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DM kongres22  
Ændringsforslag til kongressens principprogram 
Navne på forslagsstillere er anonymiserede, men vil fremgå ved udsendelsen til afstemning. 

P1 

Ændringsforslag nr. 1 – Trivsel  

Forslagsstiller: 5 medlemmer 

Linjenummer: 27 

Nuværende formulering: 
DM støtter det enkelte medlem i forhold til løn, kompetenceudvikling og karrieremuligheder. 

Ændringsforslag: 
DM støtter det enkelte medlem i forhold til løn, kompetenceudvikling, trivsel og 
karrieremuligheder. 

Motivation: 
Trivsel er en vigtig del af studie- og arbejdslivet. 

HB’s bemærkninger: 
 
Trivsel er en fin samlebetegnelse for arbejdsmiljø og studiemiljø, som DM til enhver tid arbejder 
for at højne. 
 
På den baggrund støtter HB forslaget (enstemmighed). 

 

P2 

Ændringsforslag nr. 2 – Relevant beskæftigelse gennem hele arbejdslivet 
Forslagsstiller: Netværket Meningsfuld SenKarriere 
Linjenummer: 29 
Nuværende formulering: 
 DM arbejder for at udbygge det akademiske arbejdsmarked samt for, at alle medlemmer er i 
uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse.  
Ændringsforslag:  
DM arbejder for at udbygge det akademiske arbejdsmarked samt for, at alle medlemmer kan 
være i uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse gennem hele arbejdslivet. 
Motivation: 
Mange seniorer i DM ønsker at blive på arbejdsmarkedet. De ønsker fx et mere fleksibelt 
arbejde, at gå ned i tid eller bare at gøre, som de plejer – have fuldtidsarbejde. 
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HB’s bemærkninger: 
 
Forslaget betyder en øget betoning af, at arbejdslivet indeholder forskellige faser, og at man 
også i den sene del af arbejdslivet skal understøttes i at være i uddannelsesmæssig relevant 
beskæftigelse. Det vurderes at være en fin tilføjelse, der er i tråd med DM’s arbejde.   
 
På den baggrund støtter HB forslaget (enstemmighed). 
 
 

P3 

Ændringsforslag nr. 3 – Uddannelse i alle arbejdslivets faser 
Forslagsstiller: Netværket Meningsfuld SenKarriere 
Linjenummer: Ny linje efter linje 35-36 
Nuværende formulering: 
- 
Ændringsforslag:  
DM arbejder for, at der er mulighed for efter- og videreuddannelse i alle arbejdslivets faser. 
Motivation: 
Teknologiudviklingen går så hurtigt, at den, viden man har i dag, er forældet i morgen. 

HB’s bemærkninger: 
 
Det vurderes at være en fin tilføjelse til principprogrammet i kraft af behovet for løbende 
kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet.  
 
På den baggrund støtter HB forslaget (enstemmighed). 
 
 

P4 

Ændringsforslag nr. 4 – Godt studiemiljø 

Forslagsstiller: 7 medlemmer 

Linjenummer: 42 

Nuværende formulering: 
DM arbejder for at sikre medlemmerne et godt arbejdsmiljø og for at fremme med- 
arbejderinddragelse. 

Ændringsforslag 
DM arbejder for at sikre medlemmerne et godt arbejds- og studiemiljø og for at fremme 
medarbejderinddragelse. 
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Motivation: 
Vi vil gerne understrege, at et godt arbejdsmiljø også er vigtigt for studerende, selvom vi ikke er 
omfattet af arbejdsmiljøloven. 

HB’s bemærkninger: 
 
Det er oplagt, at de studerende også omfattes af formuleringen. 
 
På den baggrund støtter HB forslaget (enstemmighed). 

 

P5 

Ændringsforslag nr. 5 – Uddybning af diskrimination mm. 
Forslagsstiller: Netværket Meningsfuld SenKarriere 
Linjenummer: 44-46 
Nuværende formulering: 
DM modarbejder alle former for diskrimination på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 
og arbejder for ligestilling samt for at synliggøre og fjerne barrierer for ligeløn 
Ændringsforslag: 
DM modarbejder alle former for diskrimination på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, 
herunder kønsbetinget, etnisk betinget og aldersbetinget diskrimination.  
 
DM arbejder for ligestilling og ligeløn og for ansættelse og fastholdelse af alle aldersgrupper på 
en fleksibel arbejdsplads.  
Motivation:  
Det er vigtigt at understrege, at der findes mange forskellige former for diskrimination og ikke 
kun kønsbetinget diskrimination. Derudover er aldersbetinget diskrimination et voksende 
problem, som DM må forholde sig til idet forventningen om, at folk bliver længere på 
arbejdsmarkedet nødvendigvis skal gå hånd i hånd med en kamp mod aldersdiskrimination. 
DM skal være en fagforening, som kan rumme medlemmernes forskellighed og forskellige 
ønsker til fremtiden, også selv om medlemmerne er kommet op i årene. 
HB’s bemærkninger: 
 
Man kunne have oplistet mange typer af diskrimination på arbejdsmarkedet, man ønsker at 
bekæmpe. Det fremgår allerede, at DM modarbejder ”alle former for diskrimination…”. Hvis 
man som i forslaget uddyber, at der særligt tænkes på kønsbetinget, etnisk betinget og 
aldersbetinget diskrimination, fremhæver man disse former for diskrimination på bekostning af 
andre, der kunne være lige så vigtige.  
 
HB mener, at formuleringen at ”arbejde for ligestilling samt for at synliggøre og fjerne barrierer 
for ligeløn” er væsentlig at bevare i principprogrammet. Den nye del af forslaget om intentionen 
om at fastholde alle aldersgrupper på arbejdsmarkedet er desuden indeholdt i P6, som HB 
støtter.  
 
På den baggrund støtter HB ikke forslaget (enstemmighed.)  
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P6 

Ændringsforslag nr. 6 – Fleksible ordninger i senkarrieren  
Forslagsstiller: Netværket Meningsfuld Senkarriere 
Linjenummer: Efter linje 50 (efter P6, hvis vedtaget) 
Nuværende formulering: 
- 
 
Ændringsforslag:  
DM medvirker til, at seniorer på arbejdsmarkedet får fleksible ordninger i senkarrieren, og DM 
arbejder for fleksible overgange fra arbejdsmarkedet til pension samt for at begrænse 
aldersbetinget afskedigelse.  
Motivation:  
DM må have fokus på, at alle er forskellige, og at ordninger skal være fleksible og kunne rumme 
denne forskellighed. DM skal derfor arbejde på, at medarbejderne har ret til at vælge mellem 
forskellige ordninger i senkarrieren og ikke tvinges til at vælge en ordning, som ikke passer til 
deres behov. Derudover vil der i takt med den længere levealder og pensionsalder også være 
et stigende behov for forskellige måder at trappe ned på, og DM skal være klar til at tage denne 
diskussion og være åben for forskellige løsninger. 
HB’s bemærkninger: 
 
I takt med stigende levealder og pensionsalder må det forventes, at overgange fra 
arbejdsmarked til pension bliver mere flydende. Derfor er det vigtigt at have fokus på 
fastholdelse og på fleksible overgangsordninger, der passer til den enkelte. Her er samtidig tale 
om en indsats, der falder inden for DM’s formål, da den vedrører den periode, hvor 
medlemmerne er aktive på arbejdsmarkedet: ”DM er en fagforening, der har til formål at 
fremme medlemmernes kollektive og individuelle interesser på arbejdsmarkedet. DM varetager 
medlemmernes interesser inden for løn, arbejdsvilkår, ophavsrettigheder, faglige- og sociale 
forhold i relation til arbejdslivet.”  
 
Principprogrammet har ikke tidligere omtalt aldersbetinget afskedigelse, men det er en 
væsentlig indsats pga. stigende levetid.  
 
På den baggrund støtter HB forslaget (enstemmighed). 
 

P7 

Ændringsforslag nr. 7 – Engagerende fagforening 
Forslagsstiller: DM Pensionist 
Linjenummer: 69 - b 
Nuværende formulering: 
DM er en engagerende fagforening funderet på aktive medlemmer og tillidsvalgte på 
arbejdspladserne.  
Ændringsforslag: 
DM er en fagforening funderet på engagerede og aktive medlemmer og tillidsvalgte på 
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arbejdspladserne. 
Motivation: 
Præsens participium engagerende giver ikke mening her og bør derfor udelades. 
HB’s bemærkninger: 
 
Engagerende betyder, at man engagerer sine medlemmer, og det er en vigtig opgave for DM 
at engagere sine medlemmer. Det går bl.a. igen i DM’s kurs for den kommende 
kongresperiode, som også var kursen for den forudgående kongresperiode. Her er et af 
punkterne, at ”Flere medlemmers viden og engagement kommer i spil.” Det vurderes, at ordet 
giver mening i konteksten, og hvis man læser principprogrammet i sin helhed vil man se, at det 
er den sproglige stil, der er anlagt.  
 
På den baggrund støtter HB ikke forslaget (enstemmighed). 
 
 

P8  

OBS, at P8 og P9 er til samme sætning. 

Ændringsforslag nr. 8 – Nærværende fagforening + tilføjelse af pensionister 
Forslagsstiller: DM Pensionist 
Linjenummer: 71-73  
Nuværende formulering: 
DM er en nærværende fagforening gennem hele arbejdslivet, og medlemmerne oplever deres 
interesser sikkert og kvalificeret varetaget, uanset om de er studerende, dimittender, 
selvstændige, offentligt ansatte, ledere, ledige eller privatansatte. 
Ændringsforslag: 
DM er en fagforening gennem hele arbejds- og pensionslivet, hvor medlemmerne oplever 
deres interesser sikkert og kvalificeret varetaget, uanset om de er studerende, dimittender, 
selvstændige, offentlige og privat ansatte, ledere, ledige eller pensionister. 
Motivation: 
Præsens participium nærværende giver ikke mening her og bør derfor udelades. De 2.700 
pensionister, ca. 6% af DM, som er medlem af DM, bør også afspejles i DM´s profil. 
HB’s bemærkninger: 
 
Nærværende betyder, at medlemmerne oplever, at DM er relevant, til stede og er nærværende 
i deres arbejdsliv. Det er en vigtig opgave for en fagforening at være det, og ligesom med 
”engagerende” afspejles det i DM’s arbejdsprogram: ” Flere medlemmer synes, at DM er 
relevant”. Det vurderes, at ordet giver mening i konteksten.  
Til gengæld kan det give god mening at tilføje pensionister og seniorer i opremsningen af 
medlemsgrupper, DM varetager interesser for. Det er netop, hvad der er foreslået af Netværket 
Meningsfuld SenKarriere som ændringsforslag P9, som HB indstilles at bakke op om. 
 
På den baggrund støtter HB ikke forslaget (enstemmighed). 
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P9 

Ændringsforslag nr. 9 – Tilføjelse af seniorer og pensionister 
Forslagsstiller: Netværket Meningsfuld SenKarriere 
Linjenummer: 71-73  
Nuværende formulering: 
DM er en nærværende fagforening gennem hele arbejdslivet og medlemmerne oplever deres 
interesser sikkert og kvalificeret varetaget, uanset om de er studerende, dimittender, 
selvstændige, offentligt ansatte, ledere, ledige eller privatansatte. 
Ændringsforslag:  
DM er en nærværende fagforening gennem hele arbejdslivet, og medlemmerne oplever deres 
interesser sikkert og kvalificeret varetaget, uanset om de er studerende, dimittender, 
selvstændige, offentligt ansatte, privatansatte, ledere, ledige, seniorer eller pensionister.  
Motivation: 
Den forventede levealder er stigende, og folk forventes at blive længere tid på 
arbejdsmarkedet. 
Det stiller krav til fagforeningen om at håndtere medlemmernes forskellige behov i senkarrieren 
og at sikre, at medlemmerne ikke bliver glemt og forkastet efter et langt arbejdsliv, men fortsat 
betragtes som en del af fællesskabet. Ligesom studerendes og nyuddannedes interesser skal 
varetages, skal også seniorers og pensionisters interesser varetages. 
HB’s bemærkninger: 
 
Ændringsforslaget er en mindre vidtgående variation af ændringsforslag P8. Da DM har 
pensionister som medlemmer (dog ikke ordinære medlemmer og til stærkt nedsat kontingent 
på 1/5 af det ordinære, der alene dækker udgiften ved at modtage Akademikerbladet) og har 
en pensionistsektion, som har visse demokratiske rettigheder, kan det give god mening at 
nævne pensionister som en af de medlemsgrupper, DM varetager interesser for – dog altid 
under hensyntagen til DM’s formål, som det fremgår i vedtægten. Det giver samtidig god 
mening at tilføje seniorer, som stadig er aktive på arbejdsmarkedet, og som DM også varetager 
interesser for.   
 
På den baggrund støtter HB forslaget (enstemmighed). 
 
 

P10 

Ændringsforslag nr. 10 – Samarbejdende fagforening 
Forslagsstiller: DM Pensionist 
Linjenummer: 74 - d 
Nuværende formulering:  
DM er en samarbejdende fagforening, der søger at fremme medlemmernes interesser både 
gennem samarbejde med andre parter i fagbevægelsen og med resten af samfundet.  
Ændringsforslag: 
DM er en fagforening, der søger at fremme medlemmernes interesser både gennem 
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samarbejde med andre parter i fagbevægelsen og med resten af samfundet. 
Motivation: 
Præsens participium samarbejdende giver ikke mening her og bør derfor udelades.  
HB’s bemærkninger: 
 
At DM er en samarbejdende fagforening betyder, at DM ofte varetager sine medlemmers 
interesser gennem samarbejder med andre. Det kan være andre fagforeninger i AC-regi eller 
det kan være interesseorganisationer, arbejdsgiverorganisationer, politiske partier og 
bevægelser mm. Det vurderes, at netop det gode samarbejde med omverden er en vigtig del af 
at varetage DM’s medlemmers interesser bedst muligt.  
 
På den baggrund støtter HB ikke forslaget (enstemmighed). 
 

P11 

Ændringsforslag nr. 11 – Vidende fagforening 
Forslagsstiller: DM Pensionist 
Linjenummer: 77-78 - e 
Nuværende formulering: 
DM er en vidende fagforening, der med analyser bidrager til at fremme viden om og forståelse 
for forhold på det akademiske arbejdsmarked.  
Ændringsforslag:  
DM er en fagforening, der med analyser bidrager til at fremme viden om og forståelse for 
forhold på det akademiske arbejdsmarked. 
Motivation: 
Præsens participium vidende giver ikke mening her og bør derfor udelades. 
 
HB’s bemærkninger: 
 
Vidende betyder, at man baserer sig på viden og at man bringer sine medlemmers viden i spil 
både internt og i samfundet. Det går bl.a. igen i DM’s kurs for den kommende kongresperiode, 
som også var kursen for den forudgående kongresperiode – her er et af punkterne, at ”Flere 
medlemmers viden og engagement kommer i spil.” 
 
På den baggrund støtter HB ikke forslaget (enstemmighed). 
 
 

 

 

 

 


