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Resumé af fusionsaftalerne med hhv. JA og DM 
 

DM, JA og DSL fusionerer til en enkelt samlet fagforening d. 1/1-23. Juridisk og økonomisk set 
er der tale om to separate fusioner, og der er derfor udarbejdet to fusionsaftaler. Der er mange 
fællestræk, men også mange forskelle på de to aftaler. Dette notat giver et resumé på tværs af 
begge aftaler.  

PRÆAMBEL  
Fusionerne indebærer, at alle de tre foreningers medlemmer samles i én fagforening med hen-
blik på at skabe større fagpolitisk slagkraft, faglige synergier, forbedrede tilbud til medlem-
merne, konkurrencedygtighed på kontingent og en styrket position i rekrutteringen af nye med-
lemmer. 

Fusionen bygger oven på den indgåede samarbejdsaftale mellem JA, DM og DSL, som trådte i 
kraft samtidig med etableringen af et fælles sekretariat d. 1/1-22.  

DEN JURIDISKE GENNEMFØRELSE AF FUSIONEN 
Ved fusionen overføres medlemmer, aktiver, rettigheder og fremtidige forpligtelser fra DSL og 
JA til DM pr. 1/1-23.  

DSL og JA opløses som selvstændige foreninger hurtigst muligt efter overdragelsen 1. januar 
2023. Pga. de forskellige processer der er forbundet med en opløsning, vil dette formodentligt 
først ske efter sommer 2023, men fra 1. januar 2023 er der ingen aktiviteter tilbage i hverken JA 
eller DSL – kun udpegede likvidatorer, som også godkender de afsluttende regnskaber.  

VEDTÆGTER  
For at kunne rumme DSL’s medlemmer er DM’s vedtægter ændret af DM’s Kongres22 således, 
at medlemmer med en række DSL-uddannelser nu kan optages i DM. Vedtægtsændringerne 
indebærer også et større fokus på at udvikle og profilere medlemmernes fagligheder samt mu-
ligheden for at udbyde faglige søjler.  

Samtidig knyttes JA’s kandidatforeninger og Ph.d.-forening med vedtægtsændringerne til den 
fælles fagforening. Der er tale om selvstændige foreninger med eget CVR-nummer. Der indgås 
administrationsaftaler mellem DM’s sekretariat og foreningerne under forudsætning om, at de-
res medlemmer i al væsentlighed samtidig er medlemmer af DM og at deres aktiviteter (net-
værksaktiviteter) i al væsentlighed udbydes til hele medlemsskaren.  

Underforeningen DM DSL beskrives også i DM’s vedtægt, se nedenfor.  

UNDERFORENINGEN DM DSL 
I forbindelse med fusionen oprettes pr. 1/1-23 underforeningen DM DSL under DM’s CVR-num-
mer. Her vil alle DSL’s tidligere medlemmer blive tilknyttet baseret på deres uddannelse. Disse 
medlemmer er medlemmer af DM og fordeles også ud på sektorer. Underforeningens primære 
formål er at forhandle, indgå overenskomster og interessevaretage for underforeningens med-
lemmer. Det har DM DSL selvstændigt mandat til. DM DSL skal desuden repræsentere underfor-
eningens medlemmer i forhandlingsfællesskaber, CO10 og FH (Fagbevægelsens Hovedorgani-
sation) samt i a-kasse mm. Underforeningen kan i dagligdagen bedst sammenlignes med et 
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overenskomstudvalg for de DSL-uddannede medlemmer af DM. I tilfælde af konflikt på arbejds-
markedet, som berører medlemmerne, er der politiske, juridiske og økonomiske vandtætte skot-
ter mellem medlemmerne af DM DSL og de øvrige medlemmer af DM. 

RESERVEFOND/KONFLIKTFOND 

JA’s medlemmer omfattes af DM’s reservefond og dermed også DM’s reservefondsvedtægt. 
Der overføres midler fra JA’s formue svarende til, at JA’s medlemmer går ind i reservefonden på 
samme niveau som DM’s medlemmer. Dermed stilles ingen medlemmer ringere ift. økonomisk 
sikring ved en eventuel konflikt pga. fusionen. 

DSL derimod har ikke før haft en reservefond/konfliktfond. DM’s reservefond kan ikke anvendes 
til at understøtte medlemmer i en konflikt i FH-regi og omvendt, så derfor skal DM DSL have 
egen konfliktfond. Den oprettes ved, at næsten hele nuværende DSL’s formue overføres som 
startkapital. Herefter suppleres kapitalen ved, at primært de ordinære medlemmer af DSL beva-
rer deres nuværende kontingentsats i forventet 3 år. Da denne er ca. 360 kr. højere end DM’s i 
kvartalet, genererer det et overskud på 1 mio. kr. årligt, der tilføres DM DSL-konfliktfonden. Efter 
de 3 år er det forventningen, at konfliktfonden har nået et niveau, der cirka tilsvarer niveauet pr. 
medlem i DM’s reservefond. Herefter sænkes også de ordinære DM DSL-medlemmers kontin-
gent til DM’s kontingentsats. Se mere om kontingentharmonisering nedenfor.  

MEDLEMSSKAB 
Fra 1/1-23 overgår DSL’s og JA’s medlemmer til at være DM-medlemmer med DM-medlemsret-
tigheder og valgbarhed til DM’s politiske organer. Medlemmerne fordeles efter stamdata (fx an-
sættelsessted eller status som studerende) på DM’s sektorer, men kan frit tilknytte sig andre sek-
torer efter interesse.  

INTERN POLITISK REPRÆSENTATION I DM   
Det er aftalt, at DSL og JA hver udpeger ét ordinært medlem til DM’s hovedbestyrelse i en peri-
ode fra 1/1-23 til 31/12-24, hvorefter næste valgperiode starter.  

Hertil er det aftalt, at JA pr. 1. januar 2023 udpeger et medlem til sektorbestyrelserne for hhv. 
DM Privat, DM Offentlig og DM Universitet og til overenskomstudvalgene for hhv. det private og 
det offentlige område samt relevante HB-udvalg. Disse medlemmer indtræder på sædvanlige 
vilkår og efter DM’s økonomiske regler for medlemsvalgte. 

DSL kan udpege et medlem til sektorbestyrelserne for hhv. DM Privat, DM Studerende og DM 
Leder. DSL har desuden mulighed for at udpege medlemmer til relevante HB-udvalg, men ikke 
til HB’s OK-udvalg, da DM DSL varetager den tilsvarende opgave.  

Ved næste valg i efteråret 2024 med virkning fra 1. januar 2025, stiller alle ordinære medlem-
mer op til valg på lige fod uanset oprindelig organisationsbaggrund.   

EKSTERN POLITISK REPRÆSENTATION 
JA og DM’s repræsentation i AC samles fuldt ud fra den 1/1-23. 

JA’s og DSL’s øvrige eksterne repræsentationer og samarbejder bevares i videst muligt omfang, 
enten via BIO eller ved en samling i DM. 
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FUSIONSØKONOMI 
DSL’s og JA’s aktiver og passiver overgår til DM med virkning fra overdragelsestidspunktet.  

DSL’s formue på overdragelsestidspunktet minus 1 mio. kr. overføres som ovenfor nævnt til at 
danne bund i en ny konfliktfond for DM DSL-medlemmer. Den ene mio. kr. indgår i DM’s drift som 
kompensation for kontingentharmoniseringen til DM’s kontingent i en 3-årig periode.  

JA har en lidt større formue pr. medlem end DM. Hele JA’s formue overføres til DM som led i 
fusionen, og det er aftalt, at der øremærkes midler til to formål: 

I perioden til og med budget 2027 investeres 1-2 mio. årligt i BIO. Midlerne prioriteres af BIO-
udvalget og budgettet godkendes af DM’s HB som en ramme.  

JA’s kandidatforeninger tilstræber at samle en række legater og fonde, som uddeles og admini-
streres af JA’s kandidatforeninger og Ph.d.-forening. Hvis det lykkes at samle flere af disse lega-
ter og fonde, udløser det et tilskud på ekstra 60 % af indeståendet på det fælles legat. Dette kan 
højst beløbe sig til 1,9 mio. kr.   

Af JA’s formue overføres et beløb til DM’s reservefond, som herefter er fælles reservefond for 
den sammenlagte forening. Beløbet svarer til, at JA pr. medlem bidrager til reservefonden på 
samme niveau som DM.  

Den samlede formue for den fælles forening forvaltes af MPIM/Akademikerpension.  

KONTINGENTHARMONISERING 

Pr. 1/1-23 indføres en fælles, ensartet kontingentstruktur for den samlede medlemsskare. DM’s 
kontingentniveauer videreføres undtagen for de selvstændige, hvor DM har nedsat sit kontin-
gent for at imødekomme JA og DSL, der har væsentligt lavere kontingent for selvstændige. 

Kontingentstrukturen betyder, at alle medlemmer af DSL og JA undtagen de selvstændige 
DSL’ere og JA’ere samt nogle ledige JA’ere, vil få et lavere kontingent. JA’s ca. 160 selvstændige 
medlemmers kontingent stiger med ca. 90 kr. pr. måned. DSL’s ca. 50 selvstændiges kontingent 
stiger med ca. 40 kr. pr. måned. JA’s ca. 240 lediges kontingent falder eller stiger med op til 50 
kr. pr. måned alt efter, hvordan de indplaceres (dagpenge, kontanthjælp).  

Samlet set vil mere end 90 % af medlemmerne af JA og DSL få et lavere kontingent som følge af 
fusionen med DM. De ordinære medlemmer af DSL og medlemmerne ansat uden for DSL’s om-
råde får det dog først efter forventeligt 3 år jf. ovenfor i relation til opbygning af konfliktfond.   

I tabel 1 vises kontingentsatserne i den fusionerede organisation ”nyt fælles.” Til sammenligning 
er JA og DSL’s nuværende kontingentsatser også indsat. Der er ikke 100% sammenfald mellem 
kontingentgrupperne. 

Tabel 1. Kontingentsatser i den fusionerede organisation, kr. pr. kvartal, 1. januar 2023 

 Nyt fælles JA i 2022 DSL i 2022 
Fuldtidsansatte, ledere, deltidsansatte >18 ti-
mer, ansat i udland med dansk kontrakt  

1.139 1.329 1.499 

Selvstændig 870 593 749 
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Dagpenge, barselsdagpenge, deltid <18 ti-
mer, ansat i udland på udenlandsk kontrakt, 
ph.d.-stipendiater 

551 396-593 1.499 

Værnepligtig, pensionist, efterløn, passiv 225,50 248 302 
Kontanthjælp 114 396 1.499 
Studerende  60 (0 kr. år 1) 108 150 

 

TILLIDSVALGTE 
Ved fusionen overgår JA-klubber til at være DM-klubber eller sammenlægges med eksiste-
rende DM-klubber. I nuværende AC-klubber med både JA og DM (og andre) medlemmer, for-
sætter repræsentationen med en AC-tillidsrepræsentant som hidtil. Klubløse JA’er bliver med-
lem af en lokal DM-klub, hvis en sådan findes på arbejdspladsen.  

Medlemmer af DM DSL vil forsat have mulighed for at vælge tillidsrepræsentanter fra eget ho-
vedområde i overensstemmelse med Rammeaftalen og Cirkulære for Staten. 

Tillidsrepræsentanter som står overfor at skulle repræsentere medlemmer uden for eget hoved-
område kan inden valg tilvælge at stille op til valg om mandat med udvidet bemyndigelse, såle-
des at TR, hvis valgt, kan forhandle uden for eget overenskomstområde.  

Tillidsvalgte modtager særskilt information om disse forhold fra sekretariatet og har også sær-
skilt fusionssite med mere detaljeret information.  

NETVÆRK 
JA’s netværk videreføres som DM-netværk, og JA’s medlemmer får adgang til DM’s sekretariats-
betjening af netværk. JA’s kandidatforeninger og Ph.d.forening fortsætter som selvstændige 
foreninger med egne CVR-numre. Netværk der er koblet op på BIO, søger BIO’s aktivitetspulje. 

DSL’s medlemmer får med fusionen fuld og lige adgang til DM’s ressourcer til netværksdan-
nelse, som indebærer sekretariatsbetjening, uddannelse og økonomisk støtte.  

STUDENTERENGAGEMENT 
Studerende ved DSL’s og JA’s uddannelser bliver med fusionen fuldgyldige medlemmer af sek-
toren DM-studerende.  

De Studerendes Råd bliver et udvalg tilknyttet DM Studerende og får 1 repræsentant i sektorbe-
styrelsen. Ligeledes kan JA’s uddannelser vælge 1 repræsentant til sektorbestyrelsen. Begge 
øremærkede pladser i bestyrelsen løber frem til 2025, hvorefter alle kan stille op på lige fod.  

Hertil udpeges der en studenterrepræsentant fra både DSL- og JA-uddannelserne til BIO-udval-
get i 2022 og 2023.  

BIO-udvalget har fra næste valg i 2023 3 studenterrepræsentanter (én fra AU, én fra KU og én 
fra Skovskolen), som kan repræsentere de forskellige campusser og fagligheder under BIO. Se-
kretariatet understøtter dialog og koordinering mellem BIO-udvalgets studerende og DM-stu-
derende. 
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Studerende medlemmer har adgang til at søge midler fra DM Studerendes pulje og BIO’s aktivi-
tetspulje og kan også understøttes af BIO’s budget og den generelle aktivitetspulje, hvis de to 
førstnævnte løber tør for midler.  

MEDLEMSRABATTER OG AFTALER, HERUNDER BANK  
De tre organisationers rabataftaler er hvor muligt allerede som en del af samarbejdsaftalen vi-
dereført og udvidet således at den samlede medlemsskare får adgang til alle rabatter.  

Den fusionerede organisation samarbejder om medlemsrabatter med Lån & Spar Bank og LB 
Forsikring.  

HVERVNING 
Efter overdragelsestidspunktet varetager det fælles sekretariat den generelle hverveindsats 
med udgangspunkt i fælles BIO-materiale. På DSL’s uddannelser inddrages De Studerendes 
Råd og/eller medlemmer af DM DSL’s bestyrelse. På DSL-uddannelser hverves til DM (ikke også 
til MA.) 

PENSIONSKASSE 
JA’s uddannelser henvises fortsat til pensionsselskabet PJD. DM’s PJD-medlemmer kan fortsat 
være repræsenterede i PJD’s bestyrelse/repræsentative organer. DSL-medlemmer henvises 
fortsat til pensionsselskabet Velliv.  

A-KASSESAMARBEJDE 
JA’s samarbejde med AKA er opsagt med udgangen af 2022, og hvervningen på tidl. JA-ud-
dannelser sker herefter i samarbejde med MA. DM DSL kan fortsat samarbejde med FTFa og 
repræsentere medlemmerne. DM’s AKA-medlemmer kan fortsat være repræsenterede i AKA’s 
bestyrelse/repræsentative organer. 

 

 

 

 

 


