
 

8. februar 2016 

Referat for 
DM Viden bestyrelsesmøde 

onsdag 3. februar 2016 
Kl. 12:30-18:00 

DM, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg, 
Mødelokale 3, stuen 

 
Deltagere: 
Leif Søndergaard, Hans Beksgaard, Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Holten Johnsen, Olav W. 
Bertelsen. 
 
Afbud: Thomas Vils Pedersen, Jan Gudmundsson, Tommy Dalgaard Madsen, Birger Sørensen, Charlotte 
Palludan. 
 
Fra Sekretariatet:  
Anette Berentzen 
 

Dagsorden 
 
1 Godkendelse af dagsordenen. 

 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

 

2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 15. januar 2016  
 Bilag 2.1.: Referat fra bestyrelsesmøde i DM Viden 15. januar 2016. 

 
Referatet blev godkendt. 
 

 

3 Kommissorium for Arbejdsmarkedsudvalg  
 Hans Beksgaard oplyste, at hver landsklub skal udpege to medlemmer - et 

ledighedsramt og et i arbejde. Der er indkaldt til det første møde den 22. 
februar.  
 
Olav W. Bertelsen havde udarbejdet et nyt og udbygget forslag, som blev 
omdelt. 
 
Efter en kort diskussion, hvor målgruppen blev præciseret, blev bestyrelsen enig 
om den endelige formulering: 
 
Kommissorium for Arbejdsmarkedsudvalget i DM viden 

Udvalget skal afdække vilkår for magistre i sektoren, der er beskæftigede i løse 

ansættelser, på deltid, i visse tilfælde udenfor overenskomsten, som fx 

timelærer eller projektansat; samt for ledige magistre der er jobsøgende i 

sektoren. Udvalget skal endvidere komme med forslag til initiativer, der kan 

sikre ordentlige vilkår i sektoren med særligt fokus på dagpengelovgivningen, 

den offentlige beskæftigelsespolitik og det rummelige arbejdsmarked. 

 



 

 
Hans Beksgaard formidler teksten i passende form til udvalget til deres 
kommentering, og derefter bliver det forelagt bestyrelsen igen til endelig 
vedtagelse. 
 

4 Tema og tilrettelæggelse af det fælles bestyrelsesmøde 3. marts 2016 
 
Hans Beksgaard indledte med at opstille to forslag til fællesmødet mellem de 
fire landsklubber: et oplæg fra forskerne på RUC om de prekære arbejdsforhold 
og efterfølgende kunne fællesmødet drøfte, hvad man kunne gøre i sektoren. 
Det andet forslag er, hvordan kommer sektoren til at kende spændvidden i sit 
arbejdsfelt, og derfor kunne hver landsklub kommer med et oplæg om, hvad der 
er vigtigt for klubberne. 
 
Efter en diskussion blev bestyrelsen enig om at vælge det andet forslag, og den 
opstillede fire centrale spørgsmål til hver landsklub, som skal fremlægges over 
for de andre: 

 Arbejdsvilkår 

 Forskningsvilkår 

 Medlemskategoriseringer 

 Finansiering 
Det er vigtigt, at der bliver åbnet op for spørgsmål, og derfor skal der være en 
mødeledelse, der bidrager til at få en ordentlig afvikling. Hver landsklub får 
mellem 15 – 20 minutter, så der er mindst 10 minutter til Q/A pr. klub. 
 
Den resterende time af fællesmødet bliver brugt til at tale sammen på kryds og 
tværs af klubberne, og bestyrelsen lagde her vægt på, at folk blev blandet godt 
sammen. 
 
Formanden udarbejder et brev med det vedtagne set-up til de fire landsklubbers 
bestyrelser.  
 
Man skal melde sig til mødet; også af hensyn til forplejningen. 
 

 

5 Et nyt bevillingssystem og DM's position  
 Bilag 5.1.: Eftersendt den 1. februar 2016 

 
Anette Berentzen gennemgik kort sagen: 
DM’s indspil til et nyt bevillingssystem er sendt ind på opfordring fra 
Uddannelses- og Forskningsministeriet.  
Der kommer en dialogkonference om et nyt bevillingssystem den 4. februar, og 
derefter nedsættes en dialoggruppe, hvor DM også har en plads.  
Det forventes, at regeringen kommer med et politisk udspil om et nyt 
bevillingssystem efter sommerferien. Derefter går den politiske proces i gang, 
og her skal DM naturligvis også spille en rolle, da det har stor betydning for en 
betydelig del af DM’s medlemmer, hvordan de videregående uddannelser bliver 
finansieret i fremtiden 
Målet er, at det nye bevillingssystem skal træde i kraft 1. januar 2018. 
 
Bestyrelsen diskuterede indspillet, og kom bl.a. ind på dimensionering som et 
styringsinstrument, der skal ligge uden for bevillingssystemet. 

 



 

Der blev spurgt til, om ULA støttede en dimensionering, blot det blev foretaget 
af universiteterne selv? 
 
Hertil svarede Leif Søndergaard, at det gælder om, at det bliver universiteternes 
redskab og ikke ministeriets redskab. Med den rette dimensionering er håbet, at 
få bedre studerende ind og dermed mindste frafaldet. 
Olav W. Bertelsen supplerede med, at det handler om at få universiteterne 
mere ind i dialogen omkring dimensionering.  
 
Erik S. Christensen havde læst notatet til Akademikernes bestyrelsesmøde den 
9. februar, og han fandt det især interessant at læse oversigten over, hvordan 
andre lande finansierede deres videregående uddannelser. Han pegede på, at  
uddannelsen Marinarkæologi er blevet lukket på SDU, og han mente, at der var 
en tendens til, at uddannelserne bliver smallere og smallere, og derfor skal der 
bygges mere på, når de kommer ud til aftagerne. 
 
Debatten mundende ikke ud i nogen beslutning, og Erik Alstrup påpegede, at 
det i fremtiden bør fremgå af dagsordenen, når det er et orienteringspunkt. 
 
 

6 HB-møde 7. februar 2016  
 Herunder sektorens deltagelse i diverse udvalg. 

 
Bilag 6.1.: Eftersendt mandag den 1. februar 2016 
 
Olav W. Bertelsen indledte punktet omkring de hovedbestyrelsesnedsatte 
udvalg, og han udtrykte bekymring for arbejdsdelingen mellem dem og selve 
hovedbestyrelsen. Skal hovedbestyrelsen så bare konfirmere beslutningerne og 
de reelle diskussioner taget i udvalgene.  
 
Landsklubben for Forskning & Formidling har drøftet udvalgene, og den er ikke 
interesseret i at deltage i forsknings- og uddannelsesudvalget, men meget gerne 
de tre andre udvalg. ULA er interesseret i OK-udvalget og selvfølgelig forsknings-
og uddannelsesudvalget, hvis det kommer.  
 
Erik Alstrup henviste til det notat til hovedbestyrelsen, Finanslov 2016 - 
besparelser, hvor det fremgik, at der har været et par medlemsmøder på 
Københavns Universitet. Alstrup mente at sekretariatet skal være mere 
opsøgende på andre statslige arbejdspladser. 
Samtidig skal landsklubberne også være mere opsøgende på området. 
 

 

7 Meddelelser fra landsklubberne  
 Hans Beksgaard opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at sikre, at relevante 

diskussioner fra landsklubberne blev bragt op i sektorbestyrelsen. Det kunne fx 
være censurregler fra professionshøjskolerne og erhvervsakademiernes 
landklub. Hans Beksgaard fortalte, at der er sket et skred, hvor det tidligere var 
internt finansieret – lærerundervisere var censorer hos hinanden – og nu er det 
overgået til ekstern censur. Fra erhvervsakademierne er det et problem, at den 
eksterne censur kommer fra aftagerne. 
 
Ved en fejl var referatet fra den 14. januar for landsklubben for Forskning & 
Formidling ikke blevet sendt ud. 

 



 

Det afstedkom en principiel kommentar fra Erik Alstrup, der påpegede, at igen 
har landsklubben for Forskning & Formidling problemer med sekretariatet. Det 
handler om, at arbejdsopgaver bliver skudt til hjørne i forbindelse med 
arbejdsprogram. Hovedbestyrelsen behandler arbejdsprogrammet, og det 
omfatter også de landsklubspecifikke arbejdsprogrammer, men det bliver ikke 
implementeret.  
 
Olav W. Bertelsen mente, at det peger tilbage på den stedmoderlige behandling, 
hovedbestyrelsen har givet arbejdsprogrammet. Der skal være en klar 
prioritering og også ses på trækket på sekretariatet. 
 
Hans Beksgaard mente, at sektorbestyrelsen skal bruge tid på at udarbejde et 
fælles arbejdsprogram, og når det udarbejdes, skal der være en stilling til, 
hvordan man implementerer det.  
Bestyrelsen skal tage fat på opgaven på næste møde ved at give en status på 
prioriteringerne i landsklubbernes arbejdsprogrammer for 2016. 
 
Derfor besluttede bestyrelsen, at hver landsklub laver en præsentation med de 
tre vigtigste emner i landsklubben og hvordan det går med gennemførelsen på 
mødet den 4. maj. Den gennemgang skulle forhåbentlig udkrystallisere mulige 
fælles emner til sektorens arbejdsprogram 2017.  
 
På sektorens møde den 14. september skulle bestyrelsen så endelig beslutte et 
realistisk arbejdsprogram for sektoren. 
 
Bilag 7.1.: Referat fra ULAB 29. januar 2016 – eftersendes.   
 
Leif Søndergaard fortalte, at ULAB i sit arbejdsprogram vil kortlægge omfanget 
af de AC TAP’erne, der ikke arbejder med administration, men med 
forskningsnær og forskningsunderstøttende arbejde.  
 
Bilag 7.2.: Referat fra DM Professionshøjskoles bestyrelsesmøde 15. januar 
2016. 
Hans Beksgaard fortalte, at landsklubbestyrelsen arbejdede med en revision af 
vedtægterne, som skal forelægges på delegeretmødet den 14. april. 31. august 
2015 blev landsklubvedtægterne forelagt hovedbestyrelsen, og der fik 
landsklubben at vide, at orlovsregler var diskriminerende for kvinder (2 
måneders fravær). Det bliver ændret på delegeretmødet.  
Der skal være samspil mellem de forskellige landsklubbers vedtægter. 
 

8 Meddelelser fra formand 
Hans Beksgaard tog fat på de kommende treparts drøftelser, hvor 
Akademikerne har hentet mandat hos sin bestyrelse omkring integration af 
flygtninge. Som en del af Akademikernes forslag ligger at bruge 
akademikerkampagnen. De faglige organisationer skal også bidrage, og Camilla 
Gregersen har peget på, at DM kan bidrage med mentorer. Hans Beksgaard 
efterlyste sektorbestyrelsens anbefalinger til, hvordan DM kan bidrage. 
Olav W. Bertelsen mente godt, at man kunne finde folk på universiteterne, der 
gerne vil være mentorer. Det gælder om at lave en fornuftig ramme. 
 
Erik S. Christensen har kontakt til en syrisk historiker fra Damaskus, og han 
pegede på, at det kan være ret kompliceret at være mentor for en flygtning, og 

 



 

det skulle man som mentor være klar over. 
Olav W. Bertelsen sagde, at hvis dette kunne inspirere sekretariatet til at lave 
noget på engelsk, så vil det være godt, da det er noget, ULA også kan bruge. 
 
Erik Alstrup understregede, at han ikke stiller sig til disposition som mentor. Han 
mente desuden, at det er en politisk privat henvendelse, som DM ikke skal tage 
del i. 
 
Hans Beksgaard samlede op på debatten: DM skal passe på med at lægge det ud 
som en forventning, at medlemmerne påtager sig en mentorordning.  
 
Formanden havde også et andet punkt, nemlig at DM skal arbejde på en større 
opmærksomhed også i offentligheden på nedskæringerne som konsekvens af 
finansloven. 
 
Leif Søndergaard mente, at Københavns Universitet hele tiden haft en skarp 
offentlig profil for, hvad besparelserne betød. 
 
Hans Beksgaard konkluderede på debatten: Vi skal have fokus på 
konsekvenserne af besparelserne, herunder fokusere på det, der virker i 
offentligheden og deriblandt pressen. 
 
Hans Beksgaard bad bestyrelsesmedlemmerne om en kort evaluering af mødet: 
Kort evaluering til næste møde.  
 
Trods det, at nogle af bilagene ikke kom ud til tiden, var der enighed om, at der 
havde været gode drøftelser, og det tegnede godt for bestyrelsens arbejde 
fremover. 
 
Punktet Meddelelser fra formand kunne udvides til alle bestyrelsesmedlemmer, 
der havde meddelelser af fælles interesse. Senest ved mødets begyndelse, 
skulle overskrifterne på meddelelserne fremgå. Under dette punkt kan der ikke 
træffes beslutninger. 
 
Som et nyt fast punkt lige før eventuelt kommer 
Punkter til næste gang 
 

 Vedtage kommissorium for arbejdsmarkedsudvalget 

 Opfølgning på det politiske arbejdet med bevillingssystemet 

 Landsklubbernes arbejdsprogrammer status omkring implementering – 
med henblik på udarbejdelse af et fælles arbejdsprogram for sektoren i 
2017 

 
9 Eventuelt 

DM Videns sektor side på hjemmesiden: 
Der stod ikke noget på hjemmesiden om, hvem der er formand og sidder i 
bestyrelsen i DM Viden.  
Erik Alstrup pegede desuden på, at der kun tages billeder på sektorniveau og 
ikke på landsklubniveau. Det ønskede han blev taget op i hovedbestyrelsen. 
 

 

 
 


