
 

 

 

16. august 2016 

 

REFERAT FOR 

DM Viden bestyrelsesmøde 

tirsdag 23. august 2016 

Kl. 13:00 – 18:00 

 

Dansk Magisterforening, PBV Mødelokale 6 – stuen, Peter Bangs Vej 30, 2000 F 

 

Deltagere 

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

Beksgaard, Olav Wedege Bertelsen på Skype, Tommy Dalegaard Madsen, Elvira Sørensen (3. landsklub 

suppleant) Gitte Kristensen 

Afbud: Thomas Vils Pedersen og Charlotte Palludan. 

Fra sekretariatet 

Anette Berentzen og Helge Nielsen 

1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser: 

Ekstra bilag fra Erik Alstrup til punkt 3 

Nyt fast punkt Nyt fra arbejdsmarkedsudvalget  

Og et punkt eventuelt 

Anders Holten Johnsen mente fortsat, at tidsrammen for møderne var for lang. 

På næste møde kommer der en evaluering af mødelængden. 

 

 



 

2 Godkendelse af referat 

Bilag 2.1 Referat af DM Viden’s bestyrelsesmøde 4. maj 2016 

Referatet blev godkendt. 

 

3 Arbejdsprogram 2017 

Bilag 3.1 Arbejdsprogram 2017 

   Bilag 3.1.1 Skabelon for arbejdsprogram 2017 

   Bilag 3.1.2 Tidsplan for arbejdsplan 2017 

   Bilag 3.1.3 Opsamling på sektor- og landsklubmøder om AP17 

   Bilag 3.1.4 DM Viden’s bidrag til det treårige arbejdsprogram 

Hans Beksgaard indledte punktet med at gennemgå rammen for arbejdet med 

Arbejdsprogram 2017 (AP17) 

Sektorerne skal lave et kort skematisk opbygget med fælles tematisering i AP17. 

Samtidig forbereder forretningsudvalget et forslag til et treårigt 

arbejdsprogram, der skal vedtages på kongressen. 

Hans opfordrede bestyrelsen til at tage udgangspunkt i bilag 3.4.1 ad 2. Det er i 

en meget kort form, da Hans ved, at landsklubberne laver deres egne 

arbejdsprogrammer. Forretningsudvalget og hovedbestyrelsen forholder sig til 

sektorens AP17 og ikke klubbernes.  

Bestyrelsen tilsluttede sig Hans’ forslag om at tage udgangspunkt i bilag 3.4.1 ad 

2, og at sektorens bidrag skulle følge de tre centrale hovedtemaer. Bestyrelsen 

bemærkede sig også, at der kun var 200 ord pr. hovedtema, så derfor skulle 

bidraget være kort og præcist. 

De overordnede tre hovedtemaer 

Fastholdelse 

Image og udbytte 

Organisering 

Efter en diskussion af, om image var det mest rammende ord for synlighed, 

tilsluttede bestyrelsen sig de tre hovedtemaer. 

Når bestyrelsen har set de andre sektorers forslag i begyndelsen af september, 

så laver Hans en sammenskrivning af sektoren med udgangspunkt i klubbernes 

bidrag, og det udkast bliver sendt rundt til kommentering, før det sendes ind. 

Derefter gik bestyrelsen over til at drøfte formuleringerne i bilag 3.4.1, som blev 

tilrettet, og danner udgangspunkt for det udkast, som Hans på vegne af 

 



 

sektoren sender til forretningsudvalget 25. august. 

Konklusion: 

Hans skriver en overskrift efter udbytte og synlighed/image som overskrift og så 

folder vi nogle af punkterne ud. 

Vi vil gerne have eksempler fra alle landsklubber. 

Deadline for at indsende den endelige udgave er 7. september. 

 Efter diskussion i FU 29. august laver Hans/Anette et forslag til endelige udkast, 

der sendes til kommentering til bestyrelsen. 

Erik Alstrup spurgte, om det var muligt for bestyrelsen at se de andre bidrag, 

som forretningsudvalget behandler på sit møde 29. august. Dertil svarede Hans, 

at det ville han undersøge, da han godt forstod synspunktet. 

Hans betonede yderligere, at der naturligvis var forskellige prioriteter i de 

forskellige landsklubber, men at øvelsen gik på, at sektorens AP17 afspejlede 

bredden i sektorens arbejde, så både 3. landsklubs vægt på det psykiske 

arbejdsmiljø, professionshøjskolerne og erhvervsakademiernes hovedvægt på 

TR og de to andre klubbers fokus på tidlig karrieretrin fremgik. 

Gitte påpegede, at der kom til at mangle noget omkring ledige, da det er i fokus 

for sektorens arbejdsmarkedsudvalg. Hun opfordrede Hans til at flette nogle 

afsnit ind under Image/udbytte. Det var der tilslutning til. 

Tommy mindede om, at der på kongressen også kommer et fokus på ledige, og 

derfor kalder det på en samlet DM strategi.  

 

4 Opfølgning på DM’s forslag til dimensionering 

Bilag 4.1 Smart dimensionering 

Hans kaldte dette et opfølgningspunkt fra sidste møde, og derfor var punktet 

denne gang til orientering. Forslaget har været behandlet i hovedbestyrelsen og 

efterfølgende i forretningsudvalget. Det er et politikpapir om dimensionering, 

som Camilla Gregersen vil kunne bruge i sit politiske arbejde og over for 

pressen. 

 

5 Forsk2025 

Bilag 5.1 Akademikernes bidrag til Forsk2025 

   Bilag 5.1.1 Sparringsgrupper 

Hans indledte punktet med at påpege, at arbejdet med FORSK2025 var gået 

 



 

galt, det havde været en dårlig proces, og meldingerne kom til at stritte i mange 

retninger. Dertil havde der været en enorm diskussion om forslagene kom til at 

begunstige nogle frem for andre. Resultatet blev, at DM ikke sendte et forslag 

ind til FORSK2025 om strategisk forskning. 

Følgende synspunkter kom frem i debatten: 

Olav mente, at det fortsat var uklart, hvilken rolle en fagforenings rolle skulle 

have, og han mente, at DM, i modsætning til andre fagforeninger, er en bredere 

forening og derfor kan vi ikke bare pege på noget mere eller mindre tilfældigt. 

Det vi kan lære af det er, at vi som DM stille og roligt må arbejde med 

forskningspolitik. 

Tommy erindrede om, at der var mangel på forskningsmidler, og derfor fandt 

han det beklageligt, at DM ikke endte med at sende et bidrag ind, især da der 

faktisk lå forslag på bordet. 

Der er generelt tilslutning til de to synspunkter blandt bestyrelsens medlemmer. 

Hans konkluderede efter diskussionen, at sektoren skulle være bedre forberedt, 

og derfor foreslog Hans, at bestyrelsen på sit næste møde nedsætter et 

forskningsudvalg. Hans opfordrede alle bestyrelsesmedlemmerne til at forholde 

sig til, hvem man kunne forestille sig skulle sidde i et forskningsudvalg, og hvad 

der skulle med i et kommissorium. 

Tommy opfordrede formandskabet til at komme med et udspil til et 

kommissorium på næste bestyrelsesmøde, som kunne arbejde med en fælles 

forskningsprofil. 

Hans’ konklusion: Nedsætter et udvalg på næste møde og formandskabet 

kommer med et forslag til kommissorium 

6 Kongres 

Bilag 6.1 Invitation til delegerede 

   Bilag 6.1.1 Kongresprogram 

   Bilag 6.1.2 Blanket til delegerede 

Bestyrelsen drøftede de respektive landsklubbers fremgangsmåde med henblik 

på at få besat sektorens kongrespladser. Der var forskellige vurderinger af i 

hvilket omfang det vil lykkes at mobilisere kongresdeltagere. Det blev vendt, 

hvorvidt en landsklub med flere interesserede end landsklubbens pladser kunne 

tilbydes ledige pladser i en anden landsklub. Nogle havde vanskeligt ved at se 

den situation opstå, andre understregede, at det er sektoren, der har pladserne 

på kongressen. 

Hans Beksgaard refererede, at der er ved at blive blødt op på 

 



 

transportspørgsmålet, så transport til kongressen følger de sædvanlige 

retningslinjer. 

Bestyrelsen havde en række skeptiske kommentarer til kongressens program, 

som Hans Beksgaard kommunikerer videre. 

7 Stillingsstruktur: 

Universiteterne v/Leif Søndergaard 

Forsvarsakademiet v/Hans Beksgaard med notat fra Anders Dissing 

Notat omdeles på mødet 

Professionshøjskolerne v/Helge Nielsen 

Leif Søndergaard orienterede om en række problemstillinger, der er opstået i 

forbindelse med seneste revision af universitetsstillingsstrukturen. Han kunne 

konstatere, at tenure track med automatisk overgang fra adjunkt til lektorvilkår 

rent faktisk anvendes. Det betyder dog, at lektortillægget først opnås efter 6 år, 

hvilket man forsøger at råde bod på ved lokal løndannelse. Endvidere er der en 

tendens til, at stillingsopslagene f.eks. stiller krav om omfattende post.doc.-

erfaring. Denne problemstilling er taget op overfor Uddannelsesministeriet. 

Leif Søndergaard nævnte også, at der er et pres i retning af 

fuldtidsunderviserstillinger på f.eks. RUC, hvilket ULA er imod. Endelig er der en 

tendens til at tenure track adjunkter f.eks. efter et par år kan anvendes som 

ph.d.-vejledere, hvilket forekommer hensigtsmæssigt. 

Olav Wedege Bertelsen supplerede og henledte opmærksomheden på de to 

parallelle stillingsstrukturer for ingeniøruddannelserne, hvoraf den ene rummer 

heltidsundervisere. Han rundsender stillingsstrukturen for diplomingeniører til 

orientering. 

Hans Beksgaard orienterede om forhandlingsresultatet for Forsvarsakademiet, 

hvor der er enighed om en stillingsstruktur bestående af 

studieadjunkt/studielektor, adjunkt/forsker og lektor/seniorforsker svarende til 

de tilsvarende stillingskategorier på universitetsområdet og med tilsvarende 

tillæg. Der er også aftalt arbejdstidsregler svarende til universiteternes, idet 

disse dog er suppleret med regler om tidsregistrering efter samme regner som 

på professionshøjskolerne. Aftalepakken sendes ud til bestyrelsen. 

Helge Nielsen orienterede om, at Uddannelsesministeriet med virkning fra 

1.8.2016 har udvidet stillingsstrukturen for undervisere ved 

professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og 

Journalisthøjskole og stillingsstrukturen for undervisere ved 

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime 

uddannelsesinstitutioner med stillingen ekstern lektor. En tidsbegrænset stilling 

 



 

på maksimalt 300 arbejdstimer, med aflønning og vilkår som timelærer. 

Forud for dette skridt har DM/AC, CO10 og LC tilkendegivet, at udvidelsen er et 

brud på overenskomsterne. Organisationerne har derfor besluttet at indbringe 

sagen for voldgift, hvilket der nu arbejdes på. 

 

8 Nyt fra DM’s hovedbestyrelse og forretningsudvalget 

Herunder kommentarer til referater fra møder i DM’s ledende organer. 

Bilag 8.1 Referat af HB møde 9. maj 2016 

Bilag 8.2 Referat af FU møde 6. juni 2016 

Intet at bemærke 

 

9 Nyt fra landsklubberne 

Herunder kommentarer til referater fra møder i landsklubberne. 

Bilag 9.1 Referat af ULAB bestyrelsesmøde 17. maj 2016 

Bilag 9.2 Referat af Prof. højskoler og Erhv.aka. bestyrelsesmøde 20. maj 2016 

Erik Alstrup efterlyste referatet fra Forskning og Formidling, der sendes ud 

sammen med nærværende referat. 

9.A Arbejdsmarkedsudvalget 

Gitte Kristensen oplyste, at der ikke har været møde i udvalget siden sidste 

sektorbestyrelsesmøde. 

Hun bemærkede, at udvalget stadig ikke er fuldtalligt, idet der mangler 

medlemmer fra Forskning og Formidling og fra Forskning og videregående 

uddannelse. 

Hun efterlyste referater fra DM’s arbejdsmarkedsudvalg. 

 

10 Meddelelser fra formanden 

SU ekspertudvalg, finanslov, 2025-plan samt nedsatte udvalg, herunder 

arbejdsmarkedsudvalget 

Bilag 10.1 DM forskerpanel om SU 

 SU ekspertudvalg 

Debatten om ændringer af SU har kørt hele foråret og over sommeren, 

og DM har været meget aktiv i den debat. Det handler om en stor 

gruppe af vores nuværende og kommende medlemmer, så derfor er det 

vigtigt, at vi som fagforening for magistre er meget synlige i debatten og 

opleves som forsvarere af SU’en 

 

 



 

Konkret har DM bedt en række anerkendte forskere om at se på mulige 

adfærdsændringer med hensyn til uddannelsesvalg og social mobilitet, 

hvis der sker ændringer i det nuværende SU-system, så mere skal 

omlægges til lån.  

Dette felt er underbelyst, og det kan betyde, at en eventuel økonomisk 

gevinst bliver mindre end forudset. 

Der er flere forslag: 1) 36 måneders SU for en videregående uddannelse 

(det er Dansk Erhverv) og vil ramme alle uddannelser, der er over tre år. 

2) omlæg til lån på kandidatdelen for universitetsstuderende. Det giver 

en besparelse på 1, 75 mia. kr. pr. år forudsat, at der ikke sker 

adfærdsændring. 

Præsentation af forskernes resultater 28. september, hvor de politiske 

ordførere er inviteret til at medvirke med kommentarer og spørgsmål, 

ligesom et bredt udvalg af repræsentanter fra organisationerne. 

 

 2025 planen og forslag til finanslov 2017 

Vi forventer, at regeringen i begyndelsen af næste uge vil lancere både 

sit forslag til finanslov for 2017 og den varslede 2025-plan om det 

økonomiske råderum fra nu og til 2025. 

Først finanslovsforslaget: 

Vi forventer desværre, at regeringen fastholder sit 

omprioriteringsbidrag på to procent igen på de videregående 

uddannelser og på kulturområdet. Derfor sætter DM ikke nye ønsker i 

søen – men koncentrerer fokus på at få standset 

omprioriteringsbidraget for 2017 – det ser ud til at være lykkedes på 

erhvervsuddannelserne – i hvert fald skulle statsministeren i forbindelse 

med trepartsaftalen have lovet at fjerne omprioriteringsbidraget for 

2017. 

Sammen med de andre faglige organisationer vil vi også rejse problemet 

med, at udflytningen af de statslige arbejdspladser er underfinansieret, 

og derfor skal der sættes flere penge af på FL17. 

2025-plan: 

Det overordnede formål med 2025-planen er at skaffe økonomisk 

råderum til reformer der ifølge statsministerens egne målsætninger kan 

1) skabe vækst, 2) produktivitet og job, 3) bidrage væsentligt til at 

sænke antal personer på overførselsindkomst og 4) bidrage væsentligt 

til at sikre stabile statsfinanser. 

For DM er der især to områder, der er interessante, og hvor der kan 



 

komme forringelser: 

Rygter vil vide, at regeringen foreslår at fjerne SU-stipendiet på de to år 

af kandidaten og omlægge det til SU-lån. Det skulle give en årlig 

besparelse på 1,75 mia. kr. (UFM egne tal) forudsat samme 

studenteradfærd. På grund af SU-forliget fra 2013 vil regeringen opsige 

aftalen med virkning fra 2019 – altså efter et folketingsvalg. 

Sætte pensionsalder op fra 67 til 68 år ved at fremrykke 2030-aftalen 

(Globaliseringsaftalen) til 2025 – det vil sige 5 år frem tidligere. Det 

skulle give 8 mia. kr. i statskassen og øge arbejdsudbuddet med 26.000 

personer. 

Og en total udfasning af efterlønnen som skulle give 15 mia. kr. til 

statskassen. 

Alle disse besparelser skal bruges til at løse PSO problemet og give 

mulighed for skattelettelser. 

 Oplæg om MSI og medlemmer af sektorens holdning som oplæg på 

næste bestyrelsesmøde (9. november). 

Jeg vil foreslå, at vi inviterer Martin Vesterbæk Mortensen, 

analysekonsulent, til at komme på vores næste bestyrelsesmøde og 

gennemgå vores store medlemsundersøgelse, MSI, for medlemmer af 

vores sektor. Hvad prioriterer vores medlemmer og hvad synes de er 

vigtigt? Vi kan ikke nå at få det afspejlet i vores næste arbejdsprogram, 

men det kan alligevel klart komme ind i måden, vi arbejder på – og så 

kan vi tage det med i arbejdet med det 3-årige program, der skal 

vedtages på kongressen. 

11. Eventuelt 

Erik Alstrup efterlyste forslag til mødeplan for 2017 til november-mødet og så 

en udfordring i 2016-mødeplanen i forhold til budgetprocessen i DM. Den 

efterfølgende drøftelse mundede ud i, at der til novembermødet fremlægges et 

udkast til mødeplan 2017, der forsøger både at tage hensyn til HB-mødeplanen, 

hvis den kendes, og de landsklubmødeplaner for 2017, der er fastlagt inden 

sektorbestyrelsesmødet. 

Olav Wedege Bertelsen bemærkede, at han syntes, at mødet havde brugt for 

meget tid på procedure og for lidt tid på politik. 

 

 


