Kommissorier for og sammensætning af
Djøf Offentligs sektorudvalg

1. Sektorudvalget for statsadministrationen
Sammensætning
Udvalget sammensættes som følger:
1. 1 repræsentant for hvert ministerområde, dog 2 repræsentanter såfremt der udenfor
ministerområdets største arbejdsplads er ansat flere end 100 medlemmer.
2. 1 repræsentant for hver landsklub inden for statsadministrationen.
3. 2 repræsentanter for medlemmer ansat i og under Folketinget.
4. 1 repræsentant for medlemmer ansat i Grønland og Færøerne.
5. 1 af bestyrelsen blandt sektorens bestyrelsesmedlemmer udpeget medlem, som er formand
for udvalget.
De under 1.-4. nævnte medlemmer vælges, medmindre lokale forhold tilsiger andet, af tillidsrepræsentanterne inden for sektoren.
Kommissorium
Udvalget har til opgave,





at rådgive bestyrelsen i spørgsmål der vedrører statsadministrationen
at bistå bestyrelsen ved udformning af foreningens politik inden for sektoren, herunder medvirken ved tilvejebringelse af flere arbejdspladser
at tjene som erfaringsudvekslingsorgan inden for sektoren
at formidle information mellem bestyrelsen og sektoren

Udvalget kan nedsætte underudvalg eller arbejdsgrupper til behandling af særlige spørgsmål.
Udvalget kan beslutte at invitere repræsentanter fra andre arbejdspladser eller grupper af arbejdspladser til at deltage i udvalgets møder. Disse repræsentanter har ikke stemmeret.

2. Sektorudvalget for Kommuner
Sammensætning
Udvalget sammensættes som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5 repræsentanter for gruppen af kommuner i Region Hovedstaden
3 repræsentanter for gruppen af kommuner i Region Sjælland
3 repræsentanter for gruppen af kommuner i Region Syddanmark
3 repræsentanter for gruppen af kommuner i Region Midtjylland
3 repræsentanter for gruppen af kommuner i Region Nordjylland
5 repræsentanter for Københavns Kommune
2 repræsentanter for Århus Kommune
1 repræsentant for Kommunernes Landsforening
1 af bestyrelsen blandt sektorens bestyrelsesmedlemmer udpeget medlem, som er formand
for udvalget

De under 1.-8. nævnte medlemmer vælges medmindre lokale forhold tilsiger andet, af tillidsrepræsentanterne inden for sektoren.

Kommissorium
Udvalget har til opgave,





at rådgive bestyrelsen i spørgsmål, der vedrører den kommunale sektor
at bistå bestyrelsen ved udformningen af foreningens politik inden for sektoren, herunder
medvirken ved tilvejebringelse af flere arbejdspladser
at tjene som erfaringsudvekslingsorgan for sektoren
at formidle information mellem bestyrelse og sektoren

Udvalget kan nedsætte underudvalg eller arbejdsgrupper til behandling af særlige spørgsmål.
Udvalget kan beslutte at invitere repræsentanter fra andre arbejdspladser eller grupper af arbejdspladser til at deltage i udvalgets møder. Disse repræsentanter har ikke stemmeret.

Side 2

3. Sektorudvalget for Regioner
Sammensætning
Udvalget sammensættes som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3 repræsentanter for Region Hovedstaden
1 repræsentant for Region Sjælland
2 repræsentanter for Region Syddanmark
3 repræsentanter for Region Midtjylland
1 repræsentant for Region Nordjylland
1 repræsentant for Danske Regioner
1 af bestyrelsen blandt sektorens bestyrelsesmedlemmer udpeget medlem, som er formand
for udvalget

De under 1.-6. nævnte medlemmer vælges medmindre lokale forhold tilsiger andet, af tillidsrepræsentanterne inden for sektoren.
Kommissorium
Udvalget har til opgave,





at rådgive bestyrelsen i spørgsmål, der vedrører den regionale sektor
at bistå bestyrelsen ved udformningen af foreningens politik inden for sektoren, herunder
medvirken ved tilvejebringelse af flere arbejdspladser
at tjene som erfaringsudvekslingsorgan for sektoren
at formidle information mellem bestyrelse og sektoren

Udvalget kan nedsætte underudvalg eller arbejdsgrupper til behandling af særlige spørgsmål.
Udvalget kan beslutte at invitere repræsentanter fra andre arbejdspladser eller grupper af arbejdspladser til at deltage i udvalgets møder. Disse repræsentanter har ikke stemmeret.
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4. Sektorudvalget for Anklagemyndighed og Domstole
Sammensætning
Udvalget sammensættes som følger:
• 4 medlemmer udpeget af landsklubben for anklagerfuldmægtige.
• 4 medlemmer udpeget af landsklubben for dommerfuldmægtige.
Medlem af udvalget er herudover sektorens bestyrelsesmedlem, som er formand for udvalget.
De førstnævnte 8 medlemmer af udvalget udpeges, medmindre lokale forhold tilsiger andet, af tillidsrepræsentanterne inden for sektoren.

Kommissorium
Udvalget har til opgave,





at rådgive bestyrelsen i spørgsmål, der vedrører sektoren for Anklagemyndighed og Domstole
at bistå bestyrelsen ved udformningen af foreningens politik indenfor sektoren, herunder
medvirken ved tilvejebringelse af flere arbejdspladser
at tjene som erfaringsudvekslingsorgan for sektoren
at formidle information mellem bestyrelse og sektoren

Udvalget kan nedsætte underudvalg eller arbejdsgrupper til behandling af særlige spørgsmål.
Udvalget kan beslutte at invitere repræsentanter fra andre institutioner eller grupper af institutioner til
at deltage i udvalgets møder. Disse repræsentanter har ikke stemmeret.
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5. Sektorudvalget for Universitets- og forskningssektoren (UFO-udvalget)
Sammensætning
Udvalget sammensættes som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2 repræsentanter fra Københavns Universitet
1 repræsentant fra Danmarks Tekniske Universitet
1 repræsentant fra CBS – Copenhagen Business School
1 repræsentant fra Roskilde Universitet
2 repræsentanter fra Syddansk Universitet
2 repræsentanter fra Aarhus Universitet
1 repræsentant fra Aalborg Universitet
1 repræsentant fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
1 repræsentant fra øvrige videregående uddannelsesinstitutioner
Sektorens bestyrelsesmedlem, som er formand for udvalget

De under 1.-9. nævnte medlemmer vælges, medmindre lokale forhold tilsiger andet, af tillidsrepræsentanterne inden for universitets- og forskningssektoren.

Kommissorium
Udvalget har til opgave





at rådgive bestyrelsen i spørgsmål, der vedrører universiteter og højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner samt øvrige højere og videregående uddannelsesinstitutioner,
at bistå bestyrelsen ved udformningen af foreningens politik inden for sektoren, herunder
medvirken ved tilvejebringelse af flere arbejdspladser
at tjene som erfaringsudvekslingsorgan for sektoren
at formidle information mellem bestyrelse og sektoren

Udvalget kan nedsætte underudvalg eller arbejdsgrupper til behandling af særlige spørgsmål.
Udvalget kan beslutte at invitere repræsentanter fra andre institutioner eller grupper af institutioner til
at deltage i udvalgets møder. Disse repræsentanter har ikke stemmeret.
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6. Sektorudvalget for Undervisningsområdet
Sammensætning
Udvalget sammensættes som følger:
1.
2.
3.
4.

3 medlemmer fra region nord (regionerne Nordjylland og Midtjylland)
3 medlemmer fra region syd (region Syddanmark)
4 medlemmer fra region øst (regionerne Sjælland og Hovedstaden)
Sektorens bestyrelsesmedlem, som er formand for udvalget

De under 1.-3. nævnte medlemmer af udvalget vælges med mindre lokale forhold tilsiger andet, af
tillidsrepræsentanterne inden for sektoren.

Kommissorium
Udvalget har til opgave





at rådgive bestyrelsen i spørgsmål, der vedrører det erhvervsgymnasiale område og akademiområdet,
at bistå bestyrelsen ved udformningen af foreningens politik inden for sektoren, herunder
medvirken ved tilvejebringelse af flere arbejdspladser
at tjene som erfaringsudvekslingsorgan inden for sektoren
at formidle information mellem bestyrelse og sektoren

Udvalget kan nedsætte underudvalg eller arbejdsgruppen til behandling af særlige spørgsmål.
Udvalget kan beslutte at invitere repræsentanter fra andre institutioner eller grupper af institutioner til
at deltage i udvalgets møder. Disse repræsentanter har ikke stemmeret.
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