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Indledning
DM’s arbejdsprogram beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres i DM i 2016. Programmet er bygget
sådan op, at der først gives et overordnet overblik over planlagte aktiviteter i DM’s sekretariat i 2016. Dernæst følger en mere detaljeret beskrivelse af indsatsen ”Værdi for medlemmerne”, der er en fokuseret
fastholdelsesindsats. Arbejdsprogrammet afsluttes med de politiske sektorers aktiviteter for 2016. Det er
værd at bemærke, at der som konsekvens af foreningens nye vedtægter er tale om nye sektorer, der blandt
andet gennem arbejdsprogrammet får mulighed for at sætte ord på deres fremtidige arbejde.
Arbejdsprogrammet forholder sig til DM’s strategi ”DM i fremtiden” og til foreningens overordnede vision.

DM’s vision
DM’s vision er at skabe konkrete løsninger med et langsigtet perspektiv. Dermed opnår
medlemmerne målrettede resultater og tryghed i arbejdslivet.
DM skaber løsninger og er til stede, når der er problemer, og er også med til at forebygge problemer og udvikle arbejdspladser, personalepolitikker og andre ydelser til gavn for
medlemmernes arbejdsliv.
DM er medlemmerne, og solidaritet binder de mange forskellige medlemmer sammen.
DM kæmper for et bedre arbejdsmarked og dermed bedre vilkår for medlemmerne.
Gennem kollektive løsninger arbejder DM for at imødekomme medlemmernes individuelle behov.
Nøgleordene i DM’s engagement er kritisk stillingtagen, samfundsengagement og modet
til at udfordre både det eksisterende og det fremtidige.

Overblik over aktiviteter i DM i 2016
Kongres, nye vedtægter og nye politiske bestyrelser
2016 bliver et særligt år for Dansk Magisterforening. Pr. 1. januar er de nye sektorer, som er en konsekvens
af foreningens nye vedtægter, en realitet, og de politiske bestyrelser, som er blevet nyvalgt i november
2015, trækker i arbejdstøjet. Nyt ansigt på posten som formand for DM er Camilla Gregersen, der allerede i
efteråret 2015 afløste Ingrid Stage.
De nye vedtægter betyder også, at DM i 2016 som noget nyt afholder kongres for cirka 200 delegerede, der
mødes over et par dage i november. Omdrejningspunktet for kongressen bliver arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske drøftelser understøttet af inspirerende oplæg, og kongressen kommer således til at bidrage
markant til at sætte retning for foreningens virke i de efterfølgende tre år.
DM vil i 2016 fortsætte sit politiske fokus på områder som uddannelseskvalitet, psykisk arbejdsmiljø for
akademikere, ligestilling, atypiske ansættelsesforhold og jobskabelse. Inden for emnet akademikere på
arbejdsmarkedet har forskere fra RUC i 2015 gennemført et forskningsprojekt på opdrag fra DM. Projektet
skal i 2016 bidrage til at belyse den værdi, som akademiske medarbejdere skaber på det private arbejdsmarked. DM vil sammen med en række andre akademiske fagforeninger og a-kasser fortsat støtte op om
Akademikerkampagnen, der har til formål at skabe jobåbninger for akademikere i den private sektor, ikke
mindst nyuddannede. Aktiviteterne er blandt andet virksomhedsmøder og match-arrangementer.
Karriererådgivning
På arbejdsmarkeds- og karriereområdet vil medlemmerne i 2016 fortsat have mulighed for at få personlig
karrieresparring med sekretariatets konsulenter, både over telefonen og på møder med en konsulent. Flere
fyraftensmøder og karriereworkshops vil blive udviklet og tilbudt i hele landet, ligesom arbejdspladsmøder
med afsæt i den enkelte arbejdsplads’ udfordringer kan bestilles af DM-medlemmer.
Som supplement til de øvrige karrieretilbud har DM’s sekretariat i 2016 fokus på at styrke det eksisterende
mentorprogram, der matcher erfarne DM-medlemmer med knap så erfarne, og hvor forløbet giver værdi
for begge parter. Også Fagligt forum-aktiviteterne sigter på at styrke kontakten mellem medlemmerne og
giver plads til faglig fordybelse gennem fx medlemsmøder om en række forskellige temaer.
Særligt for dimittendmålgruppen vil der i 2016 blive tilbudt skræddersyede workshops og netværkstilbud,
både til dimittender i job og ledige, og der vil til nyuddannede ledige fortsat være mulighed for at få hjælp
med jobsøgningen gennem DM’s joblab.
Rådgivning om løn og ansættelsesvilkår
DM vil i 2016 fortsat have fokus på den professionelle telefoniske rådgivning af medlemmer om løn- og
ansættelsesvilkår, bistand til lønforhandlinger med mere, som sekretariatet oplever en stigende interesse
for. Lønrådgivningen til medlemmerne vil blive målrettet og udviklet yderligere, blandt andet med afsæt i
en måling af medlemmernes opfattelse af rådgivningen, der blev gennemført i slutningen af 2015. I løbet af
2015 har DM’s sekretariat desuden arbejdet med en fast ramme for udviklingen af medlemsydelserne, som
vil blive yderligere implementeret i løbet af 2016.

På TR-området vil DM i 2016 arbejde for at få flere tillidsrepræsentanter på arbejdspladser med mange
DM-medlemmer, der ikke tidligere har haft en DM-tillidsrepræsentant. I løbet af 2015 lykkedes det via en
målrettet opsøgende indsats at få valgt DM-repræsentanter på 55 arbejdspladser, der ikke tidligere havde
haft en repræsentant fra DM, og denne indsats fortsætter i 2016. For at ruste sine tillidsrepræsentanter
bedst muligt tilbyder DM dem udviklingssamtaler og mentorforløb, ligesom TR-uddannelsen vil blive videreudviklet. Som første AC-organisation vil DM i samarbejde med en ekstern uddannelsesinstitution i 2016
nemlig tilbyde DM-tillidsfolk formelt kompetencegivende uddannelsesforløb som supplement til grundkurserne. I 2016 bliver der tale om et uddannelsesforløb i forhandling.
Bibliotekarforbundets indflytning i Akademikerhuset
I januar 2016 får DM’s sekretariat nye naboer, idet Bibliotekarforbundets sekretariat som et resultat af en
samarbejdsaftale mellem de to faglige organisationer flytter ind i Akademikerhuset på Peter Bangs Vej. Det
betyder blandt andet, at der skal etableres en ny fælles administrationsenhed, der leverer ydelser i form af
mødebooking, medlemsservice med mere. Samarbejdsaftalen betyder, at medlemmerne kan få glæde af
nye og forbedrede mødefaciliteter i Bibliotekarforbundets tidligere ejendom, der er placeret tæt på Akademikerhuset.
Magisterbladet
I løbet af 2015 styrkede Magisterbladet sin online tilstedeværelse med daglige nyheder og blogindlæg, hvilket resulterede i markant højere trafiktal på magisterbladet.dk, samtidig med at det styrkede DM’s segmenterede nyhedsbrev. Målet er, at trafikken på magisterbladet.dk i andet halvår af 2016 skal være 50
procent højere end i første halvår 2015. Samtidig blev Magisterbladet væsentligt mere dagsordensættende
med 25 citerede historier i danske medier i årets første ni måneder. Bestræbelserne på at være dagsordensættende fortsætter i 2016.

Værdi for medlemmerne
Det samlede antal af medlemmer hos Dansk Magisterforening har i en årrække været stigende. Sideløbende med denne positive udvikling er antallet af medlemmer, der melder sig ud, dog også steget. Analyser af
udviklingen viser, at det særligt er yngre medlemmer, der har været medlemmer i mindre end tre år, der
skifter deres medlemskab i Dansk Magisterforening ud med et medlemskab hos andre fagforeninger eller
vælger slet ikke at være organiserede. Helt specifikt er det i overgangen fra studiemedlemskab til fuldt
medlemskab, at den største udskiftning finder sted.
På den baggrund ønsker Dansk Magisterforening i sit arbejdsprogram for 2016 at fokusere på at skabe øget
værdi for medlemmerne, særligt for de medlemmer der har et år tilbage på studiet eller har afsluttet deres
studie inden for de seneste to år (også kaldet -1 til +2). Målet er at fastholde 300 medlemmer inden for
målgruppen -1 til + 2, som ellers ville melde sig ud.
Under den overordnede ramme om øget værdi for medlemmerne ønsker Dansk Magisterforening i 2016 at
øge indsatsen inden for følgende fem undertemaer:


Synlighed: Kommunikerer Dansk Magisterforening klart og tydeligt med målgruppen, og ved de,
hvilke muligheder deres medlemskab giver?



Kvalitet: Oplever målgruppen, at ydelser og tilbud er af en tilstrækkelig høj kvalitet og harmonerer
med prisen for et medlemskab?



Tilgængelighed: Kan målgruppen komme i kontakt med Dansk Magisterforening, når det er nødvendigt, og har medlemmerne reel mulighed for at bruge foreningens ydelser?



Relevans: Oplever målgruppen, at Dansk Magisterforenings ydelser og indsatser er relevante i forhold til deres arbejdsliv og øvrige behov?



Produkter: Har Dansk Magisterforening de rigtige kommercielle produkter i form af tilbud og rabatordninger, som gør et medlemskab attraktivt?

Sekretariatets bidrag til arbejdsprogrammet for 2016 vil fokusere på disse forhold og foreslå særlige initiativer inden for hvert af disse undertemaer med fokus på værdi for medlemmerne – særligt i målgruppen -1
til +2.

Synlighed
Flere undersøgelser viser, at medlemmernes tilfredshed med Dansk Magisterforening øges, når de bruger
foreningens ydelser, fx rådgivning om løn- og ansættelsesforhold, karrieresparring, eller når de bruger
hjemmesiden. Jo bedre et medlem kender foreningen og dens tilbud, jo mindre sandsynligt er det, at medlemmet melder sig ud.

Derfor vil Dansk Magisterforening i 2016 iværksætte indsatser, der har til formål at øge synligheden af foreningens tilbud til målgruppen. Indsatsen består af en systematisk opsøgende og personlig kontakt til de
enkelte medlemmer i målgruppen
For at gøre Dansk Magisterforening og foreningens ydelser synlige for medlemmerne i målgruppen er det
målet, at sekretariatet skal være i kontakt med dem 4-6 gange i løbet af perioden fra et år før til to år efter
dimission.
Aktiviteter og indsatser




Der gennemføres systematiske opkald til målgruppen, hvor formålet er at fortælle dem, hvilke muligheder deres medlemskab giver.
Nyhedsbrevet videreudvikles, så det kan segmenteres til målgruppen -1 til +2.
Den målrettede kontakt til medlemmer i målgruppen øges, fx i form af en invitation til personlig
karrieresparring eller lønforhandling, personlig invitation til at deltage i DM´s mentorprogram eller
særlig formidling af relevante fyraftensmøder, workshops, konferencer og skræddersyede events til
målgruppen.

Kvalitet
Arbejdet med kvalitetsudvikling tager afsæt i den eksisterende viden om den oplevede kvalitet i foreningens medlemsrådgivning fra hidtil gennemførte undersøgelser, hvori medlemmerne udtrykker overordnet
tilfredshed og udbytte af deres medlemskab. Medlemmernes tilfredshed med specifikke rådgivningsydelser
ligger lidt højere end den generelle tilfredshed med foreningens øvrige tilbud. Det skyldes, at de her oplever tilgængelighed, rettidighed, professionalisme og nærvær.
I forlængelse af arbejdsprogrammet for 2015 er der igangsat videreudvikling af rådgivning til medlemmerne
med henblik på at styrke kvalitet og nærvær.
Aktiviteter og indsatser








Der er i 2015 allerede igangsat et omfattende arbejde i sekretariatet med henblik på at øge kvaliteten i DM’s rådgivning. Der er udarbejdet fælles retningslinjer og principper for medlemsrådgivningen, hvor målet er, at medlemmerne altid kan forvente samme høje kvalitet i rådgivningen, uanset
emne.
I oktober 2015 blev medlemmernes oplevelse med den telefoniske rådgivning evalueret. Resultaterne af undersøgelsen skal i 2016 danne baggrund for yderligere udvikling og målretning af rådgivningen.
For at følge indsatsens virkninger og eventuelt foretage justeringer, evalueres medlemmernes oplevede udbytte og tilfredshed løbende efter samme model – i 2016 vil der blive evalueret på andre
ydelser som karrieresparring, afskedssager samt rådgivning om stress/arbejdsmiljø.
Der vil i kvalitetsudviklingen blive fokuseret særligt på medlemmerne i målgruppen -1 til +2.

Tilgængelighed
Også i arbejdsprogrammet for 2015 var tilgængelighed et tema. Undersøgelser har vist, at medlemmernes
oplevelse af deres fagforening som tilgængelig har stor betydning for deres samlede opfattelse af foreningen.
Arbejdet med tilgængelighed i 2015 har indtil videre resulteret i et nyt telefonsystem, der betyder, at meget få medlemmer ringer forgæves til deres fagforening. Samtidig er åbningstiderne blevet udvidet, så medlemmerne kan kontakte foreningen, når det passer dem bedst.
Også i 2016 vil Dansk Magisterforening fokusere på at øge tilgængeligheden. Indsatsen vil blive koncentreret om de to følgende spørgsmål:
1. Hvordan kan medlemmerne nemmere komme i kontakt med deres forening?
2. Hvordan kan det blive nemmere for medlemmerne at benytte foreningens ydelser?
Aktiviteter og indsatser










Det skal være muligt for medlemmerne at få mere hjælp til selvhjælp gennem eksempler, cases og
gode råd. Forskellige ydelser som fx ansøgningstjek, cv-tjek med videre skal være tilgængelige for
medlemmerne gennem fx korte film, gode eksempler, interview med medlemmer, gode råd fra
konsulenter eller webinarer. Medlemmerne skal kunne få inspiration via enkle og overskuelige elearning-ydelser.
Flere fyraftensmøder, workshops, events og kurser udbydes også udenfor København, ligesom
medlemmer i de store byer skal have mulighed for lokalt at møde en DM-konsulent til rådgivning
om løn og karriere.
Øget mulighed for rådgivningssamtaler tidligt om morgenen eller sent om eftermiddagen.
Gennemføre flere regionale møder med Dansk Magisterforenings tillidsrepræsentanter med det
formål at understøtte lokale aktiviteter.
Tydeliggøre de teknologiske muligheder overfor målgruppen, således at fx Skype indgår som en
mulig kanal for rådgivningssamtaler.
Indførelse af ny sms-teknologi i forbindelse med møder og kurser, således at medlemmerne har
mulighed for at tilmelde sig møder og arrangementer via sms-tjeneste.
Der etableres en pulje, som kan søges af medlemmer, der ønsker at afholde lokale arrangementer.

Relevans
Dansk Magisterforening vil i 2016 have øget fokus på at gøre de produkter og ydelser, som foreningen tilbyder, mere relevante for medlemmerne – i særdeleshed for målgruppen -1 til +2. Nøgleord i arbejdet med
relevans af produkter og ydelser er segmentering og målretning.
Arbejdet med at udvikle endnu mere relevante produkter og ydelser til medlemmerne indebærer dels mere
hensigtsmæssig målretning og markedsføring af eksisterende produkter og ydelser, dels udvikling af nye
tilbud, som både i form og indhold adskiller sig fra de eksisterende.
Målgruppen kan og skal derfor segmenteres yderligere.
Aktiviteter og indsatser








Der afholdes en udviklingsworkshop med relevante interessenter, hvor konkrete produkter og ydelser sættes sammen på baggrund af eksisterende tilbud, og der idéudvikles nye koncepter. Foreningens eksisterende arbejde med medlemspaneler understøtter dette arbejde.
Der udvikles og udbydes en række fyraftensmøder på universiteterne med temaer som fx ”kom
godt i gang med dine ansøgninger” og ”på spring til arbejdsmarkedet” for at komme i dialog med
de medlemmer, der nærmer sig kandidattidspunktet.
Der etableres en særlig telefonrådgivningstjeneste med arbejdstitlen ”Færdig med studiet – hva
så?”, hvor målgruppen skal have mulighed for at spørge bredt ind til, hvad man skal være opmærksom på i starten af sit arbejdsliv – fra løn til karriere.
Der oprettes fripladser på relevante kurser til målgruppen -1 til +2, ligesom der i dag findes fripladser for ledige og tillidsrepræsentanter.

Produkter
Analyser viser, at rabatordninger er vigtige for medlemmerne, og at kommercielle produkter er et vigtigt
parameter i valg af fagforening.
Dansk Magisterforening vil i 2016 derfor udvikle på sine kommercielle tilbud til medlemmerne. Det gælder
fx inden for områder som forsikring og specielle medlemstilbud på aviser og tidsskrifter.
Aktiviteter og indsatser





Dansk Magisterforening vil i 2016 lancere DM Forsikring, der i samarbejde med et forsikringsselskab
giver medlemmerne mulighed for særdeles attraktive forsikringer.
DM vil i 2016 arbejde på at forlænge studieforsikringen, så den også dækker tiden efter kandidattidspunktet, således at overgangen fra studieliv til dimittendstatus bliver så gnidningsfrit som muligt.
DM vil i 2016 iværksætte en undersøgelse blandt målgruppen -1 til +2 af, hvilke kommercielle tilbud denne målgruppe finder særligt attraktive. Efterfølgende vil der blive igangsat et opsøgende
arbejde med potentielle leverandører med henblik på at udarbejde samarbejdsaftaler.

DM Offentlig
DM Offentlig er sektoren for de offentligt administrativt ansatte og arbejdssøgende i DM. DM Offentlig vil i
2016 have fokus på løn og lønudvikling, ledelse, god arbejdsgiveradfærd og psykisk arbejdsmiljø.
DM Offentlig vil i samarbejde med DM Viden arbejde på at etablere en bedre dialog mellem forskere/undervisere og administrativt ansatte på universiteterne med henblik på at drøfte mulighederne for
fælles holdninger til fx det psykiske arbejdsmiljø.
DM Offentlig vil sætte fokus på prekære ansættelsers betydning for fastansattes arbejdsvilkår i den prekariseringsdebat, som DM aktuelt beskæftiger sig med.
DM Offentlig har et skarpt fokus på samarbejdet med tillidsrepræsentanterne. Det årlige TR-årsmøde afholdes sammen med Landsklubben for Forskning og Formidling inden for DM Viden, med det formål at
skabe rammen for erfaringsudveksling og faglig opkvalificering af tillidsrepræsentanterne. Emnerne for
årsmødet fastlægges ud fra tillidsrepræsentanternes ønsker.
DM Offentlig vil i samarbejde med DM’s sekretariat igangsætte aktiviteter, der skal øge antallet af tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne og tilvejebringe redskaber til rekruttering og fastholdelse af medlemmer
lokalt.
DM Offentlig vil arbejde videre med at sikre,at DM’s kommunikation opleves som relevant for offentligt
administrativt ansatte DM’ere, med et særligt fokus på emner, der inspirerer og synliggør såvel arbejdsvilkår som faglighed.
DM Offentlig lægger vægt på at møde medlemmerne, hvor de er. Også i 2016 tilbyder sektoren en række
fyraftensmøder, ligesom der er et tilbud om at komme ud til lokale fyraftensmøder. I samarbejde med DM
Privat afholdes nytårskure i København og i Jylland. Medlemskonferencen i september 2016 har fokus på
at øge medlemmernes forståelse for den politiske og offentlige vridemaskines indflydelse på arbejdsmarkedet, på de organisatoriske krydspres og på medlemmernes arbejdsvilkår.
Endelig vil DM Offentlig i samarbejde med andre sektorer i DM lave en særlig, faglig indsats for scient.‐
medlemmerne i et fastholdelsesperspektiv.

DM Privat og Selvstændige
DM Privat og Selvstændige arbejder for at forbedre løn og arbejdsvilkår for privatansatte, for de selvstændige og de der arbejder freelance.
Flertallet af de privatansatte medlemmer i DM er ansat på individuel kontrakt. Sektoren vil prioritere, at
sektorens medlemmer får den bedste vejledning om løn, ansættelse og karrierevilkår. Det vil blandt andet
ske igennem en øget viden om de forskellige del-arbejdsmarkeder, som DM’ere i det private arbejder på.
Formålet er at sikre en segmenteret og jobnær rådgivning.
Sektoren vil arbejde for, at der kommer overenskomst på flere arbejdspladser. Et væsentligt indsatsområde
er at etablere flere arbejdspladsklubber og styrke arbejdspladsrepræsentanternes arbejde. Det er grundlaget for øget overenskomstdækning. Et konkret tiltag bliver at formidle til medlemmerne, hvad en overenskomst er, og hvorfor en sådan er væsentlig.
Gennem Landsklubben for selvstændige og freelancere vil sektoren have fokus på vækstvilkår for DM’re,
der er selvstændige og arbejder freelance samt arbejde for større kendskab til det selvstændige arbejdsmarked.
Via mulige samarbejder på tværs af organisationerne og inden for DM, vil landsklubben skabe yderligere
organisering af selvstændige.
Sektoren vil arbejde videre med at optimere og synliggøre kommunikationen til de privatansatte og selvstændige DM’ere.
At fastholde selvstændige og privatansatte medlemmer i DM er helt afgørende.
Det er også et vigtigt indsatsområde, at yngre kandidater kommer godt ind på arbejdsmarkedet.
Sektoren vil initiere, at der etableres flere arrangementer, der har specielt fokus på scient.er. Som led i
dette vil sektoren i 2016 fortsætte projektet ”Segmenteret brancheindsats for tre scient.-tunge brancher”.
DM har netop overtaget formandskabet for UNI Global Union Europa Professionals. Sektorens arbejde med
international regulering og understøttelse af globalt arbejde via UNI Global vil derfor blive styrket i 2016.

DM Viden
Sektoren fortsætter i 2016 sit fokus på kvalitet på arbejdspladserne, som en afgørende forudsætning for, at
der kan arbejdes videre med at bibeholde og udvikle kvaliteten i uddannelser og forskning.
Sektorens tilgang er, at kvalitet i uddannelserne skabes i interaktionen mellem kvalificerede undervisere og
engagerede studerende. Derfor er faktorer som arbejdstilrettelæggelse, arbejdstid, medbestemmelse og
indflydelse samt anerkendelse af professionelle vurderinger afgørende forudsætninger for kvaliteten i uddannelserne. Det samme princip gør sig gældende for høj kvalitet på forskningsområdet.
Endelig er det af høj prioritet for sektorbestyrelsen, at få den interne organisering af DM-Viden udviklet
med henblik på den mest effektive koordinering mellem de forskellige arbejdspladstyper inden for sektoren.

Universitetslærerlandsklubben
Det er centralt for universitetslærerne at fastholde fokus på tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansattes
vilkår. Dette vil blandt andet ske med dels en konference, som belyser problemstillingen, herunder også
hvilke karrieremuligheder der er. Dels en strategi for hvordan tillidsrepræsentantdækningen øges med
henblik på, at medlemmernes arbejdsvilkår på den enkelte arbejdsplads kommer i fokus. I forbindelse hermed iværksættes en kortlægning af de områder, hvor der mangler tillidsrepræsentanter og en indsats for
rekruttering samt oversigt over arbejdsmiljørepræsentanter på området.
Universitetslærerlandsklubben vil endvidere sætte fokus på ubalancen mellem universiteternes egne basismidler (hvor flere og flere basismidler bliver sat af til konkurrenceudsatte midler) og de eksterne forskningsbevillinger og betydningen af denne ubalance.

Professionshøjskolelandsklubben
Arbejdet vil fokusere på at understøtte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanters virksomhed
med særlig opmærksomhed på TR dækning på erhvervsakademierne.
Landsklubben vil følge den fortsatte implementering af OK 13’s arbejdstidsvilkår med henblik på fælles
løsninger for professionshøjskoler og erhvervsakademier. Landsklubben vil også indgå aktivt i partsprojektet fra OK 15 om lokal løndannelse på området.
Endelig vil landsklubben arbejde for udvikling af kvalitet i professions- og akademiuddannelserne med afsæt i den generelle opfattelse af, hvordan kvalitet i uddannelserne skabes.

Den 3. landsklub
Her vil implementering af OK 15 på de forskellige områder inden for landsklubben sammen med øget TR‐
dækning også være i fokus.
Desuden fortsætter arbejdet i forhold til de særlige forhold, som gør sig gældende på områder, der ikke har
overenskomstdækning eller er omfattet af en tjenestetidsaftale.

Landsklubben for Forskning og Formidling
Antallet af projektansættelser er vokset. Der gennemføres en undersøgelse, hvis mål er at dokumentere,
hvor mange ansættelser der er tale om, og hvilke konsekvenser ansættelsesformen har.
Det psykiske arbejdsmiljø kan være betinget af flere arbejdsopgaver end tidligere og mindre hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, men kan også være foranlediget af usikre ansættelsesforhold og uklarhed
om arbejdspladsens værdier og mål. Tilsammen kan disse faktorer udløse stress og svindende tillid til kolleger og ledelse. TR skal kende årsagerne til et belastet psykisk arbejdsmiljø og til de redskaber, som kan ændre forholdene.
Et antal selvejende lokalmuseer er ikke omfattet af en tilslutningsoverenskomst. For at sikre ordentlige
ansættelses- og arbejdsforhold igangsætter sekretariatet i samarbejde med de relevante politiske fora en
systematisk tilrettelagt indsats for at få arbejdsgiverne til at indgå en sådan overenskomst.
Ved et antal lokalmuseer er der ikke valgt en TR. Det er vigtigt, at sådanne valg finder sted, idet en række
forhold, som angår medlemmernes ansættelsesmæssige og lønmæssige vilkår, ikke svarer til hverken regelsæt eller DM’s politik. Projektet er igangsat i 2014 og videreføres i samarbejde med de relevante politiske
fora.
I sommeren 2014 er der gennemført en undersøgelse af arkæologers ansættelses- og arbejdsforhold. Resultaterne er offentliggjort, og der sigtes herefter mod et TR-arrangement, hvis ærinde det er at gøre målgruppen mere kvalificeret til at forbedre vilkårene for projektansatte arkæologer.
Aktiviteter i Landsklubben for Forskning og Formidling i 2016:






Undersøgelse af hvor stort antallet af tidsbegrænsede stillinger er, og hvilke konsekvenser ansættelsesformen har
TR-møde angående det psykiske arbejdsmiljø
Overenskomstdækning af selvejende museer
Gennem medlemsmøder, arrangeret af Sekretariatet og politisk understøttet, søges der valgt TR på
lokalmuseerne
TR-møde vedrørende ansættelses- og arbejdsvilkårene for arkæologer på 30 museer med henblik
på at forbedre vilkårene for projektarkæologer

DM Leder
DM’s nye vedtægter har stor betydning for DM Leder. DM’s ledermedlemmer samles i en sektor og får en
fast plads i DM’s hovedbestyrelse. Dermed bliver DM’s rolle som akademisk fagforening for ledere tydeliggjort.
DM Leder vil i 2016 gå aktivt ind i den nye rolle som en fuldgyldig sektor i DM – og i DM’s hovedbestyrelse.
Ledersektorens medlemstal er stigende, og arbejdet med at forstærke denne udvikling er et vitalt indsatsområde i sektorens arbejde.
Ledersektorens overordnede mål er at sikre gode løn‐ og ansættelsesforhold og karrieremuligheder for
ledere organiseret i DM.
Ledersektoren vil i 2016 have særligt fokus på at synliggøre DM ledere og den mangfoldighed af ledere,
som DM organiserer.
Sektoren vil arbejde på at styrke DM’s profil som en organisation, der favner og organiserer medlemmerne
gennem hele deres karriere, ikke mindst i lederkarrieren. Sektoren vil aktivt markere sig i forhold til ledelsesspecifikke problemstillinger og udfordringer, som er relevante og nærværende for DM ledere.
Vi vil i 2016 fortsætte de velbesøgte morgenmøder for ledere, et tilbud hvor sektoren medlemmer gratis
kan hente ny inspiration og netværke med andre DM ledere.
Og inspiration til ledelse vil også være nøgleordet til DM’s lederdag den 20. maj 2016. Her vil vi sammensætte et program med eksempler på forskellige tilgange til ledelse og interessante cases fra organisationer,
der er gået fra et ledelsesparadigme til et andet.

DM Studerende
DM studerende vil i 2016 først og fremmest arbejde for bedre studie- og arbejdsvilkår for universitetsstuderende.
DM Studerende vil målrettet arbejde for, at flere universitetsstuderende får kendskab til DM. Universitetsstuderende skal vide, hvad vores fagforening kan tilbyde og have større viden om rettigheder på arbejdsmarkedet – særligt for studiejob og praktik. Desuden vil DM Studerende arbejde for at foreningen tilbyder
relevante kvalitetstilbud til medlemmerne i form af arrangementer, rådgivning, facilitering med mere.
DM Studerende vil øge studerendes kendskab til DM og rettigheder på arbejdsmarkedet gennem dialog
med medlemmerne - både på dm.dk, sociale medier, mail og ved fysisk tilstedeværelse. DM Studerende
arbejder for større synlighed ved aktivt at gå ind i debatten om universitetsstuderendes forhold i medierne.
DM Studerende vil desuden på sektorbestyrelsesniveau samarbejde med andre akademikerorganisationer,
politikere, DM’s øvrige sektorer og andre interessenter med det formål at stå stærkere og blive hørt, når
Akademikerne arbejder med spørgsmål, som vedrører studerende.
Som noget nyt - og i overensstemmelse med vores nye vedtægt - hvor vi har et medlem fra dimittendklubben som fast observatør, vil vi fokusere på overgangen fra studie- til arbejdsliv.
Konkrete aktiviteter for 2016:






Arrangementer som ruster studerende til et godt studieliv og en god overgang mellem studielivet
og arbejdsmarkedet
Fokus på at udbygge samarbejdet med vores primære samarbejdspartnere: DJØF, IDA, DSF, SUL og
Et Andet Universitet
Deltage på Folkemødet 2016 og arrangere debatarrangementer. Evt. sammen med de andre Akademiker organisationer.
Sætte ekstra fokus på at vores medlemmer er bevidste om, at de er med i et fællesskab og en fagforening - og at de derved kender til DM’s tilbud i form af rådgivning, kurser med mere
Arbejde for en mere målrettet organiseringsindsats blandt studerende.

Konkrete mål:





Likes på facebook: 8.000
Interviews, blog og debatindlæg fra DM studerende: mindst 25 stk.
Gennemføre en studielivsundersøgelse for at indsamle empiri om medlemmernes hverdag og for at
skabe historier til medierne
Gennemføre mindst et bestyrelsesseminar.

