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Referat af bestyrelsesmøde i DM Viden 27. februar 2020 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 
Referatet fra mødet 21. november 2019 blev godkendt med de ændringer, som Gitte Kristensen 
skriftligt havde fremsendt omkring hvor mange ansatte, der deltog på hovedbestyrelsesmøderne. 
 
 
3. DM Viden regnskab for 2019 
Gitte Kristensen spurgte til, hvor de 20.000 kr., der var blevet bevilliget til løst ansattes video, stod i 
regnskabet. Referenten har efterfølgende fundet ud af, at pengene blev afregnet i 2018, da 
videoerne var budgetteret til 2018. Derfor blev pengene forudbetalt i 2018, mens aktiviteten blev 
gennemført i 2019. Promovering af videoerne på Facebook er blevet betalt af DMV’s budget 2019.  
 
4. Budget og aktivitetsplan for 2020 

Olav W. Bertelsen indledte punktet med, at der i 2020 er sat samme beløb af som i 2019 fratrukket 
de midler, der er gået i den centrale aktivitetspulje 

Erik S. Christensen spurgte, om der ville være penge til at holde et medlemsmøde i Aarhus om 
usikre ansættelser for Forskning & Formidlings medlemsgruppe. Det drejer sig om 5.000 kr. Det 
tilsluttede de øvrige bestyrelsesmedlemmer sig. 

Olav W. Bertelsen mindede alle om, at sektorbestyrelsen på sidste mødet havde besluttet, at man 
kunne bruge pengene fra 2019-budgettet forudsat, at der lå en klar plan for aktiviteten senest midt 
i januar. Olav pegede desuden på, at bestyrelsen skulle udvikle medlemsrettede aktiviteter. 

Tommy Dalegaard Madsen mente at huske, at det var aftalt, at der skulle være to 
forskningskonferencer: en stor konference om forskervilkår med fokus på finansieringen, hvor Olav 
W. Bertelsen, Thomas Vils Pedersen. Erik S. Christensen og Signe Jensen taler med Mads Flyvholm 
om indholdet på den medlemsrettede aktivitet. 

Erik S. Christensen mente, at hele vinklen med forskningens finansiering er meget relevant og 
interessant for medlemmerne. Der skal findes en repræsentant for Landsklubben for 
professionshøjskoler og erhvervsakademier, der kan gå med i indholdsgruppen. 

Thomas Vils Pedersen understregede, at der fra DM kommer en stor konference, der bliver 
udadrettet. Det kommer til at handle om universitetet som attraktiv arbejdsplads. Målgruppen er 
eksterne aktører og interessenter. 

Thomas Vils Pedersen mente, at bestyrelsen skulle være mere præcis om, hvad den vil have ud af 
en indadrettet konference. Hvad vil vi have ud af det? Olav W. Bertelsen mente, at det skulle være 
en mere hands-on-konference i forhold til dem, der i praksis står med udfordringerne. 
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Tommy Dalegaard Madsen mente ligeledes, at den anden ’konference’ eller hvad man nu kaldte 
den, skal være medlemsrettet med et oplysningselement.  

Indholdsgruppen arbejder videre med udgangspunkt i ovennævnte. 

5.  DM Viden Arbejdsmarkedsudvalg 

Gitte Kristensen havde lavet en foreløbig opsummering om de videoer om løstansatte, som fortsat 
kører på de sociale medier. Der har været rigtig mange, der har set videoerne, reageret med 
kommentarer, og det tyder på, at den i høj grad har nået målgruppen. 

Medlemmerne føler sig set også på tværs af sektoren. Og den er også nået langt ud over DM's 
medlemmer.  

Overordnet mener udvalget, at videoerne har nået det, kampagnen skulle.  

Udvalget har endnu ikke nået at udarbejde plakaterne, men det er fortsat planen, at de skal laves, 
så de kan komme ud og hænge på alle institutionerne. 

Gitte Kristensen har aftalt med Gitte Grønkjær, der arbejder med TR'ere i DM-sekretariatet, 
hvordan videoerne kan bruges i forhold til TR-uddannelsen. 

Tommy Dalegaard Madsen roste udvalget for kampagnen. Budskaberne står klare. Det er rigtig 
vigtigt at holde gryden i kog, og derfor er det en god idé at bruge videoerne i TR-netværkene, så 
TR'erne kan få fokus på problemstillingen. 

Flere bestyrelsesmedlemmer roste kampagnen og udvalgets indsats. 

Gitte Kristensen spurgte, om formand og næstformand eventuel kunne bevillige op til 4.000 kr. for 
at gøre kampagnen helt færdig. Det blev bekræftet. 

6. Nye sektorer 

Thomas Vils Pedersen indledte punktet, og han henviste til de bilag, der har været behandlet i 
hovedbestyrelsen. 

Der ligger en grundstruktur med forslag til sektorer, og så er der en liste med uafklarede 
medlemsgrupper. Nu er der sat gang i en dialogproces med de forskellige grupperinger for at høre 
dem selv, hvor det giver mening for dem at være. 

Der bliver lagt op til DM offentlig, DM professionshøjskoler, DM universitetsundervisere/forskere 
og som noget nyt DM kultur, der går på tværs mellem offentlige og private. 

Strukturen skal behandles i hovedbestyrelsen 30. marts. Der er bestyrelsesmøde i DM Viden i maj, 
hvor man kan samle diskussionen, efter det har været til drøftelse i de 4 landsklubber. 

Efter planen skal den endelige beslutning tages på hovedbestyrelsesmødet i august, men det er 
samtidig forventningen, at det meste falder på plads på hovedbestyrelsesmødet i juni. 
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Erik S. Christensen pegede på, at der er to ’problematiske’ landsklubber i strukturel forstand i DM 
Viden. Forskning og Formidling har talt om, hvordan man vil forsøge at løse problemerne og er nået 
frem til, at man vil arbejde for en kultursektor. Der er nogle grupperinger i Forskning & Formidling, 
der ikke kan se sig selv i en ny kultursektor.  Bestyrelsen Kultur & Samfund, museer, arkiver og 
sprogcentre vil gerne have en kultursektor.  

Der er også Tek/Nat og Sund, som man har en aftale med Camilla om at tage bilaterale dialoger 
med, så man kan få oprettet en DM Sund/Biotekklub. DM Tek/Nat er to klubber, DMI, som gerne vil 
være en del af universitetslærerne. 

Olav W. Bertelsen mente, at ULAB måtte tage en videre dialog med Camilla om der var andre som 
DMI, der skulle med hos dem. 

Erik S. Christensen understregede, at der er flere fra DM Privat og DM Offentlig, der synes det lød 
som en rigtig god idé med en kultursektor. 

Torsten Ørhøj fortalte fra mødet i Forskning og Videregående Uddannelser: Navigationsskolerne er 
i god dialog med Landsklubben for Professionshøjskolerne, konservatorierne i ULAB og 
sprogskolerne for at gå med i en kultursektor. Højskolerne kunne også passe ind i en kultursektor. 
Der er så øvrige uddannelsesinstitutioner tilbage; enkelte ville passe ind i professionshøjskolerne, 
nogle er TAP’ere og passer ind i DM Offentlig. Der er nogle fra ungdomsuddannelserne, som ikke 
bl.a. på grund af OK, lige passer til Landsklubben for professionshøjskolerne.  

Der er tale om ca. 150 undervisere. Torsten Ørhøj henviste i øvrigt til punkt 6 fra sidste møde, hvor 
der ligger en oversigt over medlemsgrupperinger. Signe Jensen supplerede med, at fordelingen er 
lavet efter stillingsstrukturen og forhandlingsret. 

Tommy Dalegaard Madsen understregede, at der er en høj kontakt mellem nogle af grupperne og 
sekretariatet, og sådan vil det også være for de medlemmer, hvor DM ikke har forhandlingsretten. 
Der er brug for en skærpet opmærksomhed fra DM centralt, og at vi gør det med åbne øjne denne 
gang. Det er ikke kun løn- og ansættelse, men også noget andet, der binder medlemmerne 
sammen. 

Det handler om ikke at lave 'nye' rodekasser, men man kan tænke nogle undervisernetværk, som 
også kan være interessante for dem, der har en underviserprofil. 

Olav W. Bertelsen var enig med Tommy i, at man kunne lave netværk. Tommy replicerede, at 
hovedbestyrelsen kunne træffe beslutning med et bundet opdrag om de grupper, der ikke hørte 
naturligt til i en sektor. 

Erik S. Christensen replicerede, at Forskning & Formidling ikke var en rodekasse, men en sektor i sig 
selv. Det vi skal, er at tilpasse sig virkeligheden, som den er lige nu. Og derfor vil man gerne forsøge 
at løbe en kultursektor i gang, vel vidende at det bliver vanskeligt, da der er så mange forskellige 
overenskomster og forskellige vilkår på området. 

Derfor skal vi være opmærksomme på, at vi ikke taber det overenskomstmæssige på gulvet i denne 
sektor, men identiteten i den nye sektor vil være med til at bære tingene igennem. 
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Thomas Vils Pedersen sagde, at uanset hvordan man gjorde det, vil der være nogle 
medlemsgrupper, der er vanskelige at placere. Det skal give mening for den enkelte, men det skal 
også give mening centralt. Og han mente, at netværk ville være det bedste for at få fat på de 
grupper, der 'falder uden for'. Vi skal være bevidste om, at der ikke er et rigtig godt svar for alle 
grupper, men placeringen må i hvert fald være baseret på en dialog. 

Signe Jensen understregede, at sproglærerne var positive for at gå ind i kultursektoren, der ville 
give et netværk. 

Gitte Kristensen pegede på, at der ligger et forslag til 8 sektorer, og hun spurgte til de selvstændige. 
Svaret var, at den gruppering er på dialoglisten. I forhold til DM Viden og ledige kunne hun ikke 
rigtig se, hvordan lediges interesser bliver varetaget i fremtiden. Et konkret eksempel var 
åbningstider for Akademikerhuset, der er blevet væsentlig reduceret. 

Dertil replicerede Tommy Dalegaard Madsen, at spørgsmålet om åbningstider blev nævnt fra 
hovedbestyrelsesmedlemmerne fra DM Viden på det sidste møde. 

Tommy Dalegaard Madsen fortalte, at der i går havde været møde med folkehøjskolerne, og der er 
en aftale om et skærpet samarbejde. De vil gerne have mere central opmærksomhed frem for en 
egentlig struktur. På den lange bane vil de gerne have forhandlet en overenskomst. Tommy 
Dalegaard Madsen indgår i den videre dialog sammen med Camilla Gregersen og repræsentanter 
fra sekretariatet.  

 

7. OK21 

Olav W. Bertelsen henviste til de to udsendte bilag; dels oplægget fra OK-udvalget og dels power 
point, der kan bruges til at holde oplæg til klubmøderne. Han regnede med, at der i landsklubberne 
allerede var godt gang i indsamlingen af krav. 

Thomas Vils Pedersen nævnte, at der var frist til 6. marts til at komme med inputs til 
kravsindsamlingen. TR'erne har fået direkte mail om indsamling af krav, og medlemmerne kan 
melde ind via en særlig hjemmeside. 

Efter 6. marts vil sekretariatet samle op på de inputs, der er kommet ind. Det vil derefter være 
muligt at behandle dem på bestyrelsesmøderne i de relevante landsklubber og sektorer. I april skal 
bestyrelserne melde deres indstilling til OK-udvalget. OK-udvalget vil derefter lave en indstilling til 
hovedbestyrelsen. 

I kommunikationen til medlemmerne og TR'erne er de blevet bedt om at beskrive centrale 
problemstillinger og med det som afsæt, vil OK-udvalget formulere de krav, som skal indstilles til 
hovedbestyrelsen. 

Olav W. Bertelsen mente, at det var godt, at det var problemstillinger, så selv om det ikke kan løses 
gennem OK, så kunne DM håndtere det ad anden vej. 

Gitte Kristensen mente også, at klimaproblemstillinger vil komme ind i OK-forhandlingerne. Der er 
lige sendt forslag til politik fra Work/life balance udvalget, hvor nedsat arbejdstid fylder en del, og 
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det vil kunne betyde mere vægt på fritvalgskonto i overenskomsterne, da der er grupper, der 
kæmper for at få timer nok. Endelig fortalte hun, at arbejdsmarkedsudvalget også vil byde ind til 
OK-udvalget.  

8. Nyt fra Landsklubberne 

Olav W. Bertelsen opfordrede til at medlemmerne fortalte om, hvad der lige nu rører sig i 
landsklubberne 

Tommy Dalegaard Madsen nævnte, at der er tre emner, der lige nu rører sig i Landsklubben for 
professionshøjskolerne og erhvervsakademierne 

1) Lektorbedømmelse efter 2013 stillingsstrukturen - og genbedømmelse ved institutionsskift. 

2) Et aflønningsspørgsmål og efterbetalingskrav. 

3) Medlemsarrangement for undervisere på pædagoguddannelsen til workshop om ønsker til ny 
uddannelse. Der er 30 tilmeldinger. 

Olav W. Bertelsen gav en kort opdatering fra ULAB 

Ny stillingsstruktur, hvor det bliver spændende at følge implementeringen. Det nye i 
stillingsstrukturen er studieadjunkter og studielektorer, som uddannelseselementer, der ikke er 
baseret på den seneste forskning på bacheloruddannelsen, for at begrænse de mange 
løsansættelser. Derfor hænger det også sammen med begrænsning af brugen af ekstern lektorer. 
Den nye stillingsstruktur indfanger ikke de løstansatte, der underviser på kurser på 
kandidatuddannelsen i den nyeste forskning. 

Stillingsstrukturen beskriver ikke, hvordan forfremmelsesprogrammer for at blive professor fra 
lektorer skal se ud. Det kommer ULAB til at følge tæt. Ledelserne ville gerne have haft et forløb, 
hvor bedømmelsen ikke kun var rent fagligt begrundet. Men den vandt B-siden heldigvis, så det 
bliver rent fagligt. 

Samtidig skal man i gang med at se, om man kan få OK-dækket de timelønnede. Det rækker udover 
universitetsområdet. 

Der har lige været et vinterseminar, hvor der kommer en ny fælles målsætning om at være mere 
aktivistiske i forhold til at omfavne nye grupper på universiteterne og kommunikere mere direkte 
med dem. 

Bestyrelsen har også drøftet, om man skulle til at drøfte ansat ledelse, og beskæftige sig med, 
hvordan man leder universiteterne og medinddragelse. 

Torsten Ørhøj gav en kort opdatering fra Forskning og Videregående Uddannelse.  

Torsten Ørhøj fortalte, at der er planlagt et medlemsseminar 27. marts, og der bliver afholdt et 
bestyrelsesmøde i direkte forlængelse heraf. Det mest dominerende tema bliver placering af de 
forskellige medlemsgrupper 
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Erik S. Christensen gav kort status fra Forskning & Formidling  

Arbejdet med at få taget pænt afsked med den nuværende landsklub og få det nye startet godt op 
fylder det meste af arbejdet lige nu.  

Der har været en afskedigelsessag på et museum i Aarhus, hvor 3 TR'ere var blevet sagt op. Den sag 
gik DM ind i og vandt, da to af afskedigelserne blev trukket tilbage, og der blev indgået en aftale 
med den tredie. Sagen tiltrak sig også mediernes interesse, så det var godt, at DM vandt sagen. Erik 
S. Christensen fandt det dybt beklageligt, at vores eget blad søgte at miskreditere vores 
TR undervejs i processen med afskedigelser med artikel om misbrug af jobtilskud. Erik S. 
Christensen vil efter mødet rejse det over for Magisterbladets redaktør. 

9. Næste møde 

• Arrangement om forskningsfinansiering 
• Orientering fra hovedbestyrelsesmødet 
• Nyt om sektorstruktur 
• Arbejdsmarkedsudvalget 
• Nyt fra landsklubberne 

 

10. Eventuelt 

Gitte Kristensen konstaterede, at PC caféen nu lukker kl. 17.00, og det ville hun gerne vide hvorfor 
og hvem, der har truffet den beslutning. 

Referenten har efterfølgende fundet ud af, at det er hovedbestyrelsen, der har besluttet den 
aktuelle åbningstid i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020. Begrundelsen er en 
økonomisk prioritering i forhold til, hvor mange forskellige medlemmer, der bruger den. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


