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Tine Segels talepapir til dagsordenspunkt 3: Forslag om gennemførelse af 

fusion mellem KI og DM med virkning fra den 1. november 2023 

 
Nu er vi nået til generalforsamlingens vigtigste punkt, hvor I, kære 
generalforsamlingsdeltagere, skal beslutte, om forbundet skal fusionere med DM 
den 1. november 2023.  

Som I ved, kræver en endelig beslutning om fusion, at medlemmerne ved en 
urafstemning godkender fusionen. Så hvis I i dag godkender fusionen, vil 
beslutningen efterfølgende blive sendt til urafstemning. 

Hovedbestyrelsens anbefaling om fusion hviler på to ben. Det ene ben er 
udfordringerne, det andet ben er mulighederne. 

Jeg vil begynde med udfordringerne, som meget kort kan koges sammen til, at der 
over en ganske lang periode er blevet færre medlemmer af forbundet. En udvikling, 
som vi har forsøgt at vende, men vi er nu nået dertil, hvor hovedbestyrelsen ikke 
længere ser realistiske muligheder for at vækste som en selvstændig organisation i 
fremtiden. Det presser organisationens muligheder for indflydelse og på længere 
sigt også økonomien. 

Og så til mulighederne ved en fusion: Hovedbestyrelsens fremmeste formål er at 
sikre medlemmernes vilkår her og nu og i fremtiden. Det gælder både løn- og 
arbejdsvilkår og den faglige udvikling. Begge dele ser vi, kan varetages som en del af 
DM. 

DM ønsker på en og samme tid at vækste som fagforening og at være skarp på en 
hel række fagligheder. Blandt andet derfor er KI blevet inviteret ind i forhandlingerne 
om en mulig fusion, og vi har dermed haft mulighed for at sætte vores præg på 
fremtiden. 

KI er attraktiv netop nu, både fagligt, medlemsmæssigt og økonomisk. Den 
mulighed, der er opstået, ønsker hovedbestyrelsen at gøre brug af. Derfor anbefaler 
vi en fusion nu. 
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Fusionsaftalen ligger som bilag til generalforsamlingen. Jeg håber, at I har haft 
lejlighed til at læse den. Det fører for vidt at gennemgå aftalen her, så jeg vil blot 
nævne nogle få, men centrale elementer: 

KI-medlemmernes faglighed er mangfoldig. Via en udbygning af DM’s sektor for 
Kultur og Medier og via etablering af en faglig søjle for data, digitalisering og 
informatik vil vores faglige interesser blive varetaget og udviklet – sammen med de 
af DM’s medlemmer med samme områder som os: 

• Vi har sikret en politisk repræsentation ind i DM’s organer, der garanterer, at 
KI i en overgangsperiode har stærk indflydelse på den faglige udvikling og på 
medlemmernes vilkår. Og vi har gode demokratiske muligheder for – også på 
lang sigt – at sikre jeres faglighed og vilkår.   
 

• Vi har sikret, at KI’s økonomiske ressourcer anvendes til medlemmernes 
bedste, både når det gælder traditionelle områder som fx at sikre 
medlemmerne i tilfælde af en strejke og i forhold til at kunne yde en massiv 
politisk interessevaretagelse til gavn for jeres arbejdsmarked og jeres 
faglighed, fx via ekstern politisk repræsentation. 
 

• Vi har sørget for, at KI’s faglige netværk har gode muligheder for at leve videre 
ind i DM’s organisation og netværksmodel og høste frugterne af nu potentielt 
at være mange flere medlemmer i netværkene.  
 

• Og endelig har vi haft fokus på, at både medlemmer og tillidsrepræsentanter 
ude på arbejdspladserne vil opleve fusionen give nye muligheder og i mange 
tilfælde styrke den lokale fagforeningstilstedeværelse via TR-systemet og det 
fællesskab, der skabes sammen med DM. 

 

Fusionsaftalen omfavner alt dette og meget mere til. Hovedbestyrelsen er overbevist 
om, at en fusion med DM er den rigtige vej at gå. Derfor beder vi jer i dag tage 
stilling. 

 


