
  

 

 

Fremtidens offentlige 
arbejdsmarked 
 
Presset på den offentlige sektor er 
voksende med krav om 
effektiviseringer, konstante fornyelser, 
udvidelse af serviceniveauer og 
”kundeforståelse” m.v. Det er 
uomgængeligt, at fremtidens 
arbejdsmarked byder på ny teknologi og 
et mere mangfoldigt landskab af 
ansættelsesforhold samtidig med, at 
pensionsalderen løftes.  
Det skaber et behov for, at Djøf 
Offentlig er på forkant og bidrager til 
udviklingen af Djøf, så det fortsat er en 
faglig organisation, der tilbyder ydelser 
og udfordrer medlemmerne med 
services, de ikke altid har opdaget, de 
har brug for. Herunder konstant fokus 
på løn- og ansættelsesvilkår i et 
arbejdsmarked under hastig forandring. 
 
 
Retningspile: 

 Bestyrelsen vil i arbejdet med   
           OK18 indtænke temaerne  
           midlertidige ansættelser,  
           utraditionelle ansættelser,  
           mobilitet og fleksibilitet.  

 Bestyrelsen bidrager aktivt i 
debatten om en fortsat 
modernisering og    
effektivisering af den offentlige  
sektor med fokus på 
digitalisering, styring og kvalitet. 

 Bestyrelsen arbejder for, at såvel 
bestyrelsens medlemmer        
som tillidsrepræsentanter 
deltager mere aktivt i debatten 
om den offentlige sektor, både 
lokalt på arbejdspladserne og via 
sociale medier. 

 Bestyrelsen synliggør og  
debatterer behovet for attraktive 
arbejdsvilkår i det offentlige, 
herunder god       
ledelse og øgede krav til 
omstilling. 

 

 

Djøferen i samfundet 
 
 
En forudsætning for innovation og 
fornyelse af den offentlige sektor er bl.a. 
samarbejde og tillid mellem faggrupper. 
Der er brug for komplementære 
kompetencer og mangfoldighed for, at vi 
kan sikre høj produktivitet og kvalitet. Vi 
skal arbejde med brobygning på to 
niveauer – mellem organisationer (dvs. 
sammen med andre faglige 
organisationer) og i organisationer (dvs. at 
Djøf skal opfordre/træne djøferne til at 
blive bedre til at tænke tværfagligt og 
involverende – djøferne skal insistere på 
at facilitere samarbejdet og involvere de 
fagprofessionelle). Brobygningsprojektet 
med FOA, DSR, Politiforbundet og 
Kommunaldirektørforeningen er et godt 
afsæt for debat og konkrete indsatser. 
 
 
Retningspile: 

 Bestyrelsen bidrager sammen  
             med Offentlige Chefer med at  
             have fokus på at skabe nye  
             broer til andre fagligheder, fx  
             temaerne styringen af den  
             offentlige sektor og offentlige  
             ansattes ytringsfrihed.  

 Bestyrelsen er initiativtager  
             både centralt og lokalt i  
             forhold til brobygnings-          
             samarbejdet for at fremhæve de 

offentlige djøferes værdiskabelse 
for samfundet. 

 Bestyrelsen er en aktiv medspiller i 
debatten om udvikling af de 
offentlige arbejdspladser på tværs 
af fagligheder. 

 

Værdi af medlemskabet 
 
Medlemsskabet af Djøf skal give værdi for 
både den nyudklækkede kandidat til den 
erfarne offentlige ansatte. 
Når medlemmerne overgår fra studerende 
medlem til erhvervsaktiv, er det en 
anledning til at synliggøre og øge den 
værdi, som medlemmerne oplever at få 
ud af medlemsskabet. Bånd skal knyttes til 
Djøf Offentlig og TR på de lokale 
arbejdspladser, så Djøf-tilknytningen 
bevares.  Derudover skal vi understøtte 
indsatsen over for de offentligt erfarne 
ved at være en aktiv medspiller i debatten 
om den offentlige sektor og ved gennem 
dialog og involvering at vise 
medlemmernes, at Djøf kæmper for deres 
interesser. TR’erne spiller således en 
central rolle i forbindelse med hvervning 
og fastholdelse af medlemmer, både i 
forhold til klubarbejdet og i forhold til 
samarbejdet med andre TR'er og ledelsen. 
  
 
Retningspile: 

 Bestyrelsen formidler viden om 
Djøfs værdier, ydelser, tilbud etc. 
til medlemmerne af 
sektorudvalgene med intention om 
at styrke deres ambassadørrolle. 

 Bestyrelsen styrker  
tillidsrepræsentanternes rolle i  
at synliggøre værdien af 
medlemsskabet, så de i højere 
grad kan bistå i hvervningen og 
fastholdelsen af medlemmerne, fx 
ved at udbrede kendskabet til 
fritvalgs- aftalen. 

 Bestyrelsen vil løbende have fokus 
på medlemstilfredsheden med 
henblik på at vurdere, om der skal 
iværksættes yderligere initiativer, 
og understøtte Djøfs strategi. 

 Bestyrelsen vil løbende evaluere  
             og udvikle TR-uddannelsens  
             formål og indhold, så gode  
             tillidsrepræsentanter kan  
             rekrutteres og fastholdes til et  
             stærkt Djøf-TR-korps. 

 


