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FUSION MELLEM DSL, JA OG DM – resumé til medlemmerne 
 

Med medlemmernes opbakning, fusionerer DSL fusionerer med JA og DM 1. januar 2023.  

 

Hvorfor fusionere? 

DSL’s medlemmer vil efter fusionen opleve, at det meste af det, de kender fra DSL fortsætter, men 

at man nu får endnu mere for pengene hos sin fagforening.  

 

Centrale fordele er blandt andet øget faglig profilering og politisk slagkraft, et markant større 

udbud af faglige arrangementer og netværk, en lang række nye digitale løsninger og langt flere 

medlemstilbud og rabatter. Hertil adgang til en mere specialiseret medlemsrådgivning og 

betjening. Samtidig bevarer og styrker DSL sine muligheder for at varetage medlemmernes 

interesser, når det gælder løn og arbejdsvilkår, fagenes udvikling mm.   

 

En fusion bygger oven på, at JA, DM og DSL allerede siden årsskiftet har haft fælles sekretariat.  

De tre fagforeninger har samme startet det faglige hjemsted BIO. BIO giver medlemmerne 

mulighed for at deltage i aktiviteter med en skarp faglig profil og styrkede faglige tilbud inden 

for miljø, natur, fødevarer, bymiljøer/-udvikling, landbrug, bæredygtighed og beslægtede 

fagområder samt forvaltning inden for disse. 

 

Underforeningen DM DSL sikrer en stærk forhandlingsposition 

DSL bevarer sin forhandlingsret for medlemmerne og vil fortsat varetage medlemmernes 

interesser i hovedorganisationen FH, i forhandlingsfællesskaber, a-kasse, pensionsselskab og på 

uddannelserne.  

 

Det sker ved, at DM opretter underforeningen DM DSL, som er medlem af FH og har egen 

bestyrelse, vedtægt og konfliktfond. Alle medlemmer med DSL-uddannelser bliver tilknyttet DM 

DSL. Som tilknyttet DM DSL er man medlem af DM og har medlemsrettigheder i den fælles 

forening.  

 

DM DSL vil i eventuelle konfliktsituationer være politisk adskilt fra DM, så DM DSL-medlemmer 

aldrig kan omfattes af en konflikt i AC-regi. 

 

Med fusionen får DSL en konfliktfond, som hjælper medlemmerne i DM DSL økonomisk, hvis de 

skulle komme i konflikt. I dag har DSL ikke en konfliktfond, så den skal først opbygges. Det 

bliver den ved, at næsten hele DSL’s formue danner bund, og de ordinære medlemmer 

forbliver på deres nuværende kontingent i cirka 3 år.  

 

Kontingent 

 

Kontingentet for ordinære medlemmer fortsætter på samme niveau i cirka 3 år. Herefter falder 

kontingentet med cirka en tredjedel til DM’s lavere niveau. De selvstændige medlemmer får en 

mindre stigning i kontingentet på 40 kr. om måneden, som modsvares af adgang til langt flere 
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tilbud til selvstændige, rabataftaler mm. Pensionister, studerende, ledige og passive får lavere 

kontingent allerede fra 2023.  

 

DSL har stor indflydelse i DM  

Fusionsaftalen sikrer også DSL’s medlemmer stor indflydelse i DM. DSL udpeger medlemmer til 

DM’s hovedbestyrelse og alle andre relevante politiske bestyrelser og udvalg.  

 

På den lokale arbejdsplads 

Medlemmer af DM DSL vil forsat have mulighed for at vælge tillidsrepræsentanter, som har 

samme faglige baggrund eller jobfunktion som dem selv. Som noget nyt vil 

tillidsrepræsentanter kunne vælges til at repræsentere på tværs af DM og DM DSL, selvom 

overenskomsterne er forskellige – men kun hvis man selv ønsker det. Tillidsrepræsentanter får 

direkte besked om, hvad fusionen betyder for dem.  

 

Flere ressourcer til medlemsnetværk og aktiviteter for de studerende 

DSL’s medlemmer får med fusionen fuld adgang til DM’s ressourcer til netværksdannelse. Det 

indebærer sekretariatsbetjening af netværkskoordinatorer, DM’s uddannelse i 

netværksdannelse og økonomisk støtte fra DM’s aktivitetspulje.  

 

DM understøtter de gode fællesskaber, som allerede findes blandt de studerende i DSL. De 

Studerendes Råd fortsætter som et udvalg tilknyttet de studerende i DM og får plads i deres 

bestyrelse. 

 

De studerende får desuden adgang til midler fra DM Studerendes aktivitetspulje og i BIO’s 

aktivitetspulje.  

 

Medlemsfordele, pension, bank og A-kasse 

Medlemmernes pensionsforhold og a-kasseforhold fortsætter på uændrede vilkår. 

 

De mange rabataftaler videreføres og udvides. DM samarbejder med Lån & Spar Bank og LB 

Forsikring om medlemsrabatter på hhv. bank og forsikring. Det enkelte medlem kan skifte til LB 

Forsikring, men kan også fortsætte på samme aftale hos Runa.   

 

 

 

 

 


