31. oktober 2018

DAGSORDEN FOR
DM Viden bestyrelsesmøde
onsdag 7. november 2018
Kl. 12:00 – 16:30
Dansk Magisterforening, DM Mødelokale 5 – 4. sal, Peter Bangs Vej 30, 2000 F
Der er mulighed for frokost i kantinen fra kl. 11.30

Deltagere
Olav W. Bertelsen, Tommy Dalegaard Madsen, Birger Sørensen, Anders Holten Johnsen, Erik S. Christensen,
Elvira C. Sørensen, Thomas Vils Pedersen, Gitte Kristensen, Anders Henning Simonsen (via skype)

Sekretariatet
Mads Flyvholm og Camilla Gregersen (punkt 2), Cecilie Rohlin Eriksen (referent)

Afbud

Steffen Junker, Kathrine Monsrud Ekelund, Janne Gleerup

Dagsorden
1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
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Strategiarbejdet i DM (drøftelse)
Camilla Gregersen præsenterede punktet. Hun fortalte, at DM har igangsat processen, fordi man
kan se, at DM ikke har medlemsvækst generelt trods numerisk vækst. DM’s organiseringsgrad er
faldende. Strategiarbejdet ligger op til en åben diskussion af, hvad DM kan gøre ved problemet. Det
er i hvert fald vigtigt, at DM bliver bedre til at tiltrække og fastholde medlemmer.
DM har særligt en udfordring på privatområdet, hvor der er størst vækst i andel akademikere. DM
skal være relevant på det private område.

Selvom fokus i højt grad er på privat området, er dette også vigtigt for det offentlige område, da
flere offentlige ansatte fremadrettet skal ansættes i det private. Og har man valgt fagforening én
gang, skifter man sjældent. DM har igangsat brancheprojekt, da vi skal være mere relevant indenfor
de forskellige brancheområder, f.eks. skal DM blive bedre ift. medlemmer inden for Life Science.
Målet er at opnå et ”vi” i DM også inden for sub-områderne. Strategiarbejdet vil kræve
omprioriteringer og besparelser. De mange interne møder i DM er dyre, og der diskuteres derfor
kun at have et niveau på sektorniveau. HB taler f.eks. om at skære FU væk. Det er bl.a. søgt igangsat,
at der fra 1. januar påbegyndes forsøg, som skal gives erfaringer frem mod kongressen. Samtidig
arbejdes der på, at DM kan etablere både branche og lokale netværk.
Drøftelse:
Olav Bertelsen kommenterede på de lokale netværk. Han påpegede, at det er vigtigt, at DM er til
stede i alle dele af landet. TR-netværket i Århus et eksempel på, at geografiske netværk på tværs på
TR-området også kan være en styrke i forhold til at skabe en DM identitet.
I forhold til nedlæggelsen af sektoren, mente Olav Bertelsen, at DMV har givet fælles forståelse for
de tværgående interesser som vidensakademikere, og det kan blive en udfordring for
landsklubberne, hvis man i fremtiden kun vil arbejde med ét niveau. Møderne i landsklubberne skal
fortsætte, men behøver ikke etableres igennem faste mødekadencer og sekretariatsbetjening.
Gitte Kristensen mente, at det bedste vil være at køre viden med nuværende struktur i yderligere
tre år. De politiske bestyrelser kan inddrages i arbejdet med at styrke medlemsaktiviteterne. Løse
medlemmer kommer ind og ud af arbejdet i DM, og får nødvendigvis ikke et tilhørsforhold til DM. TR
skal klædes på til at organisere på arbejdspladser, men Gitte Kristensen tror også, at DM skal have
noget samlende i huset via politikerne. Hun påpegede, at der er store budgetposter til
kommunikation ud til medlemmerne, som virkelig halter. Slutteligt vil hun gerne have specielle biotech arrangementer tilbage.
Tommy Dalegaard Madsen kommenterede på netværksdelen af strategiarbejdet. Hans landsklub er i
tvivl om basis for faglige netværk - skal det målrettes DM’s medlemmer eller gøres det i
konkurrence med IDA? Yderligere er der en generel bekymring for frivillig netværksaktivitet, da det
kan være vanskeligt at løfte. På hans område oplever de ikke den store drivkraft på det, men der er
drivkraft på det systematiske, vedholdende arbejde. Derudover syntes Tommy Dalegaard Madsen,
at papirerne er uklare på, om der er reel politisk indflydelse via netværkerne og at
kompetenceniveauet er utydeligt beskrevet. Hvis der skal være politisk indflydelse, hvordan skal den
være – ad hoc? Slutteligt mente Tommy Dalegaard Madsen, at tempoet i processen er en
bekymring. Det er en åben, men komprimeret proces.
Erik S. Christensen medgav, at DM har problematikker, der skal tages hånd om. Han påpegede, at
det særligt er på privatområdet, at problemerne ligger, og dér kan man igangsætte forsøg, og se
hvad det fører til. Erik S. Christensens store bekymring er, om netværkerne vil fungere, da det har de
hidtil ikke gjort. I museumsverdenen fungerer det at danne klubber. De har også et TR-netværk, som
yder et stort arbejde i forhold til lønninger og andre TR sager. Han mente slutteligt, at den
geografiske opdeling kan bidrage til gode ting for hans medlemmer.
Camilla Gregersen kommenterede på Tommy og Eriks bekymring for netværk. Hun påpegede, at

man godt kan samle nogle folk ved faktisk at spørge dem. Netværkerne skal ikke have politisk
kompetence. Hvis DM skal mene noget udadtil, skal det igennem HB evt. med input fra netværk.
Camilla Gregersen var enig med Erik i forhold til at danne klubber. Målet er at klarlægge, hvem der
har ansvaret for, at DM får flere medlemmer og får dem organiseret ude på arbejdspladserne, hertil
har møderne i sektorerne været for langt fra dét arbejde.
Slutteligt erklærede Camilla sig uenig i, at tempoet i processen er for hurtigt. Det er nødvendigt at
igangsætte noget nu.
Gitte Kristensen syntes, at DM’s politikere fungerer som bindeled mellem DM og medlemmerne og
man skal styrke det nuværende og ikke fjerne det.
Thomas Vils Pedersen kommenterede, at DMV bør diskutere vedtægtsændringerne frem for
netværkerne, da ændringerne bl.a. indbefatter evt. nedlæggelse af DMV.
Anders Henning Simonsen spurgte Camilla om, hvorvidt nedlæggelsen af DMV vil indbefatte at
gennemgå landsklub budgetter igen? Hvordan HB vil kvalificere politikudviklingen uden sektorerne,
som specificerer de mange debatter, der foregår i landsklubberne?
Camilla Gregersen svarede, at hun har møde med økonomichefen på fredag, hvor de skal kigge
finansiering.
I forhold til kvalificering af politikudvikling, svarede Camilla, at hun ser behov for koordinering
mange steder, og at der er behov for at effektivere dét igennem processen. DM’s medarbejdere og
politikere går til for mange møder, der ikke resulterer i konkrete resultater.
Gitte Kristensen påpegede, at DMV kun har fire årlige møder og nedlæggelse af sektoren også vil
påvirke arbejdsmarkedsudvalgets arbejde, hvilket er tab af et vigtigt fælleskab. Gitte mente, at man
skal kigge på besparelser i udvalg under HB.
Camilla Gregersen afsluttede sin deltagelse i mødet med at sige, at hun synes, at det var en god
diskussion og var glad for, at bekymringerne er rejst. Hun tog med fra diskussionen, at
landsklubberne er vigtige ”vi”-fællesskaber, som ikke må ødelægges og at netværkernes skal
udfoldes nærmere. Camilla forlod derefter mødet.
Olav Bertelsen opfordrede til en afsluttende runde, hvor hver landsklub påpegede udfordringerne
en nedlæggelse af sektoren vil medføre.
Thomas Vils Pedersen sagde, at DMV skal fokusere på de tekstnære ting i forslaget, som kan komme
med tilbage til HB. Han noterede sig, at DMV ønsker fastholdelse af fælles identitet og koordinering.
Birger Sørensen kommenterede, at DMV har skabt fællesskab på tværs, og at de geografiske
netværk er interessante. Birger er bekymret for, hvordan koordinering kommer til at foregå uden
DMV.
Erik S. Christensen kommenterede på vegne af hans landsklub: hvordan bliver den daglige ledelse i
DM uden FU? Hvordan skal man koordinere? Hvorfor fokusere på netværk, når de ikke har fungeret
tidligere – og hvad er økonomien omkring netværkerne? Det er godt med fokus på brancher og
geografi. Hvad med sprogvidenskaben og bibliotekerne på AB-området? Der er flere områder, hvor
man ikke deler interesser med den private sektor. Hvordan sikrer vi repræsentativitet i HB gruppen?

Anders Holten Johnsen tilføjede, at overgangen fra landsdækkende klub til branchenetværk vil
skabe mindre mulighed for gennemslagskraft.
Thomas Vils Pedersen spurgte, om den formelle sektorstruktur skal ophøre?
Tommy Madsen svarede, at DM har en struktur nu, hvor alle offentlig ansatte har en politisk
indgang til DM. Det forsvinder med forslagspapiret. Han læser papiret som, at hvert DM medlem
skal have en knage at hænge deres identitet på.
Thomas Pedersen kommenterede dertil, at de faglige og regionale netværk er kompliment til
identifikationen. Medlemmerne skal uden store formelle krav kunne skifte sektor.
Olav Bertelsen kommenterede, at grundlaget for en fagforening er en arbejdsplads eller
arbejdsområde. Uden en kollektiv forestilling om arbejdet er fagforeningen ingenting, så DM skal
skabe fællesskaber. Landsklubberne bidrager til det.
Gitte Kristensen mente, at en løsning kunne være at være associeret medlem af en sektor. Som
arbejdsløs bør man have frit sektorvalg. DM’s politiske struktur skal kommunikeres skarpere til
medlemmerne. I forhold til frivillighed kommenterede Gitte, at man skal passe på ikke at drive
fagforeningen af frivillige.
Birger Sørensen var bekymret for, hvordan den 3. landsklub, som har omkring 20 grupper under,
skal samles uden landsklubben.
Olav Bertelsen mente, at spørgsmålet er, hvordan DM betragter lokalklubberne. Der koordineres
aktiviteter og politik ude på arbejdspladsen, det vil fortsat være et behov. Lokalklubberne bruges
som valgforsamling.
Thomas Vils Pedersen havde tre bemærkninger: 1) han syntes, DMV går udenom den
grundlæggende udfordring: DM’s organiseringsprocent går ned, en masse medlemmer finder DM
irrelevante. DMV kan godt konkludere, at intet skal ændres, men så ender DM i graven. Spørgsmålet
er, hvordan kan vi blive skarpere og mere relevante 2) i forhold til frivillighed i DM, syntes Thomas,
at det er forkert at læse det som farligt at overlade det til frivillige. DM kommer fortsat til at have
politisk lag som ikke er frivilligt, men der skal være muligheder for at være frivillig under det. 3) det
handler om ressourcer – DMV bruger sekretariatet meget til at holde gang i de fire politiske
niveauer.
Birger Sørensen påpegede, at klubberne under ham ikke er sekretariatsdækket, men at det koster
ressourcer i forhold til transport. Medlemmerne forsvinder uden klubberne.
Olav Bertelsen mente, at Birgers analyse er vigtig. Klubberne er netværk. Lokalklubniveauet er den
uudfyldte ramme om fagforeningens tilstedeværelse på arbejdspladsen. Der skal fokus på, at
italesætte DM i klubregi.
Gitte Kristensen var enig med Olav i, at DM skal italesættes i højere grad. Hun var enig med Thomas
i, at der skal gøres noget for DM’s udvikling, men at den forelagte løsningsmodel ikke nødvendigvis
er den rigtige.
Erik S. Christensen var enig i, at DM skal tage organisationsprocenten alvorlig. Han mente dog, at det
er et generelt fagbevægelsesproblem. Kompromisløsningen skal være igangsættelse af forsøg ikke

total organisationsændring.
Birger Sørensen foreslog, at klubberne under 3. landsklub bliver til branchenetværk, der får
budgetter. Uden penge vil medlemmerne flygte. Midlerne skal bruges til kaffe, sandwich og
transportudgifter. Måske enkelte frikøb. Han påpegede, at man godt kunne reducere de fag-faglige
møder og have flere netværksmøder. En kombination hvor man fastholder den nuværende
bestyrelsesstruktur og indfører de mere åbne netværksmøder.
Thomas Vils Pedersen kommenterede hertil, at branchenetværk ikke får budgetter, men man kan
søge aktivitetsmidler og at frikøb ikke er muligt i netværkerne. Han syntes dog, at det er interessant
at bruge branchenetværk til at løfte nogle opgaver.
Olav Bertelsen foreslog, at særligt i 3. landsklub, kunne der være en styrke i at mødes med
faggrupper, der minder om ens egen, men ikke har præcis samme faglige baggrund.
Det blev besluttet, at Birger Sørensen får sekretariatshjælp til at udarbejde en ny struktur for en
tredje landsklub.
Tommy Dalegaard Madsen mener, der kan være noget rigtigt i, at DM skal ændres på nogle
områder, som Thomas foreslår - men skal der ændres noget, må man også kigge på, hvad der
konstituerer, at man er en fagforening. På Tommys område handler det om fælles løn og
ansættelsesvilkår. Han spurgte bestyrelsen, hvad de mener konstituerer deres områder og hvad der
er fællesskabende i landsklubberne. Hvilket argument skal bruges i HB, hvis landsklubberne skal
bevares?
Birger Sørensen fortalte historien bag den 3. landsklub, som er en ”rest” gruppe, der ikke passede
ind andre steder. Højskolegruppen er dog stor, og det kan være problematisk at placere den et
andet sted i DM’s struktur.
Olav Bertelsen foreslog, at musikkonservatorierne kunne være på universitetsområdet og spurgte
om andre grupper også kunne stilles anderledes.
Anders Henning Simonsen mente, at DMV skal acceptere, at der kommer til at være forandringer.
Diskussionen om frikøb til lokale, tror han er et nulsums-spil. Han spurgte, om DMV er villige til at gå
videre med budskabet om frikøb til det niveau, som Birger forslog.
Olav Bertelsen svarede hertil, at hvis man etablerer ikke-frikøbs politik, må man indse på nogle
områder, at folk bliver væk, da de ikke vil få løn.
Olav opsummerede diskussionen:
Der skal gøres noget for at vende udviklingen med faldende organiseringsgrad. Der er muligheder
for anden organisering i den tredje landsklub. Det arbejde og koordinering DMV laver på
sektorniveau er vigtigt. Det bliver en udfordring at videreføre landsklubberne i den nye struktur.
Gitte Kristensen tilføjede, at arbejdsmarkedsudvalget får det svært uden sektoren.
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Godkendelse af referat af møde i DM Viden den 4. september 2018 (til beslutning)
Bilag 3.1: Referat af møde i DM Viden 04.09.2018
Gitte Kristensen ville gerne have præciseret i punktet om scient-undersøgelsen, at

indmeldingsprisen er vigtigt for de adspurgte i undersøgelsen ikke for Gitte Kristensen selv.
Sekretariatet ved Mads Flyvholm ville justere referatet.
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Valg efterår 2018 (drøftelse)
Olav introducerede punktet. DMV skulle drøfte, hvordan det går i landsklubberne og deres valg. De
enkelte landsklubber skal udpege deres medlemmer af sektorbestyrelsen og
arbejdsmarkedsudvalget og vælge en ledighedsberørt til sektorbestyrelsen.
Det blev debatteret, hvornår DMV skal holde deres konstituerende møde efter valget, da de har
overset, at de skulle fastsætte dato for vintermøde.
Olav opsummerede, at Thomas og Olav finder ud af, hvornår der skal være møde i ULAB og Olav og
Tommy finder ud af, hvornår der skal være møde DMV.
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Arbejdsmarkedsudvalget efter valget (drøftelse)
Gitte Kristensen ønskede, at arbejdsmarkedsudvalget skal fortsætte som hidtil. Der skal oprettes en
FB-gruppe for at udbrede udvalgets drøftelser. Medlemmerne efterspørger det, som udvalget
arbejder med.
Anders Henning Simonsen mente, at det politisk giver mening at fortsætte, men det kan være andre
skal med i udvalget næste gang.
Olav Bertelsen mente, at det vigtige er, at udvalget sammen med sektorbestyrelsen får lagt en plan
for, hvad der skal foregå i udvalget, hvilke aktiviteter der skal være og hvordan sektoren skal støtte
op om de aktiviteter.
Erik S. Christensen medgav, at det er vigtigt, at de enkelte landsklubber tager det alvorligt og sætter
folk i udvalget.
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Aktivitetsplan 2018 og opsamling på medlemsaktiviteterne (drøftelse)
Olav Bertelsen introducerede punktet. Han spurgte til fremdriften på de tre medlemsmøder.
Thomas Vils Pedersen fortalte, at mødet på KU blev aflyst pga. for få tilmeldte.
Olav Bertelsen fortalte, at TR-netværk havde arrangeret møde i Århus om ok18, hvor der var ingen
tilmeldte. Der var tvivl, om folk fik de udsendte e-mails med arrangement invitationer.
Der var generel enighed om, at det er et problem, at arrangementerne kun kommunikeres ud
igennem nyhedsbrevet. Det kan være, at arrangementer og aktiviteter skal udmeldes via separate
mails.
Det blev besluttet, at Olav Bertelsen skrev en mail angående problemet til Camilla Gregersen, Else
Sommer og Christian Bülow.
Det blev aftalt, at Anders Henning Simonsen ville kontakte Janne Glerup for at afklare opfølgningen
på de planlagte aktiviteter for 2018.
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Aktivitetsplan 2019, herunder budget (orientering)

Bilag 7.1: Arbejdsplan DM Viden 2019
Bilag 7.2: Budget DM Viden 2019
Olav Bertelsen præsenterede budgettet. Budgettet tager udgangspunkt i budgettet for 2018. Der er
dog foreslået tre nye aktiviteter for 2019. DMV skal konkretisere aktiviteterne, når den nye
bestyrelse er konstitueret.
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Nyt fra landsklubberne
Orientering om LK Professionshøjskoler og Erhvervsakademier v/Tommy Dalegaard Madsen.
Bilag 8.1: Referat af møde LK Forskning og Formidling 28.08.2018
Bilag 8.2: Referat af møde LK Forskning og Videregående Udd. 17.09.2018
Bilag 8.3: Referat af møde LK Prof. højskoler og Erhvervsaka. 01.06.2018
Bilag 8.4: Referat af møde LK Prof. højskoler og Erhvervsaka. 17.08.2018
Bilag 8.5: Referat af møde LK Prof. højskoler og Erhvervsaka. 02.10.2018
Bilag 8.6: Referat af møde Universitetslærerlandsklubben 20. - 21.08.2018
Bilag 8.7: Referat af møde Universitetslærerlandsklubben 25.09.2018
Anders Henning Simonsen orienterede om landsklubben for professionshøjskoler og
erhvervsakademiker.
Flere medlemmerne har oplevet, at valgsedler og mails fra DM angående valget ikke er kommet
frem. Valgmailen fra sekretariatet var udsendt af et andet firma end det DM normalt bruger og er
derfor endt i spamfilteret.
TR- og AMR-seminar i sidste uge havde for få AMR tilmeldt, og landsklubben diskuterede, hvordan
det kan ændres fremadrettet.
Der er konference på Christiansborg den 12/12 om den nye læreruddannelse. Det har landsklubben
fokus på.
Erhvervsakademierne skal satse mere på at organisere TR’erne. Udfordringen er at få dem hørt, da
de er på mange små matrikler. Landsklubben skal organisere bedre på området.
Tommy Madsen supplerede, at landsklubben overordnet fokuserer på at ajourføre TR-netværk,
hvordan de får fat i de nye TR’ere i sektoren, f.eks. via en mentorordningen for nyvalgte TR’ere,
fokus på fortsat uddannelseskvalitet, fortsat fokus på prækarisering - hvorfor flere frivilligt går ned i
tid, forventning om 5-6 nye bestyrelsesmedlemmer ud af 11 i landsklubben.
I den forbindelse diskuterede DMV TR-ordninger, og at det er et problem, at nye TR’ere ikke bliver
socialiseret ind i landsklubstrukturen. Der skal derudover kommunikeres klarere om, hvad man
melder sig til som TR, hvad DM kan tilbyde TR’ere. Generelt skal der laves en bedre velkomst for
dem.
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Meddelelser
a. Kort status på økonomi – DM Viden
Bilag 9.a.1: Regnskab og budget DM Viden pr. september 2018

Mads Flyvholm orienterede om, at der er flyttet lidt penge fra rejse- og mødeomkostninger til
arbejdsmarkedsudvalget.
Gitte Kristensen ville høre, om DMV kunne donere midler til julefrokost for de julefrokostløse som
afholdes af DMP.
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Næste møde (eventuelt drøftelse af proces for konstituering af kommende DM Viden)
Problemstillingen blev også drøftet under punkt 4.
Gitte Kristensen kommenterede, at det er svært at ligge en arbejdsplan for arbejdsmarkedsudvalget
allerede nu og Gitte udtrykte bekymring for, hvad der skal ske med udvalget med DMs kommende
strukturændringer. Anders Simonsen vil gerne have sektorens forventninger til udvalget, før en
arbejdsplan kan laves.
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Eventuelt
Gitte Kristensen orienterede om, at der er arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 20. november 2018,
hvor de går videre med plakater og film, jf. DMV’s aktiviteter i 2018.
Det blev diskuteret, hvordan man skal nå ud til medlemmerne med de nye dataregler, da man ikke
længere må udlevere mail-lister.
Mads Flyvholm påpegede, at det er en generel problemstilling, og DM skal finde en model, der
holder sig inde for loven. Sekretariatet undersøger det. Mads opfordrede til sidst til, at DMV bredte
budskabet om DM’s forskningspris.

