
R19 - DM ønsker flere kommunale krav til arbejdsforhold 
 
 
Forslagsstillere: 
 
Anders Dalsager, DM Kultur og Medier 
Ida Scheibye—Alsing, DM Civilsamfund 
Morten Rytter, Dm Civilsamfund 
Pernille Brun Madsen, DM Civilsamfund 
Sune Bach, DM Offentlig 
Vibeke Knöchel Christensen, DM Kultur og Medier 
Kamma Overgaard Hansen, DM Kultur og Medier 
Søren Stubkjær, DM Kultur og Medier 
Erik Christensen, DM Kultur og Medier 
Lars Trap-Jensen, DM Kultur og Medier 
Nicklas Hilding Andersen, DM Kultur og Medier 
Mia Funder, DM Kultur og Medier 
Mads Bendtsen, DM Kultur og Medier 
Katja Tuxen, DM Kultur og Medier 
 

 
Resolution: 
 
Kommunerne bør kræve overenskomstlignende løn- og arbejdsvilkår på institutioner, de giver støtte. 
 
Stadig flere kommuner sikrer i disse år bedre løn- og arbejdsvilkår i private virksomheder. Ved hjælp af 
arbejdsklausuler kræver de overenskomstlignende arbejdsforhold for ansatte i firmaer, der opfører 
byggerier og transporterer varer for den kommunale sektor. Det har været et positivt og effektivt tiltag 
mod udnyttelse og social dumping på arbejdsmarkedet, som vi i DM bakker op om.  
 
Samtidig mener vi dog, at den kommunale indsats for ordentlige arbejdsvilkår bør udbygges. Og det også 
med opmærksomhed på det akademiske arbejdsmarked. På en række selvejende institutioner og 
kommunalt ejede virksomheder oplever DM-medlemmer løse ansættelser, ansættelser uden pension, 
manglende grænser for arbejdstid og ringe arbejdsmiljø. Ligesom de og andre akademikere leverer 
specialiseret arbejde på et fagligt højt niveau til lønninger, der ligger langt under overenskomsten for 
akademisk arbejde.  
 
DM’s kongres i København den 11.-12. juni 2022 opfordrer derfor til, at:  
 
- Kommunerne gør overenskomstlignende løn- og arbejdsvilkår for alle typer ansatte til en betingelse for, 
at selvejende institutioner - herunder kulturinstitutioner og sociale institutioner - kan få kommunal 
støtte. 
- Kommunerne arbejder for indførelsen af overenskomstlignende løn- og arbejdsvilkår for alle typer 
ansatte på kommunalt ejede virksomheder.  
- Kommunerne udarbejder vejledninger til ledere og bestyrelser på de selvejende institutioner, så det 
fremgår tydeligt, hvordan deres ansatte kan tilbydes overenskomstlignende vilkår. Herunder at 
højtuddannede, der udfører akademisk arbejde, bør tilbydes vilkår, der som minimum svarer til 
kommunale overenskomster for akademikere.  



- Regering og Folketing sikrer, at lovgivningen giver mulighed for at udvide arbejdet med arbejdsklausuler 
til også at dække selvejende institutioner, der modtager kommunal støtte. 
- Selvejende institutioner og kommunalt ejede virksomheder tegner overenskomster med de relevante 
fagforbund, herunder DM.  
 

 


