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Nye rammer for selvbærende team 

Det eksisterende rammepapir, der beskriver rammerne og retningen 
for arbejdet med selvbærende team i Post Danmark er blevet evalueret 
og efterfølgende revideret, og fremsendes i den nye form. 
 
Rammebeskrivelsen indeholder ikke store og omfattende ændringer i 
forhold til de hidtidige rammer for selvbærende team, da det er må l-
sætningen fortsat at fastholde og fokusere den igangsatte udvikling 
yderligere. Der er dog i rammerne udeladt en række afsnit, der be-
skrev, hvorledes selve startprocessen i forhold til selvbærende team 
skulle gribes an, idet det forudsættes at være gennemført nu. Endvide-
re er der i rammerne sket opstramninger i koordinatorbeskrivelser og 
den reviderede SBT-profil er gjort til en del af rammerne. Der er  sam-
tidig  foretaget en tekstmæssig omskrivning i øvrigt. 
 
De nu foreliggende rammer har været behandlet i HSU og er således 
nu klar til implementering i virksomheden. 
 
Enhederne skal være opmærksomme på, at rammepapiret ikke medta-
ger generelle aftaler og regler, som er gældende i virksomheden men 
alene fokuserer på det faglige i relation til arbejdet med selvbærende 
team. Det er således vigtigt, at den lokale ledelse er opmærksom på, at 
sikre involvering af den lokale samarbejdsorganisation i forbindelse 
med arbejdet med selvbærende team herunder implementeringen af de 
nye rammer og i den forbindelse får drøftet relevante forhold med til-
lidsrepræsentanterne. 
 
Det er samtidig vigtigt at understrege, at ledelsen, uanset en lang ræk-
ke opgaver og funktioner udføres i de selvbærende team, til enhver tid 
har ansvaret for og opgaven med at sikre overholdelse af indgåede 
overenskomster, aftaler, arbejdsmiljøregler m.v.  
 
 
 
 
 



 Side 2 
 

Med udsendelsen af de nye rammer er der således givet startskud til at 
den lokale proces i forhold til anvendelse af de nye rammer kan påbe-
gyndes, og det bedes sikret, at der informeres bredt i organisationen 
om de nye rammer. 
 

      ./. Udover rammepapiret er vedlagt en kort beskrivelse af de større for-
skelle mellem de tidligere og nye rammer for SBT. 
 

Med venlig hilsen 

Hans Erik Nielsen 
Vicedirektør 
 
 
 


