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Deltagere 

Hans Beksgaard, Tommy Dalegaard Madsen, Leif Søndergaard, Birger Sørensen, Anders Holten Johnsen, 
Charlotte Palludan, Olav Wedege Bertelsen, Gitte Kristensen, Elvira Sørensen. 

Afbud 

Erik Alstrup, Erik Sigmund Christensen og Thomas Vils Pedersen 

Fra sekretariatet 

Anette Berentzen 

1 Godkendelse af dagsorden  

Formandskabet har lavet en begrundelse til de enkelte punkter, og det blev rost af 
bestyrelsen. Formandskabet foreslår også en evaluering af mødeform og længde som 
underpunkt til punkt 6 Mødeplan.  

Punktet omkring et forskningsudvalg kommer også på dagsordenen og formandskabet vil 
gerne moderere tidligere beslutning, fordi man ønsker at få input fra landsklubberne, før der 
laves et egentlig kommissorium. 

Anders Holten Johnsen roste initiativet, men han vil i fremtiden gerne have en yderligere 

 

 



 

uddybning af punkterne, så bestyrelsesmedlemmerne kan forberede sig til møderne. 

Hans Beksgaard understregede, at der også skal findes en form for forberedelse af 
hovedbestyrelsesmøderne på bestyrelsesmødet. 

Dagsordenen blev godkendt med de nye punkter. 

2 Godkendelse af referat 
Bilag 2.1 Referat af DM Viden 23.08.2016 

Anders Holten Johnsen fremhævede, at der er forskellige hensigter i referatet, der ikke er 
opfyldt. Der er behov for nogle opfølgninger.  

Hans Beksgaard fremhævede, at punktet omkring AP17 var sat på. Tommy supplerede dette 
med, at der efter sidste bestyrelsesmøde var sket en forandret af processen omkring AP17. 
Det betød, at bestyrelsens tidligere beslutning om at sende en sammenskrivning af 
landsklubbernes AP ikke gav mening. Hans Beksgaard bekræftede, at det er korrekt at 
’keglerne blev væltet’ på det efterfølgende forretningsudvalgsmøde og processen med at 
sammenskrive fra landsklubberne blev sat på stand-by, og det blev overladt til sekretariatet at 
foretage sammenskrivningen. Et af sekretariatets ønsker er, at der skal være en større 
sammenhæng mellem ønsker fra sektorerne og ressourcerne. 

Anders Holten Johnsen efterlyste to papirer, nemlig stillingsstruktur på forsvarsakademiet, 
aftalepakken vedlægges referatet, og et papir om diplomingeniører.  Det har efterfølgende 
vist sig, at der ikke findes et særligt papir herom. 

Derefter blev referatet godkendt. 

Omdelt på mødet: 
Bilag 2.2 FAK stillingsstruktur tillæg 
Bilag 2.3 FAK faglig bedømmelse 
Bilag 2.4 FAK stillingsstruktur for civilt ansatte forskere 

 

3 Oplæg om sektorens MIS 
Mundtligt oplæg v/Martin Vesterbæk Mortensen 

Hans Beksgaard indledte punktet med at forklare, at Martin var inviteret til at tale om 
medlemsundersøgelsen MSI og sektorens medlemmer. 

Martin Mortensens power point oplæg vedlægges referatet. 

Hovedbudskab: Undersøgelsen kan sige, hvad medlemmerne har sagt, men det er 
grundlæggende en prioriteringsøvelse. Hvordan kan vi få mere tilfredse medlemmer? 

Metoden var oprindeligt udviklet på Aarhus universitet, og nu er det et selvstændigt firma, 
som laver tilsvarende undersøgelse for stort set alle fagforeninger.  DM kan derfor 
sammenligne sig med andre akademiske fagforeninger. 

1/3 af alle de DM-medlemmer, der har svaret er fra Viden-sektoren. DM har en svarprocent 
på omkring 10 pct. MSI siger, at 10 pct. er, hvad man kan forvente af så lange spørgeskemaer. 

 



 

Hvad svarer medlemmerne? 

Tilfredshed: overordnet 60 pct. DM Videns medlemmer på 58 pct. Sammenlignet med andre 
fagforeninger ligger DM lidt under. De fagforeninger, der scorer højt er en meget ensartet 
fagforening, mens DM har en meget forskelligartet medlemsskare, og vil derfor have en større 
sandsynlighed for, at det er mere spredt.  

Med hensyn til loyale medlemmer ligger DM Viden over gennemsnit. Kendetegnede for DM 
Videns medlemmer er, at der er overenskomster, og selv om medlemmer er utilfreds, melder 
de sig ikke ud, netop fordi DM har overenskomsterne. Dette er forskelligt fra DM’s andre 
sektorer. 

Udbytte handler om, hvorvidt medlemmerne synes, de får værdi for pengene. 

MSI-modellen, som Martin forklarede modellen: Når tilfredsheden stiger, så stiger loyaliteten 
også, og det er næsten en-til-en.  

Hovedregel for at forstå modellen er, at jo flere led, så mere kan det påvirke tilfredsheden og 
loyaliteten. 

Bruges til at kaste energi efter noget, hvis det ikke giver øget tilfredshed? Derfor kan MSI-
modellen bruges til at prioritere. 

Image, udbytte, interessevaretagelse og rådgivning er de indsatsområder, der påvirker 
tilfredshed og loyalitet mest. 

DM Videns medlemmer: Image betyder mest for DM Viden-medlemmer, og derefter 
interessevaretagelse og udbytte. Overveje om man bør gøre noget der. 

Modsat flytter medlemstilbud ikke så meget. MSI siger om erfaringer fra andre fagforeninger, 
at medlemmer bliver sure, hvis man tager det fra dem. 

De operationelle: Image prioriteringskortet: De klassiske fagforeningens dyder giver rigtig god 
score. DM Videns medlemmer forventer også at de sikres gode løn- og ansættelsesvilkår. Det 
er det nære, der betyder mest for medlemmerne. 

Interessevaretagelsen skal enten kommunikeres bedre eller øges for at styrke fagligheden og 
forberede medlemmernes omdømme i befolkningen. 

Debat/Spørgsmål 

Olav W Bertelsen spurgte om medlemmerne ved, at det er DM’s indsats, som de nyder godt 
af? OK-forhandlet af AC, på arbejdspladserne er TR ofte valgt af en AC-klub, kan man se det er 
en DM indsats? 

Martin svarede, at nogle gange har medlemmerne svært ved at se det, men generelt er DM 
Videns medlemmer mere loyale i forhold til andre sektorer. Så der er ikke et entydigt svar. 

Gitte Kristensen spurgte, hvor de forskelige kommer fra under DM Viden. Hertil svarede 
Martin, man kan ikke få det kørt det ned på landsklubberne, så det kan man ikke se. 

Hans Beksgaard sidder fortsat med en undren over, at vores medlemmer rater DM så lavt, når 
loyaliteten er så høj. Ellers er spørgsmålet om sektoren og landsklubberne laver det, som 



 

flugter med medlemmernes forventning. Der er formentlig en større politisk forståelse hos 
DM Videns medlemmer. Der hvor det er lidt åbent, er de uddannelsesfaglige behov? Han 
henviste til, at der på museerne er aktiviteter, der handler om museumsfagligheden, og det 
kan være, at vi skal tage en erfaringsudveksling omkring tilbud til udveksling af fagligheden. 
For professionshøjskolerne vil det være professionsfagligheden mere end 
videnskabsfagligheden. 

Hans Beksgaard rundet af om, at denne fremlæggelse er mere spot-on i forhold til de 
generelle fremlæggelser. 

Gitte Kristensen opfordrede til, at man talte om DM Science i stedet for scient. Måske i 
samarbejde med MA. Olav W. Bertelsen pegede på, at det ikke var fagligheden, der slog mest 
ud, men han var enig med Hans’ analyse. I forhold til at lave noget målrettet scient. specifikt, 
mente han, at det formentlig var bedre at se på foreningens samlede image. 

Tommy Dalegaard fortsatte denne argumentation og påpegede at faglighed nok ikke var det, 
der betød mest, så derfor skal vi lige fordøje alle informationerne Derefter kan bestyrelsen 
igen tage op, hvad det strategisk betyder i stedet for at gå til de specifikke indsatsområder. 

Hans Beksgaard konkluderede derefter at tage en mere strategisk diskussion af MSI’en for 
arbejdet i landsklubberne på næste DM Videns bestyrelsesmøde.  

Omdelt på mødet: 
Bilag 3.1 Medlemsundersøgelsen 

4 Sårbare ansættelser i sektoren og arbejdet i sektorens arbejdsmarkedsudvalg 
Mundtligt oplæg v/Gitte Kristensen 

Der har været et møde i februar/marts i udvalget, hvor udvalget valgte en formand. Han har 
desværre trukket sig, og der har ikke været møde i udvalget siden det første møde. Der 
mangler repræsentanter fra Forskning & Formidlings landsklub, og der skal findes en ny 
repræsentant fra den 3. landsklub. Der mangler også en repræsentant fra landsklubben for 
Professionshøjskoler og Erhvervsakademier. 

Hans Beksgaard opfordrede landsklubberne til at supplere med de folk, der mangler. Hvis der 
ikke bliver meldt nogle ind relativt hurtigt, så giver bestyrelsen Gitte et mandat til at finde 
folk, der bredt repræsenterer de områder, der mangler. 

Charlotte Palludan fandt, at det er godt, hvis Gitte Kristensen påtog sig at indkalde udvalget. 
Når udvalget mødes, skal det igen konstituere sig med en formand. 

Olav W. Bertelsen opfordrede til, at udvalget forsøger at få skabt nogle aktiviteter, da det 
formentlig vil gøre det lettere at tiltrække medlemmer til det.  

Hans Beksgaard påpegede, at udvalget har et mindre beløb på budgettet, så der er noget at 
lave aktiviteter for.  

Hans Beksgaard konkluderede, at Gitte og resten af udvalget giver et bud på aktiviteter, som 
skal op på bestyrelsesmødet. 

Tommy Dalegaard opfordrede til, at man lavede nogle opsøgende aktiviteter for at finde 

 



 

medlemmer fra sektoren, der var interesserede i at indgå i udvalgets arbejde.  

Årets TR’s takketale omfattede også de usikre ansatte og havde en rigtig god tilgang til, 
hvordan man håndterede de mere løst tilknyttede ansatte. 

Hans Beksgaard sagde med direkte henvisning til vedtægten vedr. arbejdsmarkedsudvalget, at 
alle landsklubber havde en forpligtelse til at udpege to medlemmer, men udvalget kan godt 
have flere medlemmer end dem, landsklubberne er forpligtet til at stille. Det vigtigste er, at 
det bliver et levedygtigt udvalg. Dette var bestyrelsen enig i. 

Konklusion på dette punkt var, at udvalget konstituerer sig i begyndelsen af 2017. Olav W. 
Bertelsen gentog sin opfordring om, at udvalget parallelt med konstitueringen forsøger at lave 
en aktivitet. 

Leif Søndergaard foreslog, at man stillede en konkret opgave til udvalget for at få gang i det. 

Charlotte Palludan støttede Olavs idé med en aktivitet parallelt med og hun er overbevist om 
at der nok igen skal komme gang i udvalget. 

Birger Sørensen påpegede, at det vigtigste er at få de ledige medlemmer af sektoren 
identificeret. 

Hans Beksgaard tilbød sin hjælp til arbejdsmarkedsudvalget, hvis han kunne bistå med noget. 

5 Kongres 
Bilag 5.1 Kongresprogram m.m. eftersendes 

Hans Beksgaard påpegede at der er tre centrale dokumenter, programmet, udkast til et 
principprogram og et arbejdsprogram. 

Birger Sørensen fortalte, at den 3. landsklub har fundet alle sine delegerede. De tre øvrige 
landsklubber har haft lidt vanskeligheder, men er nu ved at have alle sine delegerede på 
plads, det er dog ikke alle, der kommer på kongressen. 

Charlotte Palludan fortalte, at hun har mange yngre kvindelige TR’ere, der ikke kan afsætte en 
hel weekend selvom de gerne vil deltage i kongressen.  

Tommy Dalegaard mente, at det er vigtigt, at alle landsklubberne lavede en evaluering, som 
man derefter bringer ind i DM Viden bestyrelsen.  

Charlotte Palludan spurgte til de mange ændringsforslag, der var kommet ind og om 
bestyrelsen havde nogle holdninger, der skal bringes med til hovedbestyrelsesmødet 14. 
november? 

Hans Beksgaard svarede, at det var vigtigt, at det blev en fælles indstilling fra 
hovedbestyrelsen til de forskellige ændringsforslag. Og han opfordrede DM Videns 
bestyrelsesmedlemmer til at bringe denne holdning videre.  

 

6 Udkast til mødeplan for sektorbestyrelsesmøder 2017 
Bilag 6.1 Udkast til mødeplan 2017 

Hans Beksgaard indledte med forslaget til mødedatoer i 2017, hvor der var taget hensyn til 

 



 

landsklubbernes møder.  

Anders Holten Johnsen pegede på, at det ikke var optimale datoer, da landsklubberne gerne 
ville have møde før DM Videns bestyrelse. 

Bestyrelsen vedtog mødekalderen. Sekretariatet indkalder bestyrelsen i Outlook. 

Der er kommet to underpunkter: Evaluering af mødernes længde og øvrig evaluering. 

Vedrørende evaluering af bestyrelsesmødernes længde, spurgte Hans bestyrelsen om man 
fortsat skal have en let anretning efter møderne. Det er der bred enighed om. 

Hans spurgte om mødetidspunktet, Anders Holten Johnsen sagde, at Erik Christensen ikke 
havde noget problem med at mødet varede til kl. 18.00. 

Modsat ønskede både Birger Sørensen og Elvira Sørensen begge, at møderne sluttede kl. 
17.00. 

Hans klonkluderede, at nye mødetidspunkter bliver kl. 12.30 – 17.00 med en let anretning 
efter mødet. 

Øvrig evaluering og opbygning af møderne: 

Anders Holten Johnsen mente fortsat, at 4 ½ time er lang tid for møderne. Olav W. Bertelsen 
mente, at bestyrelsen brugte meget lang tid på at diskutere procedure og praktik, og han 
opfordrede bestyrelsen til at begrænse dette. Han mente, at dagsordenen var meget tynd, og 
han opfordrede formandskabet til at sende en grundig kommenteret dagsorden ud, så man 
kan se hensigten med de nye punkter. 

Tommy Dalegaard opfordrede til, at man på sommermødet vurderede om længden på 
møderne var passende. 

Der udsprang en diskussion af, hvordan man kunne inddrage mere systematisk forberedelse 
til hovedbestyrelserne, og ikke mindst måske se på forretningsudvalgets indstillinger. 

Gitte Kristensen mente, at det var godt at have nogle observationspunkter i forhold til 
hovedbestyrelsen, og hun foreslog, at der kom et nyt punkt på dagsorden, nemlig punkter til 
næste møde. 

Hans Beksgaard svarede omkring hovedbestyrelsen og hvad der er vigtigt, at formandskabet 
fremover vil lave et kommenteret forklæde, der sendes ud om tirsdagen umiddelbart før 
bestyrelsesmødet. 

Anders Holten Johnsen mente ikke, at han fik forretningsudvalgsreferatet. Referenten har 
efterfølgende undersøgt dette, og alle sektorbestyrelsesmedlemmer får referaterne fra 
forretningsudvalget tilsendt løbende. 



 

Sidste underpunkt: 

Forskningspolitisk udvalg under sektoren 

Hans Beksgaard forklarede, hvorfor formandskabet ikke har lavet et udkast til kommissorium 
til dette bestyrelsesmøde. Han mente, at formandskabet skulle formulere nogle fælles 
spørgsmål, der først skulle vendes i landsklubberne. 

Leif Søndergaard mente, at det bliver svært at få et udvalg til at svare på ad hoc opgaver, men 
udvalget kunne svare på mere langsigtede forskningspolitisk spørgsmål. 

Tommy Dalegaard mente, at der kunne være interesse i, hvordan vi forholder os i forhold til 
de forskellige interesser de forskellige landsklubber har. FORSK2025 var et eks. på, at det 
kunne være godt at have et politisk grundlag at stå på. 

Olav W. Bertelsen mente, at der er nogle strategiske diskussioner om, hvem skal drive 
forskning og hvilke institutioner, skal vi kæmpe for der. Og så havde vi et konkret eks. med 
FORSK2025, hvor vi skal være bedre til at kunne formulere konkrete indspil. 

Charlotte Palludan henviste til, at DM under Ingrid lavede et forskningspolitikpapir, som 
landsklubberne og bestyrelsen nu kan tage under en lup.  Hun advarede mod, at det blev et 
permanet udvalg, men gerne et forberedende udvalg til bestyrelsens diskussion. 

Hans konkluderede, at vi udsender politikpapiret fra tidligere og opfordre landsklubberne til 
at lave ændringer til førstkommende bestyrelsesmøde. Og så kan bestyrelsen derefter tage 
stilling til, om der skal nedsættes et forberedende udvalg eller man kan fortsætte med afsæt i 
papiret. 

Det omtalte politikpapir er fra 2011, og det har været behandlet to gange i hovedbestyrelsen. 
Både det forberedende og det endelige politikpapir om forskningspolitikken vedlægges 
referatet. 

Omdelt på mødet: 
Bilag 6.1 Forskningspolitisk udkast af 11.02.2011 
Bilag 6.2 HB-notat om forskningspolitik af 21.03.2011 
Bilag 6.3 Revideret notat om forskningspolitik til HB 03.05.2011 

7 DMs Arbejdsplan 2017 
Bilag 7.1 Udkast til DMs Arbejdsplan 2017 

Hans Beksgaard fortalte om det udsendte udkast for AP17. Det består af to dele: en generel 
del for DM og en sektorspecifik del. Den sektorspecifikke del er en sammenskriv af 
landsklubbernes arbejdsplaner.  

Bestyrelsen havde ingen kommentar hertil.  

Der er en vis kritisk fra de andre sektorer over, at DM Videns sektor gennem landsklubberne 

 



 

har et stort budget, som ikke bliver opbrugt. Hans’ mindede derfor om, at man som politiker 
også skal kunne stå til mål for aktiviteterne. 

8 Nyt fra DMs hovedbestyrelse og forretningsudvalget 
Bilag 8.1 Referat af HB-møde 19. september 2016 

HB-møde 14. november 2016 
HB-dagsorden og bilag til mødet sendes ud 4. november 2016 

Bilag 8.2 Referat af FU-møde 29. august 2016 
Bilag 8.3 Referat af ekstraordinært FU-møde 7. september 2016 
Bilag 8.4 Referat af FU-møde 3. oktober 2016 

Flere af de øvrige punkter, kongres og AP, har berørt de relevante emner under dette punkt. 

  

9 Nyt fra landsklubberne 
Bilag 9.1 Referat af ULAB møde 26. august 2016 
Bilag 9.2 Referat af LK Forskning og Formidling møde 17. august 2016 
Bilag 9.3 Referat af LK Forskning og Formidling møde 15. september 2016 
Bilag 9.4 Referat af LK Prof. højskoler og Erhvervsaka. møde 12. august 2016 
Bilag 9.5 Referat af LK Prof. højskoler og Erhvervsaka. møde 23. september 2016 
Bilag 9.6 Referat af LK Forskning og Videregående Udd. møde 20. september 2016 

Tommy Dalegaard mente, at de enkelte landsklubber fremover skulle overveje, om der var 
emner i deres referat, der særligt kunne bringes til sektorbestyrelsen. Birger Sørensen synes, 
at det var en god idé med nyt fra landsklubberne.  

Hans Beksgaard konkluderede, at bestyrelsen gerne vil åbne op for, at de enkelte 
landsklubber under dette punkt kommer med et par emner, som man mener, vil interessere 
sektorbestyrelsen. 

Leif Søndergaard fortalte, at der på KU er et institut, hvor der står, at man forventer at en 
lektor hvert år får mindst 1 mio. kr. i eksterne midler og 1,25 pct. af sin egen løn af STÅ plus 
overhead af eksterne midler.  

Leif Søndergaard fortalte omkring fordeling af arbejdstid, at der ikke er nogen nedre eller øvre 
grænse for forskning og undervisning. Læser man stillingsstrukturen står der ikke noget 
konkret om fordelingen af forskning og undervisning. 

Tommy Dalegaard fortalte, at landsklubben lige har haft TR seminar og Sami Boutaiba, 
uddannelsesdirektør i UCSJ, og der er i sektorbladet skrevet et længere interview med ham 
omkring styringsvilkårene.  

Birger Sørensen fortalte om den 3. landsklub, hvor udlicitering på sprogcenterområdet skaber 
usikkerhed og fyringer. I Københavns kommune er der tale om 3 sprogcentre og i Jylland om 
et, men med flere satellitcentre. 

 



 

Et andet emne er ansættelse på navigationsuddannelserne, hvor man ansætter flere eksterne 
lektorer, og det påhviler de fastansatte undervisere at sikre sammenhæng. 
Musikkonservatorierne ser man samme tendens, hvor man fyrer de fastansatte og henter 
eksterne lektorer ind. 

Landsklubben for Forskning & Formidling vil gerne have en øget markedsføring af klubbens 
særblad ’Kultur og Natur’, ligesom der er også et ønske om at få de gamle numre på 
hjemmesiden igen. Klubben er i gang med at forberede en undersøgelse om arkæologerne, og 
hvorvidt de er fastansat eller tidsbegrænset. 

 

10 Meddelelser 
Herunder fra arbejdsmarkedsudvalget 

Alle meddelelser blev givet under de øvrige punkter. 

Nyt fast punkt:  

Næste møde 

Bestyrelsen har peget på to emner; forskningspolitik og en strategisk diskussion efter 
gennemgangen af sektorens MSI. 

 

11 Eventuelt 

Intet 

 

 



Stillingsstruktur, tillæg, 
arbejdstid -  ved FAK 

Bilag 2.2 omdelt  på DM Videns bestyrelsesmøde 09.11.2016 
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• Historikken 

– Tjenestetidsaftalen (fra 1984) 

– Tillægsstrukturen (fra 1991) 

– Akkreditering af master og diplom (2014/15) 

– Samling af FAK og officersuddannelserne (2013/14) 

• Udfordringerne 

– Tillægsstrukturen (centralt og lokalt) 

– Stillingsstruktur (undervisning, forskning, kvalifikationskrav) 

– Opsigelse af tjenestetidsaftalen (2014) 
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• Direktiv om stillingsstruktur 

• Protokollat/aftale om tillæg mv. 

• Direktiv om lektor-/seniorforskerbedømmelse 

• Bortfald af den ”gamle” arbejdstidsaftale 

• Arbejdstids- og merarbejdsregler som øvrige højere 
uddannelses- og forskningsinstitutioner 

• Overgangsregler for allerede ansatte 
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• Stillingsstruktur 
– Stillingstyper 
– Stillingsindhold 
– Kvalifikationskrav 
– Faglig bedømmelse 
– Ansættelsesvilkår (tidsbegrænsninger, forlængelse, afsked mv.) 
– Centrale tillæg 
– Gennemsigtighed 
– Karriereveje 
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• Tillægsstrukturen (universitetsniveau) 

 Gammel tillægsstruktur 
(grundbeløb 31.3.12)  

Ny tillægsstruktur  
(grundbeløb 31.3.12) 

Adjunkt:               34.100 kr. 
Adjunkt (3 år):     43.900 kr. 
Lektor (10 år):     60.900 kr.  

Studieadjunkt:             34.100 kr.      
Studieadjunkt (3 år):   43.900 kr.      
Studielektor (4 år):      71.800 kr.       

- Adjunkt/forsker:          49.300 kr. 

- Lektor/seniorforsker:  89.100 kr.    
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• Overgangsvilkår 

– Allerede ansatte overgår til løn- og ansættelsesvilkår som  

• Studieadjunkt/-lektor 

• Lektor (hvis relevant universitetsbedømmelse) 

– Allerede ansatte kan vælge at overgå til adjunktansættelse efter 
ny stillingsstruktur (hvis kvalificeret) 
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• Overgangsordning fortsat 

 Anciennitet ved FAK Lønstigning årligt (grundbeløb 
31.3.12) 

Mellem 4 og 10 års anciennitet 27.900 kr. 

Over 10 års anciennitet 10.900 kr. 

Overgang til lektor/seniorforsker 28.200 kr. – 55.000 kr. 

Under 4 års anciennitet (og ansat 
før 1. september 2014) 

10.900 kr. (bortfalder ved 4 års 
anciennitet) 
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• Arbejdstid 

– Overenskomstens alm. regler (som siden medio 2014) 

– Undtaget fra merarbejdsreglerne som de højere 
uddannelsesinstitutioner, dog omfattet hvis…. 

– Arbejdstidsregistrering til løbende registrering af arbejdstiden 
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undersøgelse 
2016 

         DM Viden 09.11.2016 

Bilag 3.1 omdelt på DM Videns bestyrelsesmøde 09.11.2016 
 



 

2 

• Om metoden 

• Vurdering – hvad synes medlemmerne 

• Prioritering – hvordan bruger vi vores viden 

• Specifikke områder 

 

Agenda 



Om metoden 
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490 fra  
DM Viden 
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Hvad er en god score? 

80-100 Meget højt niveau 

70-79 Højt niveau 

60-69 Middel niveau 

50-59 Lavt niveau 

Under 50 Meget lavt niveau 



Vurdering 
Hvad synes medlemmerne 
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Tilfredshed 

60 58 
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Loyalitet 

65 66 
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Indsatsområder 

50 70

Image

Forventninger

Medlemstilbud

Rådgivning

Interessevaretagelse

Udbytte

DM Viden
Alle



Prioritering 
Hvordan bruger vi vores viden 



 

11 

Interesseområder spiller ind på 
tilfredshed og loyalitet på kryds 
og tværs 
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Relativ effekt på tilfredshed blandt DM Viden 

Image 
39% 

Forventninger 
2% 

Medlemstilbud 
6% 

Rådgivning 
13% 

Interessevaretagelse 
19% 

Udbytte 
21% 
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Fra vurdering til prioritering 
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To typer prioriteringskort 
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Det strategiske prioriteringskort 2016 
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Operationelle prioriteringskort: Image 

• Fremstår som en 
troværdig fagforening. 

• Fremstår som en 
professionel fagforening. 

• Fremstår som en 
løsningsorienteret 
fagforening. 

• Fremstår som en 
fagforening, der giver 
medlemmerne tryghed 
og sikkerhed i 
arbejdslivet. 

• Fremstår som en 
fagforening med 
relevante kontante 
medlemsfordele. 
 

• Fremstår som en fagforening, der 
forhandler gode løn- og ansættelsesvilkår 
for medlemmerne. 

• Fremstår som en stærk samfundsaktør. 
• Fremstår som en fagforening, der 

understøtter medlemmernes faglighed. 
• Fremstår som en fagforening med mange 

relevante medlemsaktiviteter. 
• Fremstår som en nytænkende 

fagforening 

• Fremstår som en 
fagforening, hvor 
medlemmerne får noget 
for deres kontingent. 

 50

 55

 60

 65

 70

 75
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Operationelle prioriteringskort: Forventning 

• Forventninger til, at DM 
sikrer medlemmerne 
gode løn- og 
ansættelsesvilkår via 
kollektive aftaler, 
overenskomster og 
påvirkning af lovgivning. 

• Forventninger til den 
individuelle rådgivning og 
vejledning (fx løn- og 
ansættelsesforhold samt 
job og karriere). 

• Forventninger til, at DM tilbyder kurser 
og arrangementer, der understøtter din 
faglighed. 
 
 

 50

 55

 60

 65

 70

 75

 80
• Forventninger til, at DM 

sætter dagsordenen i 
medierne på områder, der 
betyder noget for dit 
arbejdsliv. 
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Operationelle prioriteringskort: Medlemstilbud 

• DM's faglige og 
netværksskabende 
aktiviteter (fx faglige 
arrangementer, 
medlemsmøder og 
kurser). 

• Indholdet og 
brugervenlighed af DM's 
hjemmeside 
(www.dm.dk). 
 

• www.Magisterbladet.dk (relevante 
artikler online og et indbydende  

• Medlemsbladet "Magisterbladet" 
(relevante artikler og informationer  

• DM's nyhedsbrev "Nyt fra DM" (relevante 
artikler og hyppighed). 
 

• DM's rabatordninger (fx 
Politiken-abonnement, 
rabat på fitness-
kontingent og 
forsikringer). 58,00

59,00

60,00

61,00

62,00

63,00

64,00

65,00

66,00
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Operationelle prioriteringskort: Interessevaretagelse 

• DM's indsats for at sikre 
medlemmerne gode løn- 
og ansættelsesvilkår. 

• DM's evne til at fremme 
medlemmernes 
jobmuligheder. 
 

• DM's evne til at understøtte  din 
faglighed. 

• DM's evne til at sætte dagsordenen i 
medierne på områder, der betyder noget 
for dit arbejdsliv. 

• DM's evne til at forbedre medlemmernes 
omdømme i befolkningen. 
 
 50,00

51,00

52,00

53,00

54,00

55,00

56,00

57,00

58,00

59,00
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Operationelle prioriteringskort: Rådgivning 

• Rådgiverne fra DM er 
venlige og 
imødekommende 

• Muligheden for at komme i kontakt med 
DM via e-mail og hjemmeside. 

• Muligheden for at komme i telefonisk 
kontakt med DM (åbningstider, 
ventetider, omstilling m.v.). 

• Muligheden for personligt fremmøde 
hos DM (fx geografisk placering og 
åbningstider). 
 

• Rådgiverne fra DM er 
fagligt kompetente 

60,00

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00
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Operationelle prioriteringskort: Udbytte 

• Værdien af den sikkerhed og 
tryghed, som DM tilbyder. 

• Værdien af DM's indsats for at 
sikre medlemmerne gode løn- 
og ansættelsesvilkår (kollektive 
aftaler, overenskomster, 
påvirkning af lovgivning). 

• Værdien af DM's individuelle 
rådgivning og vejledning (fx om 
løn, ansættelse, job og karriere). 

• Værdien af arrangementer, 
medlemsmøder og kurser.  

• Værdien af den information og viden, du 
får fra DM (via Magisterbladet, sociale 
medier og nyhedsbreve mv.).  
 

• Værdien af rabatordninger og kontante 
fordele. 
 

40

45

50

55

60

65
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• Fremstår som en fagforening, hvor 
medlemmerne får noget for deres 
kontingent. 

• DM's rabatordninger (fx Politiken-
abonnement, rabat på fitness-
kontingent og forsikringer). 

• Rådgiverne fra DM er fagligt 
kompetente 

Under 55 ”rød kasser” 

• Fremstår som en fagforening, hvor 
medlemmerne får noget for deres 
kontingent. 

• DM's evne til at sætte dagsordenen i 
medierne på områder, der betyder 
noget for dit arbejdsliv. 

• DM's evne til at forbedre 
medlemmernes omdømme i 
befolkningen. 

• DM's evne til at understøtte  din 
faglighed. 

• DM's evne til at fremme 
medlemmernes jobmuligheder. 

• Værdien af rabatordninger og 
kontante fordele. 

Image: 
39 pct. 

Rådgivning: 
13 pct. 

Medlemstilbud: 
6 pct. 

Image: 
39 pct. 

Interessevaretagelse: 
19 pct. 

Udbytte: 
21 pct. 



Specifikke områder 
- Politisk Fokus 
- Primær årsag for medlemskab 
- Hvem har deltaget 
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Primær årsag til medlemskab af DM 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Jeg blev opfordret af venner/kolleger

DM afspejler mine politiske holdninger

For at have adgang til DM*s medlemsrabatter

Jeg blev opfordret af tillidsrepræsentanten på min arbejdsplads

DM var meget synlig, da jeg skulle vælge

Andet:

For at være solidarisk med andre akademikere

For at sikre gode løn- og ansættelsesvilkår

Fagligt tilhørsforhold
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Eksempler på andet 
En måde at skabe 
sammenhold mod 

arbejdsgiverne 
I 1970'erne blev man 

BARE medlem, og denne 
solidariske holdning har 

jeg fortsat 

Det virker som en god ide, 
når man er en del af TR-

systemet 

jeg har aldrig været i tvivl 
om, at jeg ville være 

medlem af en fagforening 
og DM var den oplagte ift. 

min uddannelse 
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Hvad lægger du mest vægt på i det faglige tilhørsforhold? 

Et generelt fagligt fællesskab 
31% 

Andre medlemmer med 
lignende 

uddannelsesbaggrund  
33% 

Andre medlemmer inden for 
samme fagområde 

17% 

Andre medlemmer i lignende 
stillinger 

16% 

Andet: 
3% 
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Hvilken politiske mærkesager mener du, at DM skal have fokus på? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Ligestilling

Dagpenge

Dimittendledighed

Jobskabelse i den private sektor

Psykisk arbejdsmiljø

Besparelser i den offentlige sektor

Stigning i atypiske ansættelser

Besparelser på uddannelsesområdet
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Spørgsmål? 
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Bilag 6.1 omdelt på DM Videns bestyrelsesmøde 09.11.2016 

Notat om DM’s forskningspolitik 
 

DM’s eksisterende 
principper for 
forskningspolitik 

Forslag til nye 
formuleringer (eller 
afskaffelse/modernise-
ring af de eksisterende) 

Sektorernes 
forskningspolitik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der skal være akademisk 
frihed og uddannelse til 
højeste niveau skal være 
gratis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er udelukkende DM’s 
overordnede formuleringer om 
forskningspolitik, der vil blive 
behandlet her. Sektorer og 
sektioner må tage stilling til egne 
formuleringer og deres 
sammenhæng med den 
overordnede politik på området. 
Sektorernes nuværende 
forskningspolitik, som kan ses på 
deres respektive sider på DM’s 
web-sted, er gengivet til 
orientering i højre spalte. 
 
Den akademiske frihed 
skal være det bærende 
princip for forskningen 
ved universiteter og 
andre offentlige 
institutioner, hvor der 
bedrives forskning 
Forskning i private virksomheder 
er styret af enhver privat 
virksomheds grundlæggende 
formål, at skabe et overskud til 
sine ejere. Derfor retter DM’s 
forskningspolitiske principper sig 
alene mod universiteter og andre 
offentlige institutioner, hvor der 
bedrives forskning. 
Fri og uafhængig forskning 
kræver, at institutionerne er 
forpligtet til at stille tid og øvrige 
ressourcer til rådighed for de 

Det er alene Sektoren for 
Forskning og Videregående 
uddannelse, som har 
forskningspolitiske 
formuleringer på sit web-sted: 
 
Universitetslærer-Landsklubbens 
hovedprincipper er  

• den enkelte forsker skal over 
en passende periode have 
mindst halvdelen af den 
betalte arbejdstid til rådighed 
til forskning  

• den enkelte forsker skal have 
tilstrækkelig forskningstid og 
frihed til at kunne opbygge en 
international karriere baseret 
på egen forskning  

• universiteternes basismidler 
skal være tilstrækkelige til at 
der er ressourcer til at den 
enkelte forsker kan opfylde sin 
forskningsforpligtigelse  

• kommercialisering af forskning 
må ikke begrænse den fri ret til 
akademisk diskussion og 
meningsudveksling mellem 
forskere  

• den enkelte underviser har 
afgørende indflydelse på både 
undervisningens metoder og 
dens indhold 

Principper 
Særkendet for universiteter er 
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DM vil: 
• sikre høj kvalitet på de 

videregående uddannelser og 
forskningsområdet 

• sikre de bedste betingelser 
for såvel undervisnings- som 
forskningsopgaver på de 
danske 
uddannelsesinstitutioner 

• bekæmpe kommercialisering 
af uddannelse og forskning og 
indførelse af 
studentergebyrer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DM mener: 
• at forskningsbevillinger 

primært skal gives som 

ansatte, så de har vilkår for at 
udøve denne ret og pligt til at 
drive fri og uafhængig forskning. 
Endvidere bør det overordnede 
princip ikke både indeholde et 
forskningspolitisk og et 
uddannelsespolitisk princip, så 
disse foreslås adskilt. 
 
• Ingen forslag til ændring 
 
 
 
• Ingen forslag til ændring 
 
 
 
Idet kommercialisering af 
uddannelser og studentergebyrer 
er behandlet i notatet om 
uddannelsespolitik, foreslås dette 
princip omformuleret som følger: 
• bekæmpe at stræben efter 

kommerciel udnyttelse af 
forskningsresultater får 
forrang frem for fri og 
uafhængig grundforskning. 

I et samfund, hvor viden og 
produktion af ny viden har en så 
afgørende – og voksende – 
indflydelse på den økonomiske og 
samfundsmæssige udvikling, vil 
en total bekæmpelse af enhver 
for form kommercialisering af 
forskning (som fremgår af den 
eksisterende formulering) være 
nytteløs. Men da den 
dominerende tankegang i de 
sidste ti år har været, at det kun 
er forskning, som kan ende med 
en faktura, som er værdifuld, 
handler det om at skabe en 
balance, hvor 
kommercialiseringen ikke 
dominerer over den fri og 
uafhængige (grund)forskning. 
 
Ingen ændring 
 

den frie grundforskning og den 
vekselvirkning mellem forskning 
og undervisning, som omfattes af 
begrebet ”forskningsbaseret 
undervisning”. 
 
Universiteternes ledelsesstruktur 
skal garantere forskningsfriheden 
og modstå trusler mod den 
akademiske frihed. ULA vil 
fastholde politikerne på at 
Danmark skal efterleve EUs 
European Charter for Researchers 
and a Code of Conduct for 
Recruitment of Researchers og 
UNESCOs Recommendation on 
the Status of Higher Education 
Teaching Personel, specielt vedr. 
individuel forskningsfrihed, 
akademisk frihed og demokratisk 
medindflydelse på beslutninger 
om forskning og uddannelse. 
 
Universiteternes autonomi - både 
med hensyn til uddannelserne 
(herunder hvilke og hvor mange 
studenter man optager) og 
forskningen (herunder valg af 
forskningsopgaver og -metoder) - 
skal sikres. Reel autonomi opnås 
ved at institutionerne og de 
enkelte forskere har både den 
formelle ret og de økonomiske 
muligheder for at sige fra over for 
rekvirerede forsknings- og 
undervisningsopgaver. Der skal 
derfor gives flere frie 
basisbevillinger til forskning og 
ske en radikal omlægning af det 
nuværende taxameterbaserede 
bevillingssystem til 
undervisningen. 
 
Kun en individuel akademisk 
frihed for den enkelte forsker til 
både emne- og metodevalg kan 
sikre den frie, kritiske og 
banebrydende forskning. Frihed 
betyder også at den enkelte har 
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basisbevillinger 
• at grundforskningen skal 

sikres 
• at undervisningen på de 

højere 
uddannelsesinstitutioner skal 
være forskningsbaseret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• at forskere og læreres 

uafhængighed af økonomiske 
og politiske interesser skal 
sikres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ingen ændring 
Ingen ændring af den 
eksisterende tekst, men der 
foreslås følgende nye punkt 
indsat her 
• at uddannelser på 

professionshøjskolerne skal 
være professions- og 
udviklingsbaserede samt 
bygge på 
forskningssamarbejde. 

Der sker en stadig udbygning af 
professionshøjskolernes 
engagement i forskningsopgaver 
– både internt og i samarbejde 
med universiteter og andre 
relevante parter. Tilføjelsen sikrer 
mulighed for alle ansatte på 
professionshøjskoleområdet for 
at deltage i 
forskningssamarbejde. 
Dermed tager DM også afstand 
fra, at den forskningsmæssige 
opbygning, som sker på 
professionshøjskolerne, foregår i 
isolerede enheder uden 
forbindelse til 
grunduddannelserne. 
 
 
 
 
• at forskere og lærere bedst 

værnes mod irrelevant 
udefrakommende økonomisk 
og/eller politisk pres gennem 
kollegiale styreformer. 

Hvis forskeres selv søger 
samarbejde med eller bevillinger 
fra eksterne kilder, vil de i sagens 
natur blive afhængige heraf. Men 
de skal beskyttes mod eksterne 
påvirkningsforsøg, som de ikke 
selv har faglig interesse i. I denne 
sammenhæng skal 
forskningsfriheden til fri og åben 
publicering også respekteres af 

rådighed over tilstrækkelige 
ressourcer (tid og økonomi) til sin 
frit valgte forskning.  
 
ULA ønsker en taxametermodel, 
som medregner både de 
studerende, der følger 
undervisningen og de, der består 
eksamen. Også studerende, der 
ikke består, belaster ressourcerne 
oftest endda i højere grad end 
dem, som består. 
 
Det undervisningsmæssige 
område bør styres af 
kompetente, demokratisk 
sammensatte organer på 
institutionerne, men sådan bat 
den enkelte universitetslærer 
bevarer et frit metodevalg. 
 
ULA vil medvirke til fornuftige, 
frivillige fusioner, der omfatter 
både universiteter og andre 
institutionstyper, herunder 
sektorforskningsinstitutioner. Ved 
gennemførelse af fusioner skal 
tillidsrepræsentanterne for de 
berørte faggrupper inddrages så 
betids i forhandlingerne at de kan 
få reel indflydelse på sikringen af 
de ansattes arbejdsforhold. 
 
Det er ULAs politik, at der skal 
skabes både formelle og 
økonomiske rammer for, at 
universiteterne kan tilbyde 
forskningsbaseret og akademisk 
efter- og videreuddannelse. 
 
ULAs politik er , at der skal stilles 
de nødvendige - både 
tidsmæssige og økonomiske - 
ressourcer til rådighed for en 
udvikling af 
undervisningsområdet. Dette 
betyder, at der også må afsættes 
ressourcer af til efteruddannelse 
af de involverede lærere.  
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• at centralt aftalte 

stillingsstrukturer og øvrige 
reguleringer på området skal 
understøtte ambitionerne om 
gode vilkår for såvel 
undervisning som forskning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• at fastansættelse med 
forskningsret skal være 
normen, og at gode forhold 
for deltidsansatte uden 
forskningsret sikres gennem 
overenskomster og aftaler 

• at forskningen på de højere 
uddannelsesinstitutioner skal 
være fri af politiske og 
økonomiske interesser, og at 

den eksterne partner. 
 
 
Ingen forslag til ændringer 
 
 
 
 
 
Her foreslås indsat et nyt punkt: 
• at undervisere på 

professionshøjskolerne skal 
sikres en individuel ret til at 
deltage i forskningsprojekter. 

Forskning på 
professionshøjskolerne 
udspringer af en afgrænset 
kontekst og er tæt knyttet til 
praksis. Den foregår i 
samarbejdsprocesser mellem 
professionsudøvere og forskere 
på en måde, hvor de hver især 
anerkendes for de kompetencer, 
de besidder. Forskning 
producerer såvel kontekstnær 
som anvendelsesorienteret viden, 
der kan føres tilbage til feltet 
med henblik på udvikling og 
forandring. Det er vigtigt at man 
understøtter forskning, der også 
udspringer af almen interesse for 
at få afdækket nogle 
sammenhænge, selvom det 
måske ikke kan udmøntes i noget 
praktisk anvendeligt her og nu. 

Ingen ændringer 
 
 
 
 
 
Dette punkt foreslås slettet, da 
det er dækket ovenfor. 
 
 
 

 
ULA mener at forskning og 
undervisning på 
universitetsniveau er en offentlig 
opgave og ikke skal underlægges 
kommercielle vilkår. Derfor 
arbejder ULA for fri og ikke 
kommerciel udveksling af 
undervisningsmetoder og 
forskningsresultater og fri 
bevægelighed af forskere og 
studerende uden hensyn til 
nationalitet. 
 
DM-Professionshøjskoler (fra 
pjecen ”Hvad vil vi med 
professionsuddannelser?”): 
 
Det er vores mål, at 
undervisningen skal reflektere 
praksisviden og anvendt 
forskning, ved at underviserne 
sikres mulighed for at deltage i 
både forskning, uddannelse og 
praksis på et kompetent niveau. 
Underviserne skal beskæftige sig 
både med undervisning, med 
efter- og videreuddannelse og 
med udviklings- og 
forskningsarbejde. 
Underviserne skal ikke blot 
formidle forskning fra specielle 
forskermiljøer, men skal selv 
være en del af et udviklende 
miljø, hvor anvendt forskning 
spiller sammen med 
undervisningspraksis og med 
problemfelter fra professionens 
praksisviden og uløste 
dilemmaer. 
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forskere skal bevare 
ophavsretten til egne 
forskningsresultater 

• at den individuelle 
forskningsfrihed skal sikres 
gennem lovgivning, ved 
tilførsel af tilstrækkelige 
ressourcer og afsat tid til 
selvvalgte emner 

 
 
 
• at demokratiet og 

medarbejderindflydelsen skal 
sikres i universitetsloven 

 
 
 
Forslag til ny formulering: 
• at den individuelle 

forskningsfrihed og den 
undervisningsmæssige 
metodefrihed skal sikres 
gennem lovgivning, ved 
tilførsel af tilstrækkelige 
ressourcer og afsat tid til 
selvvalgte emner 

• at universiteternes 
samfundsmæssige funktion, 
som udviklere og formidlere 
af den nyeste viden kræver, 
at de har mulighed for at 
være kritiske overfor 
etablerede ”sandheder” hvad 
enten af politisk eller 
økonomisk karakter uden at 
risikere repressalier. 

 
Den bedste beskyttelse af denne 
autonomi og den enkeltes 
akademiske frihed er et kollegialt 
baseret selvstyre som bærende 
princip. 
Denne medarbejderindflydelse 
skal tilsvarende også sikres på 
professionshøjskoleområdet med 
henblik på beskyttelse af deres 
mulighed for at udvikle deres 
faglige områder. 
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Møde i DM’s hovedbestyrelse 28. marts 2011 
 
      
Sag 4.1 DM’s forskningspolitik 

 

          

21. marts 2011 

Af Jens Vraa-Jensen 

11-02460 

 

 
Baggrund: 
 
I rækken af oplæg til drøftelse af DM’s politik, har der været sendt et udkast til revision af den eksisteren-
de forskningspolitik ud til sektorbestyrelser m.v. til kommentering. Nedenstående notat er i stil med de 
tidligere politikområder inddelt i tre søjler. Søjlen til venstre er den eksisterende DM-politik på området. 
Søjlen i midten er forslag til nye formuleringer/tilføjelser/sletning, mens søjlen til højre er de kommenta-
rer, der er indkommet i høringsfasen. 
 
Perspektiver: 
DM’s generelle forskningspoltik vil i den reviderede form danne udgangspunkt for kommende forslag om 
revision af DM’s principprogram m.v. Desuden vil det sammen med de andre politiknotater give en bedre 
oversigt over de enkelte områder på DM’s websted og endelig vil den generelle politik kunne suppleres 
med sektorer og sektioners egne specifikke politik inden for den overordnede ramme. 
 
 
 
Sekretaraitet indstiller: 
 
At Hovedbestyrelsen drøfter og beslutter DM’s generelle forskningspolitik. 
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DM’s forskningspolitik 

DM’s eksisterende prin-
cipper for forskningspoli-
tik 

Forslag til nye formule-
ringer (eller afskaffel-
se/modernisering af de 
eksisterende) 

Sektorernes bemærknin-
ger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der skal være akademisk 
frihed og uddannelse til 
højeste niveau skal være 
gratis 
 
 
 

Det er udelukkende DM’s over-
ordnede formuleringer om 
forskningspolitik, der vil blive 
behandlet her. Sektorer og sekti-
oner må tage stilling til egne 
formuleringer og deres sam-
menhæng med den overordnede 
politik på området. 
Sektorernes nuværende forsk-
ningspolitik, som kan ses på de-
res respektive sider på DM’s 
web-sted, er gengivet til oriente-
ring i højre spalte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den akademiske frihed 
skal være det bærende 
princip for forskningen 
ved universiteter og an-
dre offentlige institutio-
ner, hvor der bedrives 
forskning 

Fra Sektoren for Forskning og 
Videregående uddannelse, er 
der ikke indkommet bemærk-
ninger til det udsendte forslag.  
 
Konklusionen fra DMO er: DMO 
ser den foreliggende forsknings-
politik som et godt grundlag for 
det videre arbejde og opfordrer 
til, at der også formuleres poli-
tikker på andre områder, fx Mil-
jø, Natur og Kultur.  
 
DM-Forskning og Formidling  
(F&F) savner en indledende 
tekst, der anskueliggør, hvilke 
medlemmer der kan have inte-
resse i DM’s forskningspolitik. 
F.eks. følgende: 
 
DMs forskningspolitik vedrører 
medlemmer, der i kraft af lov-
givning, de offentlige overens-
komster eller lokale aftaler og 
kutymer forsker. Der er tale om 
grupper af institutioner med 
universiteterne, de statslige 
forskningsinstitutioner og en 
række kommunale, selvejende 
og foreningsejede kulturinstitu-
tioner som de væsentligste. 
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DM vil: 
• sikre høj kvalitet på de vide-

regående uddannelser og 
forskningsområdet 

• sikre de bedste betingelser 
for såvel undervisnings- som 
forskningsopgaver på de 
danske uddannelsesinstitu-
tioner 

• bekæmpe kommercialisering 
af uddannelse og forskning 
og indførelse af studenter-
gebyrer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskning i private virksomheder 
er styret af enhver privat virk-
somheds grundlæggende formål, 
at skabe et overskud til sine eje-
re. Derfor retter DM’s forsk-
ningspolitiske principper sig ale-
ne mod universiteter og andre 
offentlige institutioner, hvor der 
bedrives forskning. 
Fri og uafhængig forskning kræ-
ver, at institutionerne er forplig-
tet til at stille tid og øvrige res-
sourcer til rådighed for de ansat-
te, så de har vilkår for at udøve 
denne ret og pligt til at drive fri 
og uafhængig forskning. 
Endvidere bør det overordnede 
princip ikke både indeholde et 
forskningspolitisk og et uddan-
nelsespolitisk princip, så disse 
foreslås adskilt. 
 
• Ingen forslag til ændring 
 
 
 
• Ingen forslag til ændring 
 
 
 
 
Idet kommercialisering af ud-
dannelser og studentergebyrer 
er behandlet i notatet om ud-
dannelsespolitik, foreslås dette 
princip omformuleret som følger: 
• bekæmpe at stræben efter 

kommerciel udnyttelse af 
forskningsresultater får for-
rang frem for fri og uafhæn-
gig grundforskning. 

I et samfund, hvor viden og pro-
duktion af ny viden har en så 
afgørende – og voksende – ind-
flydelse på den økonomiske og 
samfundsmæssige udvikling, vil 
en total bekæmpelse af enhver 
for form kommercialisering af 
forskning (som fremgår af den 
eksisterende formulering) være 
nytteløs. Men da den domine-
rende tankegang i de sidste ti år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F&F foreslår en anden rækkeføl-
ge, alene forskning og anden 
sproglig udformning 
 
• sikre de bedst mulige vilkår 

for løsningen af forsknings-
opgaver på offentlige insti-
tutioner 

• for dermed at etablere 
grundlaget for forskning af 
høj kvalitet 

• og undgå, at kommercielle 
og politiske hensyn i forsk-
ningsarbejdet vejer tungere 
end hensynet til, at forsk-
ning skal være fri og uaf-
hængig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F&F bemærker, at de følgende 
punkter kun er relevante på 
universitetsområdet – de giver 
ikke megen mening på forsk-
nings- og kulturinstitutionerne. 
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DM mener: 
• at forskningsbevillinger pri-

mært skal gives som basis-
bevillinger 

• at grundforskningen skal 
sikres 

• at undervisningen på de 
højere uddannelsesinstituti-
oner skal være forskningsba-
seret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• at forskere og læreres uaf-

hængighed af økonomiske 
og politiske interesser skal 
sikres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

har været, at det kun er forsk-
ning, som kan ende med en fak-
tura, som er værdifuld, handler 
det om at skabe en balance, hvor 
kommercialiseringen ikke domi-
nerer over den fri og uafhængige 
(grund)forskning. 
 
 
Ingen ændring 
 
 
Ingen ændring 
 
Ingen ændring af den eksisteren-
de tekst, men der foreslås føl-
gende nye punkt indsat her 
• at uddannelser på professi-

onshøjskolerne skal være 
professions- og udviklingsba-
serede samt bygge på forsk-
ningssamarbejde. 

Der sker en stadig udbygning af 
professionshøjskolernes enga-
gement i forskningsopgaver – 
både internt og i samarbejde 
med universiteter og andre rele-
vante parter. Tilføjelsen sikrer 
mulighed for alle ansatte på pro-
fessionshøjskoleområdet for at 
deltage i forskningssamarbejde. 
Dermed tager DM også afstand 
fra, at den forskningsmæssige 
opbygning, som sker på professi-
onshøjskolerne, foregår i isolere-
de enheder uden forbindelse til 
grunduddannelserne. 
 
• at forskere og lærere bedst 

værnes mod irrelevant ude-
frakommende økonomisk 
og/eller politisk pres gennem 
kollegiale styreformer. 

Hvis forskeres selv søger samar-
bejde med eller bevillinger fra 
eksterne kilder, vil de i sagens 
natur blive afhængige heraf. 
Men de skal beskyttes mod eks-
terne påvirkningsforsøg, som de 
ikke selv har faglig interesse i. I 
denne sammenhæng skal forsk-
ningsfriheden til fri og åben pub-

De bør imidlertid indgå her, dog 
ikke det tredje punkt, som alene 
vedrører det uddannelsespoliti-
ske område. 
 
NB!! Punkterne nedenfor er (pr. 
20. marts) udbygget med tre nye 
punkter. 
 
• at forskningsbevillinger på 

universiteterne, de statslige 
forskningsinstitutioner og 
kulturinstitutionerne er 
stabile og understøtter 
rammerne for forskningen; 

• at forskningsbevillinger på 
universitetsområdet pri-
mært skal gives som basis-
bevillinger; 

• at grundforskningen skal 
sikres; 

• at uddannelser på professi-
onshøjskolerne skal være 
professions- og udviklings-
baserede samt bygge på 
forskningssamarbejde; 

• at udviklingen af det aka-
demiske forskningsmiljø 
fremmes; 

• at der etableres rammer for 
forskningssamarbejde såvel 
nationalt som internatio-
nalt. 

 
 
 
 
F&F anfører, at dette punkt i sin 
nye udformning er meget snæ-
vert orienteret mod universi-
tetsområdet – der findes på 
mange offentlige institutioner 
ikke forskningsråd endsige kolle-
giale organer med besluttende 
kompetencer. Ovenfor er punk-
tet angående kommercielle hen-
syn derfor udbygget med politi-
ske hensyn og F&F foreslår der-
for, at den nye formulering ud-
går helt og holdent. 
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• at centralt aftalte stillings-

strukturer og øvrige regule-
ringer på området skal un-
derstøtte ambitionerne om 
gode vilkår for såvel under-
visning som forskning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• at fastansættelse med forsk-
ningsret skal være normen, 
og at gode forhold for del-
tidsansatte uden forsknings-
ret sikres gennem overens-
komster og aftaler 

• at forskningen på de højere 
uddannelsesinstitutioner 
skal være fri af politiske og 
økonomiske interesser, og at 
forskere skal bevare ophavs-
retten til egne forskningsre-
sultater 

• at den individuelle forsk-
ningsfrihed skal sikres gen-
nem lovgivning, ved tilførsel 

licering også respekteres af den 
eksterne partner. 
 
 
Ingen forslag til ændringer 
 
 
 
 
 
Her foreslås indsat et nyt punkt: 
• at undervisere på professi-

onshøjskolerne skal sikres en 
individuel ret til at deltage i 
forskningsprojekter. 

Forskning på professionshøjsko-
lerne udspringer af en afgrænset 
kontekst og er tæt knyttet til 
praksis. Den foregår i samar-
bejdsprocesser mellem professi-
onsudøvere og forskere på en 
måde, hvor de hver især aner-
kendes for de kompetencer, de 
besidder. Forskning producerer 
såvel kontekstnær som anven-
delsesorienteret viden, der kan 
føres tilbage til feltet med hen-
blik på udvikling og forandring. 
Det er vigtigt at man understøt-
ter forskning, der også udsprin-
ger af almen interesse for at få 
afdækket nogle sammenhænge, 
selvom det måske ikke kan ud-
møntes i noget praktisk anvende-
ligt her og nu. 

 
Ingen ændringer 
 
 
 
 
 
Dette punkt foreslås slettet, da 
det er dækket ovenfor. 
 
 
 
 
 
Forslag til ny formulering: 
• at den individuelle forsk-

ningsfrihed og den under-

 
 
F&F foreslår følgende formule-
ring: 
• at centralt aftalte stillings-

strukturer skal understøtte 
ambitionen om de bedst 
mulige vilkår for forsknin-
gen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F&F foreslår følgende revision af 
de foreslåede formuleringer: 
• at den individuelle forsk-

ningsfrihed og den under-
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af tilstrækkelige ressourcer 
og afsat tid til selvvalgte 
emner 

 
 
 
• at demokratiet og medar-

bejderindflydelsen skal sik-
res i universitetsloven 

visningsmæssige metodefri-
hed skal sikres gennem lov-
givning, ved tilførsel af til-
strækkelige ressourcer og af-
sat tid til selvvalgte emner 

• at universiteternes sam-
fundsmæssige funktion, som 
udviklere og formidlere af 
den nyeste viden kræver, at 
de har mulighed for at være 
kritiske overfor etablerede 
”sandheder” hvad enten af 
politisk eller økonomisk ka-
rakter uden at risikere re-
pressalier. 

 
Den bedste beskyttelse af denne 
autonomi og den enkeltes aka-
demiske frihed er et kollegialt 
baseret selvstyre som bærende 
princip. 
Denne medarbejderindflydelse 
skal tilsvarende også sikres på 
professionshøjskoleområdet 
med henblik på beskyttelse af 
deres mulighed for at udvikle 
deres faglige områder. 

visningsmæssige metode-
frihed skal sikres gennem 
lovgivning, ved tilførsel af 
tilstrækkelige ressourcer og 
afsat tid til selvvalgte emner 
 

• at universiteternes sam-
fundsmæssige funktion, som 
udviklere og formidlere af 
den nyeste viden kræver, at 
de har mulighed for at være 
kritiske overfor etableret vi-
den ”sandheder” hvad en-
ten af politisk eller økono-
misk karakter uden at risike-
re repressalier 
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Møde i DM’s hovedbestyrelse 3. maj 2011 
 
      
Sag 3.5 DM’s forskningspolitik 

       
   

26. april 2011 

Af Jens Vraa-Jensen 

 

 
Baggrund: 
 
På baggrund af drøftelsen på HB-mødet den 28. marts 2011 fremlægges et revideret udkast om DM’s 
generelle forskningspolitik. Oplægget er en bearbejdning af det tidligere notat, således at det nu fremstår 
som et samlet udkast uden de tidligere opdelinger i søjler med kommentarer m.v. 
I forslaget er de af sekretariatets forslag, som ikke var kommenteret i hverken høringsfasen eller under 
den første behandling i HB, indarbejdet umiddelbart. De punkter, som var enten skriftligt kommenteret i 
høringsfasen eller mundtligt i HB, er om- og indarbejdet under hensyn til de fremsatte kommentarer. 
 
Perspektiver: 
Der henvises til redegørelsen i notatet til HB-mødet den 28. marts 2011. 
 
 
 
Sekretariatet indstiller: 
 
At Hovedbestyrelsen med udgangspunkt i det reviderede notat drøfter og beslutter DM’s generelle 
forskningspolitik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 6.3 omdelt på DM Videns bestyrelsesmøde 09.11.2016 

2 
 

DM’s forskningspolitik 
DM’s forskningspolitik vedrører medlemmer, der i kraft af lovgivning, de offentlige overenskomster eller 
lokale aftaler og kutymer forsker. Der er tale om medlemmer, som er ansat på grupper af institutioner med 
de videregående uddannelsesinstitutioner (universiteter og professionshøjskoler), de statslige 
forskningsinstitutioner og en række kommunale, selvejende og/eller foreningsejede kulturinstitutioner som 
de væsentligste. 
Idet forskning i private erhvervsvirksomheder er styret af enhver privat virksomheds grundlæggende 
formål, at skabe et overskud til sine ejere, er det private erhvervslivs forskningsvirksomhed ikke omfattet af 
DM’s forskningspolitik. 
Privat finansieret forskning vil dog blive berørt af forskningspolitikken i det omfang private virksomheder 
og/eller fonde indgår samarbejdsaftaler med offentlige forskningsinstitutioner om forskning. I disse tilfælde 
må det kræves, at de to parter gensidigt respekterer hinandens grundlæggende vilkår, og at den private 
part således også respekterer de principper, som efter DM’s opfattelse må gælde for forskningen på de 
offentlige forskningsinstitutioner. 
 
Med ovenstående udgangspunkt retter DM’s forskningspolitiske principper sig derfor alene mod offentlige 
forskningsinstitutioner som universiteter m.v. og andre institutioner, hvor der bedrives forskning, som i 
hovedsagen er offentligt finansieret. 
 
 
Den akademiske frihed skal være det bærende princip for forskningen ved 
universiteter og andre offentlige institutioner, hvor der bedrives forskning 
Fri og uafhængig forskning kræver, at institutionerne er forpligtet til at stille tid og øvrige ressourcer til 
rådighed for de ansatte, så de har forsvarlige vilkår for at udøve denne ret og pligt til at drive fri og 
uafhængig forskning. 
Forskning af høj kvalitet forudsætter, at forskningsinstitutionerne har muligheder for i realiteten at tilbyde 
attraktive arbejdsvilkår, som kan tiltrække kvalificerede forskere til en karriere i de offentlige 
forskningsinstitutioner. Forskningsfrihed – og generel akademisk frihed – er en af de bærende piller i 
attraktiviteten ved at gøre karriere inden for offentlige forskningsinstitutioner. 
 

DM vil: 
• sikre de bedste betingelser forskerne og dermed for forskningen på de danske forskningsinstitutioner – 

og i sammenhæng hermed også for undervisning, hvor dette måtte indgå i opgaveporteføljen 
• sikre høj kvalitet på forskningsområdet og derigennem også høj kvalitet af de videregående 

uddannelser  
• bekæmpe at kommercielle og politiske hensyn i forskningsarbejdet vejer tungere end hensynet til fri og 

uafhængig (grund)forskning. 
I et samfund, hvor viden og produktion af ny viden har en så afgørende – og voksende – indflydelse på den 
økonomiske og samfundsmæssige udvikling, vil en total bekæmpelse af enhver for form kommercialisering 
af forskning være nytteløs. Men da den dominerende tankegang i de sidste ti år har været, at det kun er 
forskning, som kan ende med en faktura, som er værdifuld, handler det om at skabe en balance, hvor 
kommercialiseringen ikke dominerer over den fri og uafhængige (grund)forskning. 
En grundlæggende forudsætning for høj kvalitet er endvidere, at kvalificerede unge mennesker vil finde det 
attraktivt at arbejde med forskning. Derfor er gode arbejdsbetingelser af yderste vigtighed. 
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DM mener: 
• at forskningsbevillinger på universiteterne, de statslige forskningsinstitutioner og kulturinstitutionerne 

skal være stabile og understøtte rammerne for forskningen. Ubundne basisbevillinger bør være det 
generelle hovedprincip for forskningsfinansiering 

• at grundforskningen skal sikres 
• at undervisningen på de højere uddannelsesinstitutioner skal være forskningsbaseret 
Basisbevillinger, som institutionen selv beslutter den mest relevante anvendelse af, bør være det generelle 
princip for finansiering af den offentlige forskning. Det er i forskningsverdenen selv, man mest kvalificeret 
kan tage beslutning om anvendelse af bevillingerne. Der vil dog være nogle institutionstyper, hvor denne 
bevillingsform ikke er relevant, og hvor DM derfor vil acceptere mere projektafhængige bevillingsmodeller. 
Forskningsbaseret uddannelse betyder endvidere, at det må være uddannelsesinstitutionerne selv, som må 
råde over den størst mulige andel af forskningsbevillingen for at have mulighed for at kunne allokere en 
tilstrækkelig del af den samlede bevilling til forskningsområder, som er relevante for uddannelserne – selv 
om de måske ikke konkret har en umiddelbar, målbar relevans for f.eks. samarbejde med eksterne parter. 
 
• at uddannelser på professionshøjskolerne skal være professions- og udviklingsbaserede samt bygge på 

forskningssamarbejde 
• at undervisere på professionshøjskolerne skal sikres en individuel ret til at deltage i forskningsprojekter. 
Der sker en stadig udbygning af professionshøjskolernes engagement i forskningsopgaver – både internt og 
i samarbejde med universiteter og andre relevante parter. Forskning på professionshøjskolerne udspringer 
af en afgrænset kontekst og er tæt knyttet til praksis. Den foregår i samarbejdsprocesser mellem 
professionsudøvere og forskere på en måde, hvor de hver især anerkendes for de kompetencer, de 
besidder. Forskning producerer såvel kontekstnær som anvendelsesorienteret viden, der kan føres tilbage 
til feltet med henblik på udvikling og forandring. Det er vigtigt at man understøtter forskning, der også 
udspringer af almen interesse for at få afdækket nogle sammenhænge, selvom det måske ikke kan 
udmøntes i noget praktisk anvendeligt her og nu. 
Ansatte på professionshøjskoleområdet skal derfor sikres mulighed for at deltage i forskningssamarbejde. 
Dermed tager DM også afstand fra, at den forskningsmæssige opbygning, som sker på 
professionshøjskolerne, foregår i isolerede enheder uden forbindelse til grunduddannelserne. 
 
• at forskere og lærere bedst værnes mod irrelevant udefrakommende økonomisk og/eller politisk pres 

gennem kollegiale styreformer 
• at udviklingen af det akademiske forskningsmiljø fremmes. 
Hvis forskeres selv søger samarbejde med eller bevillinger fra eksterne kilder, vil de i sagens natur blive 
afhængige heraf. Men de skal beskyttes mod eksterne påvirkningsforsøg, som de ikke selv har faglig 
interesse i. Det må være de akademiske prioriteringer, som har den altafgørende betydning. I denne 
sammenhæng skal forskningsfriheden til fri og åben publicering også respekteres af den eksterne partner. 
 
• at der etableres rammer for forskningssamarbejde såvel nationalt som internationalt. 
Samarbejde mellem forskere – bl.a. via gensidig kvalitetsudvikling gennem peer review etc. – vil altid være 
afgørende for skabelse af nye forskningsmæssige gennembrud. Der skal afsættes både økonomiske 
ressourcer, men også tid (f.eks. i form af sabbatical leave eller lignende) til at udvikle det nationale og 
internationale forskningssamarbejde. 
 
• at centralt aftalte stillingsstrukturer og øvrige aftaler/reguleringer skal understøtte ambitionerne om 

gode vilkår for såvel forskerne som forskningen – og på institutioner, hvor dette indgår, også for 
udviklingen af (forskningsbaseret) undervisning 
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• at fastansættelse med forskningsret skal være normen, og at gode forhold for deltidsansatte uden 
forskningsret sikres gennem overenskomster og aftaler 

• at den individuelle forskningsfrihed og – hvor den er relevant – den undervisningsmæssige 
metodefrihed skal sikres gennem lovgivning, ved tilførsel af tilstrækkelige ressourcer og afsat tid til 
selvvalgte emner 

• at universiteternes samfundsmæssige funktion, som udviklere og formidlere af den nyeste viden 
kræver, at de har mulighed for at være kritiske overfor etablerede ”sandheder” hvad enten af politisk 
eller økonomisk karakter uden at risikere repressalier. 

 
Den bedste beskyttelse af den institutionelle autonomi og den enkeltes akademiske frihed er faste 
ansættelsesvilkår og et kollegialt baseret selvstyre som bærende principper. 
Disse rimelige og trygge ansættelsesvilkår, herunder det særlige behov for medarbejderindflydelse, skal 
tilsvarende sikres på professionshøjskoleområdet og på andre forskningsinstitutioner med henblik på 
beskyttelse af deres mulighed for at udvikle deres faglige områder. 
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