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Vejledning om sektortilknytning  

Baggrund 

Af DM’s vedtægter fremgår det i dag, at: 

”Foreningens medlemmer registreres som medlemmer af DM og tilknyttes en sektor i kraft af 
deres ansættelsesområde m.v., men har frit valg til at forblive eller lade sig overføre til en anden 
sektor.” (§5, stk. 3) 

Den bestemmelse skal tolkes i sammenhæng med den øvrige vedtægt, og vedtægten i øvrigt 
sætter nogle begrænsninger for det frie sektorvalg. Fx skal der ifølge DM’s hovedvedtægt 
oprettes sektorer, der indeholder hhv. studerende og ledere med personaleansvar (§9, stk. 1) , 
kongresdelegerede skal udpeges af sektorerne ”efter antallet af medlemmer, som i kraft af 
deres stamdata er tilknyttet sektoren” (§13, stk. 1), og overenskomstafstemninger foregår inden 
for sektorer (§17). I dette ligger der, at medlemmer som minimum skal være registreret med 
tilknytning til en sektor, der svarer til deres stamdata 
(beskæftigelsesområde/arbejdsplads/status som ledig/studerende/leder.) Dermed kan der ikke 
være fuldkommen frit sektorvalg fsva. stamdatasektor.  

Inden for rammerne af §5 stk. 3 og den øvrige vedtægt administrerer sekretariatet således, at 
alle medlemmer har en ”stamdatasektor”, men at man foruden denne har frit valg til at lade sig 
tilknytte en eller flere øvrige sektorer baseret på interesser eller øvrig identitet – en 
”interessesektor.” 

Stamdatasektor 

Stamdatasektoren er den sektor, der svarer til medlemmets 
beskæftigelsesområde/arbejdsplads eller beskæftigelsestype som fx selvstændig eller leder 
eller studerende. Den følger medlemmets stamdata og kan derfor kun ændres, hvis 
medlemmet ændrer beskæftigelsesområde/beskæftigelsestype eller hvis medlemmet 
kombinerer flere typer af beskæftigelse (se under kombinatører). Medlemmet kan ikke selv 
ændre sin stamdatasektor, men kan få den ændret ved henvendelse til DM.  

Det er i stamdatasektoren, medlemmet kan stille op til sektorbestyrelsen, stemme om 
overenskomstresultat eller blive udpeget som delegeret til DM’s kongres. Hvis et medlem er 
valgt til sektorbestyrelsen eller udpeget til kongressen, kan medlemmet resten af 
valgperioden/udpegningsperioden bevare sit mandat uanset om medlemmet (fx ved jobskifte) 
får ny stamdatasektor.  

Interessesektorer 

Foruden en stamdatasektor kan man som medlem af DM være tilknyttet lige så mange øvrige 
sektorer baseret på interesser, faglig identitet, netværk eller andet, som man måtte ønske. Det 
gælder også DM Studerende og DM Leder.  

I interessesektoren kan man tilmelde sig forskellige tilbud fx nyhedsbreve, deltage i 
arrangementer og aktiviteter og engagere sig i sektorens politik mm.  
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Valg til sektorbestyrelse  

Det enkelte medlem kan stemme til sektorbestyrelsen og dermed gøre sin indflydelse 
gældende i én enkelt selvvalgt sektor undtagen DM Studerende, som afholder separat valg. 
Den sektor, man stemmer inden for, kan være ens stamdatasektor, men det kan også være en 
anden sektor efter eget valg.   

Som ovenfor beskrevet kan man alene stille op til sektorbestyrelsen i den sektor, man er 
stamdatatilknyttet. Inden opstillingen åbner, sendes besked til alle medlemmer om, hvilken 
stamdata, de er tilknyttede og dermed kan stille op til bestyrelsen indenfor. Hvis man som 
medlem konstaterer, at ens stamdata ikke svarer til ens beskæftigelsesområde eller -type, kan 
man efter henvendelse til sekretariatet skifte stamdatasektor.    

Ledige medlemmer 

Ledige medlemmer har ikke et beskæftigelsesområde i sine stamdata og har derfor helt frit 
sektorvalg. Den enkelte ledige forbliver ved opstået ledighed i udgangspunktet i sin seneste 
stamdatasektor, men kan skifte stamdatasektor eller undlade at være tilknyttet en sektor. 
Dimittendledige tilknyttes ikke automatisk en stamdatasektor, men kan lade sig tilknytte en 
stamdatasektor efter eget valg.  

Medlemmer, der kombinerer flere typer af beskæftigelse (kombinatører)  

Medlemmer der kombinerer beskæftigelse på tværs af flere sektorer, har frit valg ift. 
stamdatasektor, når blot den valgte stamdatasektor svarer en del af medlemmets beskæftigelse. 
Man kan kun have en enkelt stamdatasektor. Ved indmeldelse bliver medlemmet placeret i en af 
de sektorer, der svarer til en del af medlemmets beskæftigelse. En selvstændig eller freelancer, 
der således kombinerer denne beskæftigelse med f.eks. en midlertidig ansættelse (eller en 
projekt- eller deltidsansættelse), flyttes ikke automatisk til den sektor, der svarer til denne 
ansættelse, hvis man selv fastholder ansættelsestype til selvstændig. 

Studerende  

Alle studerende medlemmer af DM er stamdatatilknyttede denne sektor og kan ikke 
stamdatatilknyttes øvrige sektorer. Kun medlemmer, der er stamdatatilknyttet DM Studerende, 
kan stemme til valg til DM Studerendes bestyrelse.  

Ledere  

DM-medlemmer, der er ansatte ledere med kompetence til at ansætte eller afskedige 
medarbejdere, eller som har formel indstillingsret til at ansætte eller afskedige medarbejdere 
skal være stamdatatilknyttet DM Leder og kan ikke stamdatatilknyttes øvrige sektorer.  
 
Videnskabeligt ansatte, som har deres primære beskæftigelse på universiteterne, stamdata-
tilknyttes sektoren DM Universitet: Forskning og Uddannelse, mens rektorer, dekaner og 
institutledere eller lignende stamdatatilknyttes DM Leder. 
 
 

Denne vejledning er godkendt af DM’s hovedbestyrelse d.  21/3-2022 og anvendes herefter af 
sekretariatet 


