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10. maj 2016 

 

 

REFERAT FOR 

DM Viden bestyrelsesmøde 

onsdag 4. maj 2016 

Kl. 12:30 – 18:00 

 

Dansk Magisterforening, DM Mødelokale 3 – 4. sal, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg 

Deltagere 

Hans Beksgaard, Leif Søndergaard, Birger Sørensen, Anders Holten Johnsen, Erik Sigmund Christensen, Olav 

Wedege Bertelsen, Tommy Dalegaard Madsen og Gitte Kristensen. 

Afbud: Thomas Vils Pedersen, Jan Gudmundsson, Charlotte Palludan og Erik Alstrup. Sidstnævnte havde 

skriftligt indgivet sine kommentarer til de forskellige punkter, som bestyrelsen løbende inddrog i sin 

behandling af punkterne på dagsorden.  

Fra sekretariatet 

Anette Berentzen 

Dagsorden 

1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2 Godkendelse af referat fra møde 3. februar 

Bilag 2.1 Referat af bestyrelsesmøde i DM Viden 03.02.2016 

Godkendt 

 

3 Forsk2025. Uddannelses- og Forskningsministeriets strategi for 

forskningsindsats. Oplæg ved Leif Søndergaard. 

Bilag 3.1 Proces og vejledning 

Bilag 3.2 Tekstudkast 

Leif Søndergaard indledte punktet med at gennemgå forberedelsen til 

FORSK2025 og indkaldelsen af strategiske forskningsemner til et katalog, som 
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politikerne kan bruge. Der har tidligere været tilsvarende FORSK2015 og FORSK 

2020. 

Kravene til indspillet er, at det er løfterige og strategiske projekter, og i det 

vedlagte materialet står der meget om økonomi, så det er ikke grundforskning, 

man beder om input til. Ministeriet vil lave en proces med ’armslængde’ til det 

politiske niveau. 

Ser man på kriterierne for input til forskningsemner, så er det 

samfundsudfordringer eller samfundsmuligheder eller potentiale inden for 

forskning og teknologiområder. 

I sit bidrag skal man kunne redegøre for, at der er et forskningsbehov, og 

temaerne skal lægge op til et tæt samspil med brugerne, såsom virksomheder 

eller myndigheder. Det skal være emner, hvor Danmark har særlige 

forudsætninger for at løfte et sådan projekt. 

Endelig skal man angive mål, perspektiver og effekt, men det er ikke selve 

resultaterne, man skal skrive. Og der skal også foretages en samfundsøkonomisk 

vurdering, nemlig hvor meget værdi indspillet kan skabe for Danmark. 

Bestyrelsens diskussion i hovedsynspunkter:  

Der var grundlæggende modstand mod selve projektet, da det er endnu en 

struktur, der er lagt ind over kravene til forskning. Modsat kunne et indspil 

betyde, at DM måske kunne få indflydelse på nogle af midlerne til strategisk 

forskning. 

Generelt fandt bestyrelsen det vanskeligt at vurdere DM’s rolle som fagforening 

i et eventuelt indspil. Det at pege på en bestemt forskningsindsats, der er brug 

for, og det er useriøst som universitetsfagforening. Skulle DM sige noget, så er 

det mere forskning i et bestemt format, som fx at pengene skal bruges på 

mindre bevillinger, som især yngre forskere skal kunne søge. Det ville være en 

god melding fra en fagforening. 

FORSK2025 har også været diskuteret i ULAB, hvor medlemmerne blev bedt om 

at tænke over et muligt indspil, og her kom man op med en idé om et 

forskningsprojekt, der vurderede grundforskning op mod den strategiske 

forskning. Med andre ord at undersøge, hvad det gør ved samfundet, at man 

har meget strategisk forskning i forhold til grundforskningen. 

På fællesmødet mellem alle landsklubberne kom det frem, at der er en 

forventning om en øget anvendt forskning på områder som 

professionshøjskolerne og museerne.   

Når det drejer sig om en anvendt forskning på professionsområdet, så er den 

allerede styret, da der er en prioritering af læreruddannelsen og en 

underprioritering af den pædagogiske uddannelse. DM kunne argumentere for 

de områder i sektoren, der skal forsørges af puljemidler, og som kunne bidrage 



 

3 

 

til at løfte kvaliteten i undervisningen.  

Det største problem er, at vi ikke som fagforening har nogle instrumenter. Det 

kan pege tilbage på, at vi skal gøre vores forskningspolitik mere klar, så vi 

fremover kan være i stand til at komme med udmeldinger, næste gang vi bliver 

spurgt. 

Konklusion 

Enighed i bestyrelsen om, at sektoren laver et udkast, der beskriver nogle 

presserende opgaver inden for anvendt forskning på professionshøjskolerne og 

erhvervsakademierne samt behovet for et forskningsprojekt som diskuteret i 

ULAB, der ser på forholdet mellem grundforskning og den strategiske forskning i 

forhold til samfundsmuligheder. Det skal kombineres med at den slags behov 

burde opbygges gennem permanente bevillinger 

4 Dimensionering for videregående uddannelser. Forslag fra skrivegruppen 

under hovedbestyrelsens Uddannelsesudvalg. 

 

Hans Beksgaard indledte med en kort beskrivelse af, hvordan det nye 

uddannelsespolitiske udvalg under hovedbestyrelsen havde haft nedsat en 

skrivegruppe, der har lavet et oplæg til diskussion på det kommende møde i 

hovedbestyrelsen. Papiret omkring dimensionering skal ses i sammenhæng med 

diskussionen om et evt. beskæftigelsestaxameter i et nyt bevillingssystem. 

Olav W. Bertelsen, som er medlem af skrivegruppen, supplerede med 

baggrunden for den nuværende dimensioneringsmodel, som blev vedtaget 

under uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen. Processen op til aftalen om 

dimensioneringsmodellen gav ministeren rigtig dårlig presse, og derfor viger 

politikerne måske nu tilbage for at gøre det direkte, så i stedet puttes en ny 

dimensionering ind i et nyt bevillingssystem. Det ønsker DM ikke, og derfor har 

skrivegruppen arbejdet med en smart dimensionering og kommet med et 

forslag, der hviler på et sagligt grundlag, og ikke som den nuværende model, der 

kun bygger på bagudskuende tal.  

Bestyrelsens diskussion i hovedsynspunkter: 

Det er væsentligt, at de studerende får en bred uddannelse og lærer de 

grundlæggende redskaber. Beskæftigelse er et meget luftigt begreb, fx da man 

satte Metrobyggeriet i gang, støvsugede man markedet for arkæologer, og der 

måtte hentes folk fra udlandet. Så det er den politiske beslutning om, hvor 

mange man skal anvende. 

I DM’s dimensioneringsdebat skal vi huske på, at det er medlemmernes 

interesser, DM skal varetage, og en dimensionering kan betyder, at nogle 

medlemmer vil miste deres job. Det sker også nu med 

uddannelsesbesparelserne og den nuværende dimensioneringsmodel, at nogle 

fag udsultes, men spørgsmålet er, om DM selv skal komme med forslag, når det 
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kan påvirke medlemmernes job. 

Modsat kan man argumentere for, at der skal være sunde bæredygtige 

institutioner med sunde, bæredygtige arbejdspladser. DM skal kæmpe for at få 

medlemmerne videre og vi skal sikre, at folk kommer andre steder hen. Der er 

talt om at vise rettidig omhu i forhold til det, der kommer til at ske med 

sektoren fremover.  

Derudover kan man indvende, at det ikke er en naturnødvendighed, at det er 

sådan. Måske er det bedre allerede fra begyndelsen at komme af med nogle af 

de studerende, der alligevel falder væk undervejs, da det vil løfte kvaliteten. Vi 

er interesseret i, at det er universiteterne, der selv laver en dimensionering og 

ikke politikerne. 

Uddannelsesdimensionering betyder ikke nødvendigvis noget for 

forskningsmiljøerne, da DM også taler for øgede basisbevillinger.  

Når nogle universiteter optager for mange, så har vi fået et regime, hvor man 

går efter profit på grund af den måde, taxameterne er sammensat på. Det tjener 

politikerne godt, at der er den konkurrence blandt universiteterne. 

Enhver politik DM laver, har konsekvenser, og det kan komme til at påvirke 

beskæftigelsesgraden. DM skal ikke bilde folk ind, at der er et job, hvis der bliver 

uddannet flere end der er jobs til. Der er heller ikke en direkte relation i forhold 

til underviser og antal studerende. 

Hans Beksgaard fandt bestyrelsens debat meget nyttig, og han henstillede til 

hovedbestyrelsesmedlemmerne at være opmærksomme på, at hvis 

diskussionen i hovedbestyrelsen ”stritter” i alle retninger, så vær skarpe på, at 

det er korrektioner og omskrivning og ikke ændringer til selve hovedlinjen eller 

en forkastelse af papiret. 

5 Sektorens bidrag til DMs arbejdsprogram. Oplæg ved Hans Beksgaard ud fra 

bilag til hovedbestyrelsesmødet. Bilaget eftersendes fredag med de øvrige 

mødepapirer til hovedbestyrelsen. 

 

Hans Beksgaard indledte punktet med at minde bestyrelsen om, at der tidligere 

var opnået enighed om at tage tre punkter fra hver landsklub, som kunne indgå i 

sektorens arbejdsprogram. Der foreligger nu en tidsplan for udfærdigelsen af 

arbejdsprogrammet for 2017, og de centrale to datoer er: 

 22. juni vil der være en diskussionsrunde, hvor sektorformændene 

idéudveksler. 

 29. august giver man sig til at skrive et fælles arbejdsprogram 

Derfor skal bestyrelsen nu tage stilling til, om næste møde i bestyrelsen skal 

flyttes, så man kan nå det i forhold til det fælles arbejdsprogram. Alternativt skal 
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bestyrelsen allerede i dag give mandat til, at formandskabet kan gøre sektorens 

arbejdsprogram færdig. 

Hver landsklub meldte derefter deres tre øverste prioriteter til sektorens 

arbejdsprogram: 

ULA:  

 Arbejdsvilkår i tidlig karriere med fokus på tenure track og post.docs. 

 Tidsbegrænsede ansættelser – hermed menes ikke DVIP’ere, der er 

eksterne lektorer, men de andre der er ansat på vilkår, der betyder, at 

de må stykke et job sammen af mange ansættelser 

 Projekt om, hvor ULA mangler tillidsrepræsentanter på institutterne.  

Landsklubben for Professionshøjskoler og erhvervsakademierne: 

 Understøtte klubbens tillidsrepræsentanter med særlig fokus på at 

fastholde den fælles strategi  for at modvirke konkurrence på 

arbejdsvilkår. 

 Under overskriften Stillingsstruktur og Forskning & Udvikling vil 

landsklubben forsøge at se på stillingsstrukturen og retten til at løfte 

F&U, som er skrevet ind i OK13. Hvor mange og hvem har fået adgang til 

F&U aktiviteter? Bliver OK13 implementeret i forhold hensigten? 

 Usikre ansættelser, da man oplever en vækst af ansatte timelærere og 

adjunkter i tidsbegrænsede stillinger.  

Landsklubben Forskning og formidling: 

Der er nogle overvejelser, men de er ikke færdigdrøftet i klubben 

 Problemstilling med rekruttering af TR’ere 

 Manglende stillingsstruktur på hospitalerne  

 TR-hvervning på lokalmuseer 

 Overenskomstdækning af museerne 

 Den stigende tendens til usikre ansættelser  

Den 3. landsklub: 

Der er planlagt et fællesmøde til næste forår (2017) fra alle klubbens lokale 

bestyrelser, og i den forbindelse har bestyrelsen haft forskellige emner op:  

 De meget forskelige arbejdsbetingelser, herunder undervisningsdelen af 

ansættelsen, hvor meget kræves der til forberedelse og administrative 

opgaver. 

 Hvilket krav kan vi som DM stille for at vi kan levere en optimal/god 

undervisning 
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 Prekære ansættelser især på musikkonservatorierne og det går ud over 

de fastansatte. 

Hans Beksgaard konkluderede efter landsklubrunden, at der tegnede sig stor 

enighed om tre temaer, nemlig 

 Usikre ansættelser (og karrierer) 

 TR’ere, herunder dækning og vilkår 

 Der er også fællesnævner omkring stillingsstruktur, men det er ikke 

sikkert, at der under overskriften er en fællesnævner. 

Gitte Kristensen fortalte, at sektorens arbejdsmarkedsudvalg gerne ville 

afdække omfanget af de usikre ansættelser. 

Selvom det er landsklubberne og arbejdsmarkedsudvalget under sektoren, der 

laver aktiviteterne, skal alle aktiviteter som noget nyt kunne rummes i DM 

Videns bidrag til arbejdsprogrammet. Landsklubberne kommer således ikke 

længere med deres eget bidrag. 

Konklusion 

Bestyrelsen tilsluttede sig de tre fælles punkter og tilføjede et fjerde, nemlig 

forskningspolitik. 

Bestyrelsen besluttede, at flytte det planlagte møde fra den 14. september til 

23. august, så der er tid til, at bestyrelsen kan mødes og gennemarbejde 

forslaget til arbejdsprogram. 

6 Aktiviteter i sektoren. FU ønsker en oversigt over aktiviteter i sektorerne. 

Hvordan griber vi den proces an? Hvordan udveksler vi oplysninger fra 

landsklubberne? 

Bilag 6.1 Sektoraktiviteter 2016 

Hans Beksgaard bad alle landsklubberne om fremover at skrive ind i et skema, 

som forretningsudvalget har udarbejdet, hvilke aktiviteter klubberne planlagde 

at gennemføre.  

Konkret betyder det, at hver landsklub skal sende besked om en aktivitet i 

skemaets format til Monica Jørgensen på telefon 38 15 67 43 eller pr. mail 

moj@dm.dk 

 

7 Arbejdsmarkedsudvalg 

a. Godkendelse af forslag til revideret kommissorium 

Bilag 7.1.a Revideret kommissorium 

Hans Beksgaard nævnte, at der er et forslag til revideret kommissorium, da 

udvalget havde nogle få rettelser.  

Hans opfordrede udvalget til at formulere atypiske om til usikre ansættelses 
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forhold. 

Kommissoriet blev godkendt. 

b. Udpegning af vakante pladser: Landsklubben for Forskning og Formidlings 

arbejdsløshedsberørte medlem har trukket sig. Dvs. landsklubben har to 

vakante pladser og er ikke repræsenteret i arbejdsmarkedsudvalget. 

Landsklubben for Forskning & Formidling peger på Kathrine Monsrud Ekelund. 

Birger Sørensen afklarer med Jan Gudmundsson, om han vil blive i udvalget eller 

om klubben skal pege på en anden. 

c. Kort gennemgang af det første møde i udvalget  

Gitte Kristensen er valgt til sektorbestyrelsen fra arbejdsmarkedsudvalget og 

Christian Fink-Jensen er valgt til formand for udvalget. Med hensyn til økonomi 

til de almindelige mødeudgifter, afholdes disse udgifter af de enkelte 

landsklubber, mens større udgifter må afholdes af DM. 

Gitte Kristensen fortalte, at der var den diskussion i udvalget omkring 

udvalgsmedlemmer kan blive i udvalget, hvis de skifter fra ledig til beskæftiget 

eller omvendt.  

Bestyrelsen var enige om, at udvalgsmedlemmer er valgt for samme periode 

som landsklubbestyrelserne, der udpeger udvalgets repræsentanter.  

Der blev ikke sat aktiviteter i gang, men udvalget vil gerne lave en afdækning af 

de usikre ansættelser. Det samme vil de andre sektorer, og derfor bliver der 

lavet en samlet undersøgelse. 

Det bliver udvalgets opgave at forsøge at afdække tendenser, og hvad de særligt 

skal afdækkes. 

Gitte Kristensen opfordrede fællestillidsrepræsentanterne til at tale med HR for 

at få nogle tendenser i forhold til usikre ansættelser. 

Bestyrelsen konkluderede, at landsklubberne bringer al den information de har 

til udvalgets kendskab. Og udvalget bringer den viden de derved får om usikre 

ansættelser videre til den fælles undersøgelse, som DM vil foretage. 

 

8 Godkendelse af vedtægter for Landsklubben for Professionshøjskoler og 

Erhvervsakademier 

Bilag 8.1 Nye vedtægter 

Hans Beksgaard fortalte, at landsklubbens vedtægter er opdateret til DM Videns 

vedtægter og bragt i overensstemmelse med de forpligtelser, der er for 

landsklubben i sektoren. Derudover er vedtægten justeret efter DM’s generelle 

vedtægt med hensyn til orlov. Og endelig løser vedtægten de lediges 

repræsentation på delegeretmødet. 
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Vedtægten blev enstemmigt godkendt. 

9 Regnskab for sektor og landsklubber 

Bilag 9.1 Regnskab 801 – 804 

Bilag 9.2 Regnskab 805 

Regnskaberne blev forelagt bestyrelsen til orientering 

 

10 DMs deltagelse i Uddannelsesalliancen 

Bilag 10.1 Stormøde 10.05.2016 

Anette orienterede kort om stormødet 10. maj, hvor DM’s formand indleder og 

hvor der kommer en lektor fra Indiansk Sprog og Kulturer, og fortæller om 

hverdagen på et af de småfag, der ikke optager studerende i 2016.  

 

11 Nyt bevillingssystem. Kort mundtlig status fra dialoggruppen 

Anette orienterede kort om første møde i dialoggruppen, hvor det bl.a. kom 

frem, at den tværministerielle arbejdsgruppe arbejder med at 

uddannelsesaktiviteter skal være afhængige af tre dele: 

 Et grundtilskud, der ikke skulle være aktivitetsafhængig, og som 

formentlig vil være fireårigt. 

 En del ville være aktivitetsafhængig men have et mindre omfang end i 

dag  

 Som noget nyt skal der være et performance element både på kvalitet 

og relevans 

 

12 Udpegning til kongres. Orientering fra hver landsklub om, hvordan man 

udpeger de medlemmer af kongressen, man er berettiget til 

Bilag 12.1 Invitation til delegerede 

Hans Beksgaard fortalte, at der er meldt tal for de forskellige landsklubbers 

antal delegerede til hver enkelt formand. 

Der blev udtrykt nogen utilfredshed med, at der ikke fra centralt hold var blev 

udsendt nogle centrale retningslinjer for fordeling af delegerede, at programmet 

var for løst og derfor vanskeligt at rekruttere på samt at det endnu ikke stod helt 

klart, hvad kongressen skulle bruges til.  

 

13 Øvrige emner fra HB dagsordenen.  

Bilag 13.1 Eftersendes på fredag 

Bilag 13.2 Referat af FU seminaret 6. – 7. marts 2016 

Bilag 13.3 Referat af HB mødet 08.02.2016 

Der var ikke nogle kommentar. 
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Gitte Kristensen spurgte til den landsdækkende klub for ledige? 

Hans Beksgaard svarede, at der er ansøgning fra to netværk, men han mente 

ikke, at initiativet til netværkene eller medlemsfora skulle komme fra 

hovedbestyrelsesmedlemmer, det bør komme fra medlemmerne. 

Gitte Kristensen spurgte i forhold til landsklub for ledige, som direkte er nævnt i 

vedtægten. 

Olav W. Bertelsen mente, at det var åbenlyst, at der var et udækket behov, men 

måske kunne man se på det i forhold til både sektorernes arbejdsmarkedsudvalg 

og det centrale arbejdsmarkedsudvalg. 

Konklusion 

Bestyrelsen opfordrede Gitte Kristensen til at formulere sit spørgsmål til 

forretningsudvalget. 

14 Nyt fra landsklubberne 

Bilag 14.1 Referat af bestyrelsesmøde i LK Prof. og Erhvervsaka. 13.04.2016 

Bilag 14.2 Referat af bestyrelsesmøde i LK Forskning og Formidling 07.04.2016 

Bilag 14.3 Referat af bestyrelsesmøde i ULAB 03.03.2016 

Intet at bemærke 

 

15 Eventuelt 

Næste møde den 23. august kl. 12.30 – 18.00 – BEMÆRK ny dato erstatter det 

planlagte møde i bestyrelsen 14. september. 

 

 

Eventuelle afbud til mødet bedes meddelt Monica Jørgensen på telefon 38 15 67 43 eller pr. mail 

moj@dm.dk 


