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Arbejdsmiljø fylder rigtig meget og betyder noget for alle arbejdstagere på det danske 
arbejdsmarked. Gode arbejdsmiljøforhold er efter vores mening altafgørende for det 
danske arbejdsmarkeds udvikling.

I Dansk Jernbaneforbund er vi overbeviste om, at en attraktiv, sikker og sund arbejds-
plads vil klare sig væsentlig bedre i den øgede konkurrence, som vi alle bliver udsat for.

Derfor sætter Dansk Jernbaneforbund i kongresperioden øget fokus på arbejdsmiljøet, 
så vores medlemmer har ansættelse i virksomheder, hvor der er fokus på et attraktivt 
sikkert og sundt arbejdsmiljø, til gavn for virksomhederne men ikke mindst til gavn for 
medlemmerne i Dansk Jernbaneforbund.

Strategien tager udgangspunkt i tre store udfordringer:
• Arbejdsmiljøet er ikke godt nok. Mange af vores medlemmer udsættes for psykiske og 

fysiske nedslidninger og ulykker, med store konsekvenser såvel helbredsmæssige som 
økonomiske til følge

Arbejdsmiljøstrategien 2016 - 2020
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• Vores medlemmer må påregne at skulle være længere tid på arbejdsmarkedet i 
fremtiden. Det kræver, at hele arbejdslivet tilrettelægges i de bedste rammer for en 
attraktivt, sikker og sund arbejdsplads

• Konkurrencen på jernbaneområdet bliver stadig hårdere. Vores medlemmer skal tåle 
udliciteringer, effektiviseringer og besparelser. Det kræver, at virksomhederne til sta-
dighed har fokus på og udvikler et attraktivt, sikkert og sundt arbejdsmiljø og formår at 
bruge dette som konkurrenceparameter

Dansk Jernbaneforbund vil sætte indsatsen lige højt, om det gælder det psykiske eller 
det fysiske arbejdsmiljø, og vi vil gøre det ved at styrke og udvikle samarbejdet mellem 
vores medlemmer, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanterne, forbundet og virksomheder-
ne under forbundets overenskomstområde.

Arbejdsmiljøet findes ude på arbejdspladserne og problemer med arbejdsmiljøet skal 
løses ude på arbejdspladserne.
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VISION 
  for arbejds miljøet

Dansk Jernbaneforbunds 
medlemmer skal have et 
attraktivt, sikkert og sundt 
arbejdsmiljø gennem hele 
deres arbejdsliv.
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• at styrke arbejdspladsernes indsats for at forebygge et 
attraktivt, sikkert og sundt arbejdsmiljø samt fastholde 
medarbejderne i dette

• at jernbanevirksomhederne konkurrerer på et attrak-
tivt, sikkert og sundt arbejdsmiljø

• at Forbundets arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter er 
bedst mulig rustet til at arbejde for et attraktivt, sikkert 
og sundt arbejdsmiljø for alle medlemmer

• at Dansk Jernbaneforbunds repræsentanter skal være 
inspirationsskabende og engageret ved udvikling af 
arbejdsmiljøet i virksomhederne

• at Dansk Jernbaneforbunds repræsentanter samarbej-
der aktivt på alle niveauer i spørgsmål om arbejdsmiljø 

• at arbejdsmiljø indarbejdes som en naturlig del af alle 
overenskomster og aftaler

Mission på arbejds-
miljøområdet
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Dansk Jernbaneforbunds mål i kongresperioden er at have fokus på tre væsentlige ind-
satsområder, og opfylde de fastsatte delmål for disse. 

De tre væsentligste indsatsområder på arbejdsmiljøområdet, som vil være 
i fokus i kongresperioden 2016-2020 er:
1. Psykisk arbejdsmiljø
2. Fysisk arbejdsmiljø
3. Samarbejde om arbejdsmiljøet

Målsætning i kongresperioden 
2016-2020
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Målsætningen nås blandt andet ved at Dansk Jernbaneforbund:
• Inspirerer arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter blandt andet ved relevant og fremad-

rettet information på hjemmesiden vedrørende emner om arbejdsmiljø
• Holder sig løbende orienteret om nye tendenser og medlemmernes krav til arbejds-

miljø
• Afholder tema- og informationsmøder, konferencer samt kurser for arbejdsmiljørepræ-

sentanter
• Følger og søger indflydelse på lovgivning og myndighedsudøvelse inden for arbejds-

miljøområdet
• Samarbejder med virksomhederne om arbejdsmiljø
• Deltager og samarbejder i relevante fora og arbejdsgrupper
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BemÊ rk:
2 ugaver af logo!!
Skal helst til beskÊ ring
hvis det ej er muligt
kan det nedereste bruges

Læs mere om arbejdsmiljøstrategien i hæftet:  
Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020 - Uddybning & baggrund.

Det hæfte og meget andet materiale kan du finde på  
forbundets hjemmeside www.djf.dk


