
 

 

 

Valg af dirigent 

Camilla Gregersen bød velkommen til DM’s kongres 2022. Herefter indstillede hun på 

vegne af HB følgende to dirigenter: 

• Lars Trudsø, DM-medlem 

• Helene Amsinck, advokat 

Kongressen godkendte de to dirigenter ved afstemning 

 

Godkendelse af dagsorden 

Dirigenterne konstaterede, at dagsorden er udsendt rettidigt til de delegerede. Der er 

ikke indkommet ønsker til punkter til dagsorden.  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Prøveafstemning 

Kongressen gennemførte en prøveafstemning. 

Stemmeudvalget er: 

• Tommy Dalegaard Madsen (medlem af HB og formand for stemmeudvalget) 

• Karen Haumann (vicedirektør i DM) 

• Mikkel Balslev (udviklingschef i DM). 

 

Beretning fra formanden 

Formanden aflagde beretning på vegne af HB, og der blev stillet spørgsmål og fremsat 

bemærkninger af de delegerede. 



 

 

Debat og godkendelse af forslag til DM’s arbejdsprogram 

Kongressen debatterede arbejdsprogrammet samt de indkomne ændringsforslag til 

programmet. Herefter blev der taget stilling til de enkelte ændringsforslag som følger: 

A1 – Organisering 

Blev debatteret, bragt til afstemning og forkastet 

A2 – Faglige fællesskaber 

Blev debatteret, bragt til afstemning og forkastet 

A3 – Det fleksible arbejdsliv 

Vedtaget ved konsensus. Ingen ønskede afstemning. 

A4 – Fleksibilitet i arbejdslivet 

Blev debatteret, bragt til afstemning og forkastet  

A4.1- Forslaget blev fremlagt på kongressen som ændringsforslag til A4, idet der blev 

tilføjet ”demokratisere arbejdslivet” til A4. Forslaget blev debatteret, bragt til afstemning 

og vedtaget 

A5 – Seniorarbejdsmarkedet 

Blev debatteret, bragt til afstemning og forkastet 

A6 – Ligestilling og mangfoldighed 

Blev debatteret, bragt til afstemning og vedtaget 

A6.1 - Forslaget blev fremlagt på kongressen som ændringsforslag til A6 med forslag om 

at forkorte og blot skrive ”alle”. Forslaget blev debatteret, bragt til afstemning og 

forkastet 

A7 – Grøn omstilling og klimalovens mål 

Blev tilbagekaldt og erstattet af A7.1 med forslagsstillernes samtykke. 

A7.1- Forslaget blev fremlagt på kongressen som ændringsforslag til A7 med en enkelt 

tilføjelse til A7 om også at have fokus på samfundet, blev debatteret og vedtaget  

A8 – Investering i versus udvikling af uddannelser 



 
 

Blev tilbagekaldt og erstattet af A8.1 med forslagsstillernes samtykke 

A8.1 - Blev debatteret. På den baggrund blev ændringsforslaget omformuleret af 

forslagsstillerne med bibeholdelse/indarbejdelse af ”udvikles”, ”investeres i” og 

”tilstrækkelige” [ressourcer]. Forslaget blev herefter bragt til afstemning og vedtaget 

A9 – Kompetenceudvikling med fokus på alder og baggrund 

Blev debatteret, bragt til afstemning og forkastet 

A10 – Mere fleksible uddannelsesforløb 

Blev debatteret og erstattet af A10.1 med forslagsstillernes samtykke. 

A10.1 – Forslaget blev bragt til afstemning og vedtaget, hvorefter der blev stemt om 

placering i linje 44 eller 167. Placering i linje 167 blev vedtaget 

A11 – Faglige aktiviteter på arbejdspladsen 

Blev debatteret og erstattet af A11.2 med forslagsstillernes samtykke 

A11.1 - Blev debatteret og erstattet af A11.2 med forslagsstillernes samtykke 

A11.2 – Forslaget blev fremlagt på kongressen i stedet for A11 og A11.1 med 

forslagsstillernes samtykke. De væsentligste ændringer var forenkling af teksten og 

tilføjelse af ”fagpolitiske aktiviteter”. Det blev debatteret, bragt til afstemning og vedtaget 

A12 – Fleksibilitet i forhold til faser i arbejdslivet 

Blev debatteret, bragt til afstemning og forkastet 

A13 – Offentlige løntilskudsjob må ikke erstattet ordinære stillinger 

Blev debatteret, bragt til afstemning og forkastet 

En delegeret bad om at få ført til protokol, at man fortsat oplever det som et stort problem 

ude i virkeligheden  

A14 – Akademisk frihed til forskning, undervisning og ytringer  

Vedtaget ved konsensus. Ingen ønskede afstemning. 

A15 – Arbejdsforhold på universiteterne  

Vedtaget ved konsensus. Ingen ønskede afstemning. 



 
A16 – Det sociale studieliv  

Vedtaget ved konsensus. Ingen ønskede afstemning. 

A17 – Feedback til studerende 

Vedtaget ved konsensus. Ingen ønskede afstemning. 

A18 – Kreditering af studerendes arbejde  

Blev debatteret, bragt til afstemning og vedtaget 

A19 – Uddannelsespraktik må ikke bruges til at fortrænge ordinære stillinger  

Vedtaget ved konsensus. Ingen ønskede afstemning. 

Kongressen stemte herefter om godkendelse af det endelige forslag til DM’s 

arbejdsprogram 2022 – 2025. Arbejdsprogrammet blev godkendt med de vedtagne 

ændringsforslag. 

 

Godkendelse af DM’s økonomiske ramme for 2023-2025 og valg af revisor 

Den økonomiske ramme blev fremlagt af DM’s direktør, debatteret blandt de 

delegerede, efterfølgende sat til afstemning og vedtaget.  

Hans Beksgaard blev valgt som intern revisor.  

Deloitte blev valgt som statsautoriseret revisor. 

 

Behandling af kongresresolutioner 

R1 – Blev debatteret, bragt til afstemning og vedtaget 

R2 – Blev bragt til afstemning og vedtaget 

R3 - Blev bragt til afstemning og vedtaget 

R4 - Blev bragt til afstemning og vedtaget 

R5 - Blev bragt til afstemning og vedtaget 

R6 - Blev bragt til afstemning og vedtaget 

R7 - Blev debatteret, bragt til afstemning og vedtaget 



 
R8 - Blev bragt til afstemning og vedtaget 

R9 - Blev debatteret, bragt til afstemning og forkastet 

R10 - Blev bragt til afstemning og vedtaget 

R11 - Blev debatteret, bragt til afstemning og forkastet 

R14 - Blev debatteret, bragt til afstemning og vedtaget  

R15 - Blev bragt til afstemning og vedtaget 

R16 - Blev bragt til afstemning og vedtaget 

R17 - Blev bragt til afstemning og vedtaget 

R18 - Blev debatteret, bragt til afstemning og forkastet 

R19 - Blev debatteret, bragt til afstemning og vedtaget 

 

 

 

 

 


