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DM´s arbejdsprogram skal ses i sammenhæng med principprogrammet, der er grundla-3 
get for den samlede interessevaretagelse af DM´s medlemmer. Arbejdsprogrammet an-4 
giver hovedprioriteringer som udfoldes i den treårige kongresperiode, dels i de politi-5 
ske sektorer og deres arbejdsplaner, dels i hovedbestyrelsens løbende prioriteringer. 6 
Arbejdet tydeliggøres dermed bl.a. i de årlige budgetter, hvor det bliver omsat til kon-7 
kret handling. 8 

Kurs for DM i årene 2022 – 2025 9 

DM skal i den kommende kongresperiode videreudvikle positionen som en stærk og 10 
synlig fagforening, der spiller en central rolle for flere på det akademiske arbejdsmar-11 
ked. DM’s kongres vedtog i 2019 en strategi for 2019-2022. De fire strategiske mål her-12 
fra vil vi fortsætte i 2022-2025:  13 

• Flere medlemmer synes, at DM er relevant 14 

• Flere medlemmers viden og engagement kommer i spil  15 

• Flere medlemmer bruger DM aktivt 16 

• En stigende andel af akademikersegmentet vælger DM 17 

DM skal understøtte organisering, hvervning og fastholdelse. Målet er, at flere akademi-18 
kere understøttes af et stærkt og handlende fagligt fællesskab i deres arbejdsliv. 19 

Arbejdsprogram for DM  20 

DM vil i perioden 2022-2025 arbejde for en bæredygtig udvikling i arbejdslivet og i 21 
samfundet og gøre en særlig indsats indenfor:  22 

Mere faglighed: DM vil skabe faglige fællesskaber, så medlemmerne oplever DM som 23 
et fagligt relevant sted at være organiseret. DM skal bidrage til at synliggøre medlem-24 
mernes viden og give løsningsforslag på problemstillinger i samfundet. DM vil gøre en 25 
særlig indsats for at være en attraktiv og relevant fagforening på scient-området.  26 

Bedre arbejdsmiljø og gode forhold: DM vil bidrage til at skabe et bæredygtigt ar-27 
bejdsliv, hvor både ansatte og ledere trives, og hvor der investeres i et godt arbejds-28 
miljø. DM vil have fokus på nye måder at indrette arbejdslivet på. DM vil arbejde for 29 
gode løn- og arbejdsvilkår og modvirke prekarisering. 30 

Mere ligestilling og mangfoldighed: DM vil arbejde for løntransparens, ligestilling og 31 
mangfoldighed på studier og på arbejdsmarkedet. Alle uanset baggrund skal have mu-32 
lighed for at udnytte sit faglige potentiale i forhold til uddannelse, arbejdsmarked og 33 
ledelse. 34 
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Grøn omstilling: DM vil på baggrund af ekspertviden skubbe på grøn omstilling af 35 
samfundet og sammen med alliancepartnere på både det offentlige og private arbejds-36 
marked se på, hvad det betyder for arbejdslivet.  37 

Højere kvalitet i uddannelse: DM ønsker, at uddannelserne udvikles, og at uddannel-38 
sessystemet skal være kendetegnet af kvalitet og ressourcer til aktivt samspil mellem un-39 
dervisere og studerende. Samtidig skal vi sikre en god overgang fra studier til arbejdsli-40 
vet. 41 

Mere efteruddannelse: DM vil arbejde for, at alle får adgang til relevant kompetence-42 
udvikling gennem hele arbejdslivet, fx i forhold til digitalisering og grøn omstilling.  43 

 44 

DM Offentlig 45 

Fleksibilitet og bæredygtighed i arbejdslivet: Sektoren vil arbejde for, at offentligt 46 
ansatte i højere grad, end det er tilfældet i dag, får mulighed for at tilrettelægge deres 47 
arbejdsliv mere fleksibelt, og sideløbende have fokus på, hvordan vi kan tænke det of-48 
fentlige arbejdsmarked mere klimavenligt.  49 

Løn og arbejdsvilkår, herunder videreuddannelse og kompetenceudvikling: Sekto-50 
ren vil arbejde for gode løn og arbejdsvilkår, samt opmærksomhed på behovet for, at 51 
offentligt ansatte skal have mulighed for løbende at opgradere og vedligeholde kom-52 
petencer for på den måde at holde sig attraktive på arbejdsmarkedet.  53 

Øget TR-dækning: Sektoren vil arbejde for, at alle sektorens medlemmer har en tillids-54 
repræsentant, da mange af sektorens medlemmer ikke er dækket af en lokal tillidsre-55 
præsentant.  56 

 57 

DM Privat 58 

Øget aftaledækning, organisering og rekruttering: Sektoren vil arbejde for at under-59 
støtte organisering og rekruttering af akademikere på det private arbejdsmarked - kon-60 
kret med fokus på faglige fællesskaber og indgåelse af flere kollektive aftaler på ar-61 
bejdsplads- og brancheniveau, herunder gennem relevante strategiske samarbejder 62 
mv. 63 

Akademikeres værdi og jobskabelse: Sektoren vil arbejde for at fremme og synlig-64 
gøre medlemmernes bidrag til værdiskabelse og innovation i den private sektor bredt 65 
set - herunder med fokus på jobskabelse, udvikling af flere akademiske jobområder 66 
samt karriereveje i eksisterende såvel som nye brancher og arbejdsområder.  67 



 

 3 

Bæredygtighed og nye virksomhedsformer: Sektoren vil arbejde for at udbrede 68 
kendskabet til og mulighederne for udvikling og etablering af nye forretningsmodeller 69 
og virksomhedsformer, fx kooperativer og lignende, der kan bidrage til at understøtte 70 
medlemmernes ønsker om bæredygtige arbejdsliv, bedre balance mellem arbejde og 71 
fritid, samt grøn omstilling. 72 

 73 

DM Universitet 74 

Ændring af forskningsfinansiering/bevillingssystemet: Sektoren vil arbejde for at 75 
ændre forskningsfinansieringen og bevillingssystemet til et mere åbent system, der i hø-76 
jere grad tilgodeser alle forskningsområder, samt arbejde for at modvirke negative kon-77 
sekvenser af ekstern finansiering i forhold til forskningsfrihed og brug af midlertidige 78 
ansættelser. 79 

Sikring af forsknings- og ytringsfrihed: Sektoren vil arbejde for at sikre forsknings- og 80 
ytringsfrihed både indadtil på institutionerne og udadtil ift. den offentlige debat, da 81 
forskningsfriheden er en forudsætning for at bevare den frie, uafhængige og mangfoldige 82 
forskning. Indhold af ændringer handler om øget medbestemmelse og sikring af arbejdsvilkår samt 83 
finansieringsformer som ikke underminerer forsknings- og ytringsfrihed. 84 

Arbejdsforhold og karrieremuligheder: Sektoren vil arbejde for flere faste stillinger 85 
og færre midlertidige og færre deltidsstillinger, men med fleksible lokale løsninger, fx på 86 
små fag med få studerende; forbedring af midlertidigt ansattes arbejds- og ansættelses-87 
forhold, samt karriereafklaring, samt mindsket arbejdspres og styrket sammenhængs-88 
kraft for ansatte på institutionerne.  89 

Øget mulighed for engagement, organisering og rekruttering: Sektoren vil med fo-90 
kus på organisering arbejde for bedre vilkår for, at medlemmerne kan engagere sig fag-91 
politisk på både arbejdspladsniveau såvel som på DM-niveau herunder understøtte TR-92 
netværket ifm. medlemsrekruttering. 93 

 94 

DM Kultur og Medier 95 

Kultur arbejdets værdi: Sektoren vil arbejde for at synliggøre den økonomiske værdi 96 

og samfundsmæssige betydning af medlemmernes arbejde i kultur- og mediebran-97 

chen. 98 

 99 

Løn og arbejdsvilkår: Sektoren vil arbejde for at understøtte forbedring af ansættelses-100 

forholdene for medlemmer, der arbejder på prekære vilkår, samt indsatser, der kan 101 

lette overgang fra studieliv til arbejdsliv i kultur- og mediebranchen. 102 
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 103 

Udvikling af aftaleformer, organisering og involvering: Sektoren vil arbejde for at 104 

udvikle indsatser ift. medlemsrekruttering, samt organiserings- og aftaleformer i den 105 

kommercielle kultur- og mediebranche. Herunder fokus på fastholdelse af medlemmer, 106 

samt udvikling af medlemsnetværk bredt i kultur- og mediebranchen. 107 

 108 

DM Civilsamfund  109 

Mere stabile rammevilkår: Sektoren vil arbejde for et stærkt og initiativrigt civilsam-110 
fund, som får flere varige midler. Dermed kan sektoren i højere grad bidrage med at le-111 
vere løsninger på baggrund af den indsigt og faglighed, som findes i sektoren (fx grøn 112 
omstilling, integration, nødhjælp/bistand, sociale opgaver og kultur/fritid).  113 

Tryghed i ansættelse og vilkår: Når det gælder usikre ansættelser, vil sektoren gene-114 
relt arbejde for at nedbringe omfanget disse og herunder bl.a. have fokus på de mindre 115 
arbejdspladser og på at yde støtte til de medlemmer, som her er ramt af dette. 116 

Psykisk arbejdsmiljø: Sektoren vil arbejde for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i 117 
sektoren. 118 

Organisering og aftaler: Sektoren vil arbejde for at organisere, fastholde og overens-119 
komstdække flere medlemmer, og herunder række ud til medarbejdere på mindre ar-120 
bejdspladser. 121 

 122 

DM Professionshøjskoler, erhvervsakademier  123 

og maritime uddannelser 124 

Et balanceret arbejdsliv: Sektoren vil arbejde for, at medlemmerne får øgede mulighe-125 
der for at sætte fagligheden i spil gennem indflydelse på egne arbejdsforhold, jævn be-126 
lastningsgrad over underviseråret og med gode muligheder for faglige fællesskaber og 127 
udvikling.  128 

Løn og arbejdsvilkår: Sektoren vil arbejde for bedre arbejdsvilkår, hvor indsigt i ar-129 
bejdsgivernes planlægningsforudsætninger og involvering af den enkelte og kollektivet 130 
i beslutninger med betydning for arbejdet bliver praksis på institutionerne.  131 

Fagligpolitisk involvering: Sektoren vil arbejde for at fremme medlemmernes mulig-132 
heder for at involvere sig fagpolitisk i forhold, der har betydning for arbejdets indhold, 133 
og hvor undervisernes og forskernes stemme nationalt såvel som lokalt har sin beretti-134 
get legitimitet.  135 
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 136 

DM Leder 137 

Styrkelse af ledelsesopgaven: Sektoren arbejder for at understøtte ledere med ledel-138 

sesopgaven gennem mentorordning og ledernetværk. Kompetenceudvikling, fagligt 139 

ledernetværk og mentorordning er højt prioriteret blandt medlemmerne, og sektoren 140 

vægter derfor at gennemføre aktiviteter på højt fagligt og akademisk niveau inden for 141 

disse områder.  142 

 143 

Psykologisk sikkerhed og tillid: Sektoren arbejder for, at ledere får viden og værktø-144 

jer til at arbejde med psykologisk sikkerhed og tillid på baggrund af et blik for helhe-145 

den, hvor akademisk uddannede ledere former fremtiden på mange arbejdspladser. At 146 

skabe og udvikle psykologisk sikkerhed og tillid er centrale ledelsesopgaver i den hel-147 

hedsorienterede ledelsesopgave.  148 

 149 

Styrkelse af Løn og karrieremuligheder: Sektoren arbejder for ligeløn og styrkelse af 150 

lederes karrieremuligheder gennem fokus på at forbedre ledernes lønniveau og tilbud 151 

om målrettede arrangementer og netværksaktiviteter, der kan bidrage til et væsentligt 152 

kompetenceløft i medlemmernes karriereudvikling, fx frem mod at påtage sig topleder-153 

poster og bestyrelsesopgaver.  154 

 155 

DM Selvstændig 156 

Organisering: Sektoren vil arbejde for, at DM skal være det naturlige fagforeningsvalg 157 
for selvstændige akademikere, kombinatører og freelancere. 158 

Vilkår og rettigheder: Sektoren vil arbejde for bedre vilkår og sociale rettigheder for 159 
selvstændige og freelancere. 160 

Kompetenceudvikling: Sektoren vil arbejde for at forbedre mulighederne for kompe-161 
tenceudvikling for selvstændige og freelancere. 162 

Arbejdsmiljø: Sektoren vil arbejde for at understøtte selvstændiges arbejdsmiljø med 163 
særligt fokus på det psykosociale arbejdsmiljø. 164 

 165 
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DM Studerende 166 

Ordentligt studiemiljø: Sektoren vil arbejde for styrkelse af de studerendes trivsel, da 167 
det er afgørende for faglig fordybelse og engagement i studierne. Det kræver et godt 168 
og inkluderende studiemiljø, hvor alle har plads til at udfolde sig. Det psykiske og fysi-169 
ske studiemiljø er de studerendes arbejdsmiljø, og der skal prioriteres på tilsvarende vis 170 
som arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. 171 

Uddannelseskvalitet: Sektoren vil arbejde for, at der er tilstrækkelige økonomiske ram-172 
mer til at skabe kvalitet i uddannelserne i de studerendes interaktion med underviserne 173 
i undervisning og vejledning. Derfor bør onlineundervisning kun bruges, hvor det giver 174 
didaktisk mening.  175 

Honorering for uddannelsespolitisk arbejde: Studerende har mulighed for at få ind-176 
flydelse på deres studie gennem de demokratiske organer som studienævn, ansættel-177 
sesudvalg og akademisk råd. Sektoren vil arbejde for, at de studerende honoreres på 178 
lige fod med andre medlemmer. 179 

De studerendes arbejdsmarked: Sektoren vil arbejde for at understøtte de studeren-180 

des debut på det akademiske arbejdsmarked ved at arbejde for løn- og arbejdsvilkår, 181 

der stemmer overens med deres kvalifikationer med en særlig opmærksomhed på den 182 

prækarisering, der præger mange studerende og nyuddannedes jobsituation.  183 

 184 

 185 


