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FÅ DIPLOM I 
KOMMUNKATION

Styrk dit arbejde og dit CV 
med et enkelt kursus eller 
en hel diplomuddannelse. 
Kurserne er målrettet 
professionelle kommunikatører 
og journalister, og du er sikret 
de allerbedste undervisere. 
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4
Mie Femø Nielsen

Jesper Højberg 

Mikkel Jørnvil

Peter Svarre

Lige nu kan du eksempelvis tilmelde dig: 

1  2  

Bliv bedre til at arbejde professio-
nelt med strategisk kommunikation 
i din virksomhed. Kurset hjælper dig 
til at udvikle og formulere strate-
gier, der får det daglige kommunika-
tionsarbejde til at indfri de langsig-
tede strategiske mål. 

Lær at arbejde med organisationens 
identitet og image i forhold til 
netværket af målgrupper og stake-
holdere. På kurset arbejder vi med 
strategi, branding, identitetsdesign 
og storytelling i forbindelse med 
netværks- og imagekampagner. 

dmjx.dk/pr dmjx.dk/brandingstrategi

København, København, 

Undervisere: Mie Femø Nielsen 
og Jesper Højberg 

Undervisere: Mie Femø Nielsen 
og Jesper Højberg 

3  
DIN KOMMUNIKATION

Skab værdi ved at integrere dit kom-
munikationsarbejde med organisati-
onens overordnede mål og eksekvere 

i feltet mellem strategi og praksis og 
at sætte ind med dine kompetencer 
netop der, hvor det giver mening.

dmjx.dk/skabvaerdi

København, 

Undervisere: Jesper Højberg 
og Mikkel Jørnvil

4  

KOMMUNIKATION

Bliv virksomhedens ekspert i sociale 
medier og lær, hvordan du gør dem 
til en central del af jeres strategi. Du 
bliver i stand til at se perspektiverne i 
de sociale medier i forhold til din virk-
somhed og at skrive sociale medier 
ind i kommunikationsstrategien. 

dmjx.dk/somestrategi

København, 

Undervisere: Peter Svarre 
og Trine Nebel



Jeg vil gerne starte med at sige tak for, at jeg 
er blevet valgt som formand for hele DM gæl-
dende fra 1. januar og de næste tre år. Det er 
en stor ære at følge efter Ingrid Stage, og jeg 
vil gøre mit yderste for at varetage jeres inte-
resser.

Formandsvalget endte som et fredsvalg, 
men vi afholder den næste måned valg til alle 
de andre politiske poster i DM. Jeg vil opfor-
dre jer til at stemme, for det har meget stor 
betydning, at vi får valgt dygtige og dedike-
rede mennesker i vores forening. DM’s styr-
ke er jo medlemmerne, og jeg møder dagligt 
fantastiske medlemmer, der brænder for de-
res faglighed, gør en forskel på arbejdsplad-
serne, hvor de er med til at sikre gode løn- og 
arbejdsvilkår for kollegerne – og som bærer 
deres viden og engagement ind i DM til gavn 
for andre medlemmer. Medlemsdemokratiet 
er vitalt for DM – så husk at stemme om tre 
uger, når I får besked om, at valget åbner. 

I hovedbestyrelsen og sektorbestyrelserne 
forholder vi os aktuelt i særlig grad til dagpen-
gereform og finanslovens nedskæringer på ud-
dannelse, kultur, ngo’er 
og forskning. Besparel-
serne er kortsigtede, der 
kan komme til at koste 
dyrt på sigt. 

Regeringen tager med 
sit finanslovsforslag re-
elt et opgør med det vi-
denssamfund, vi gennem 
flere år har bygget op i 
Danmark. Det er umå-
deligt trist at se, at re-
geringen ikke mener, at 
uddannelse indgår i ker-
nevelfærd, og at regeringen nedsabler forsk-
ningsrådene. Vi risikerer, at besparelserne 
udmønter sig i fyringer af de dygtige forske-
re, undervisere og administrativt ansatte, som 
allerede er presset til det yderste. Videnssam-
fund? Nej, det er vist ikke visionen længere. 

Besparelserne på kulturområdet vil skubbe 
på den prekarisering af arbejdsmarkedet, som 
spreder sig på arkiver, museer og forsknings-
biblioteker. De mange projektansættelser og 
de utrygge rammer gør det svært at langtids-
planlægge arbejdet, og det vil udfordre kvali-
teten og ødelægge arbejdsmiljøet. De politiske 

organer i DM vil gøre politikerne opmærk-
somme på, hvad det er, man risikerer at sætte 
over styr med nedskæringerne. 

Også ngo’erne, hvor DM har mange med-
lemmer, bliver presset af finansloven. Det er 
paradoksalt, at regeringen i en tid med mas-
sive flygtningestrømme skærer ned på den 
grundlæggende udviklingsbistand. Danmark 
har med statsministeren i spidsen netop væ-
ret med til i FN at forpligte os på at bekæmpe 
fattigdommen på verdensplan. Samtidig med 
dette foregår der en rundbarbering i bistands-
niveauet. Det stritter i hver sin retning, men 
handlinger taler jo mere end smukke skåltaler. 
Det er en beskæmmende kurs, som regerin-
gen sætter. 

Oven i finansloven er der så kommet ud-
flytning af 3.900 statslige arbejdspladser. Her 
deler DM visionen om at skabe akademiker-
arbejdspladser i hele landet, og vi har arbej-
det for, at regeringen skal afsætte midler til at 
matche akademikere med virksomheder i hele 
landet, så der kan komme jobåbninger – sær-
ligt til de mange dimittender. Vi har også fået 

ganske få midler på fi-
nansloven til matchning, 
men det er slet ikke til-
strækkeligt med 5 mio. til 
det. Det havde været både 
smartere og billigere, hvis 
regeringen havde valgt 
at gå fuldt ind på denne 
vej til at skabe jobåbnin-
ger og vækst i hele landet 
frem for at bruge mindst 
400 mio. på at flytte vel-
fungerende styrelser. 

Der er mange udfor-
dringer, og vi har brug for samfundsdebat 
om de væsentlige emner. Viden, saglighed og 
brydninger af holdninger skal berige samfun-
det og gøre os klogere, og her har vi brug for 
public service, som du kan læse om inde i bla-
det. Men vi har også brug for stærke aktører 
i DM, der kan give modsvar til nedskærings-
dagsordenen. Derfor er valget til de politiske 
organer vigtigt – godt valg til alle i DM. 

Hovedbestyrelsen for 

Dansk Magisterforening

Camilla Gregersen,  

konstitueret formand

Peter Grods Hansen,  

DM Offentlig

Anita Kildebæk Nielsen,  

DM Offentlig

Anders Chr. Rasmussen,  

DM Offentlig

Frederik Dehlholm, DM Privat

Charlotte Kjærholm Pedersen, 

DM Privat

Bjarke Friborg, DM Privat

Leif Søndergaard,  

DM Forskning & Videregående 

Uddannelse

Olav Wedege Bertelsen,  

DM Forskning & Videregående 

Uddannelse

Thomas Vils Pedersen,  

DM Forskning & Videregående 

Uddannelse

Hans Beksgaard, DM Forskning 

& Videregående Uddannelse

Erik Alstrup, DM Forskning & 

Formidling

Inger Staahl Jensen, DM 

 Honorar- og timelønnede, del-

tidsansatte og arbejdssøgende

Hanne Götzsche, DM Pensionist

Charlotte Palludan,  

Fagforeningslisten

Gry Reiter,   

DM Studerende

Frederik Fischer Thordal,  

DM Studerende

Brug for stærke aktører 
til at give modsvar

“RReeggeerriinnggeenn ttaaggeerr 
med sit finans-
lllooovvvsssfffooorrrssslllaaaggg rrreeeeeelllttt 
et oppggør med det 
videnssamfund, 
vi gggennem flere 
år har bygget op i 
Danmark”.

Lederen skrives på skift af DM’s formand og næstformand.
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Mange af mine venner på Facebook henviser til Politiken i tide og utide. De, 
som er mere venstreorienterede, deler begejstret links. Og de mere højreorien-
terede kan tilsyneladende altid finde et eller andet at forarges over.

Jeg må tilstå, at mange af mine venner er midaldrende mediefolk. Og når jeg 
ser på de venner, som både er til den borgerlige side, privilegerede og mænd, 
så virker Politiken nærmest som en besættelse. Hver dag er der nye anlednin-
ger til blodstyrtninger og raserianfald.

Politikens dækning af Muhammedtegningerne! 12-talspiger! Politiken gør 
alle til ofre! Københavnere, der vil flytte til Sverige (nøj, hvor vi hader dem)! 
Nyttige idioter, der hjælper flygtninge! Dovne arbejdsløse! Feminister!

Tænk, hvis Politiken lukkede. Det ville sparke krykken væk under mange 
borgerlige debattører. Hvad skulle de stå for, hvis ikke de hver dag kunne defi-
nere sig selv som en modsætning til avisen? Som om de ved, hvad de er imod, 
men ikke aner, hvad de er for.

Når jeg tillader mig at belemre læserne med den iagttagelse, så er det, fordi 
jeg ser det som en del af en tendens. Den danske borgerlighed er blevet en na-
tionalkonservativ stop-borgerlighed – der handler om alt det og alle dem, man 
er imod – nazi-islamister, regelryttere og tyveknægte.

Jeg kan ikke se, hvilke værdier de står for, men jeg ved godt, hvem de bor-
gerliges fjender er: Godhedsindustrien, forargelsesindustrien og rundkreds-
pædagogerne. Begreber vendes på hovedet, og pludselig er positive danske 
ord som medmenneskelighed, indfølingsevne, fællesskab, social forståelse og 
mangfoldighed suspekte.

Jeg tror, at den negative borgerlighed er forklaringen på, at vi nu har en re-
gering, der er meget dygtig til at finde og dyrke fjenderne. Man opsøger med 
søvngængeragtig sikkerhed alle de gamle kamppladser. DR, bistandsorgani-
sationerne, de varme lande, elbiler, vindmøller og miljøskatter! Og så i øvrigt 
uddannelserne. Var det ikke de langhårede typer på universiteterne, vi slo-
ges med, dengang Bertel var undervisningsminister? Så lad os kalde dem for 
“kornfede” og slås med dem igen.

Lugter det lidt af noget, Politiken godt kan lide, så væk med det!
Men hvad står det borgerlige Danmark for i positiv forstand? Europæisk 

samarbejde? (nej, ikke rigtigt), fri markedsøkonomi? (måske, men arbejdskraf-
ten skal blive hjemme), menneskerettigheder? (ikke ubetinget), religionsfrihed? 
(ja, men muslimer er ikke rigtig velkomne), humanisme? (næ).

Den negative borgerlighed har vundet, og det koster. Danmark får elendig 
international omtale pga. annoncer vendt mod reelle flygtninge og en tredob-
ling af prisen på elbiler, samtidig med at skatten sænkes på diesel.

Jeg savner positive borgerlige dagsordener. Jeg savner Uffe Ellemann og 
Connie Hedegaard. Jeg savner besindige borgerlige, der kan sætte både højre- 
og venstretosser på plads, når de begynder at undsige helt grundlæggende vær-
dier som menneskerettighederne. 

I stedet for at håne den borgerlige tyske forbundskansler og de borgerlige 
i Sverige for at tro på, at det frie marked kan skaffe flygtninge i job, så lad os 
høre nogle positive borgelige fortællinger.

F A S T E  R U B R I K K E R
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4 af Jakob Elkjær, redaktør
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Tid til fordybelse 
og indsigt
Hvis De savner et seriøst alternativ til den daglige nyheds-strøm – så er det måske tid til at prøve Weekendavisen. Hergår Danmarks bedste skribenter i dybden med det, derer vigtigt. Vi analyserer ugens bevægelser i det politiskelandskab og sætter dem ind i den rette sammenhæng. Vi ser på kulturens mangfoldighed. Vi følger den nyeste forskning. Vi anmelder bøger på mange sprog. Og tionen Faktisk gør vi det hele én gang til for børn.k

Bestil nu og prøv 10 uger for kun 19 kr. om ugen:
Ring 80 20 20 03 eller anvend 
weekendavisen.dk/19

Tilbuddet gælder i 6 mdr. og kun for husstande, der ikke har haft abonnement inden for de sidste tre måneder. Efter prøveperioden på 10 uger fortsætter abonnementet auto matisk til 39 kr. om ugen med  afregning én gang årligt. Abonnementet kan frit opsiges telefonisk eller skriftligt. Unge under uddannelse kan bestille et abonnement med studierabat på weekendavisen.dk/studie.

VeVelskrevvetet vvididenen. Hverr ffreredadagg.

yi sek-
SPAR 60 %



Tusindvis af medarbejdere i staten 
overvejer deres fremtid, efter at re-
geringen forrige torsdag fremlagde 
sin beslutning om at rykke statens ar-
bejdspladser tættere på borgere og 
virksomheder. 

I alt 3.900 arbejdspladser skal ifølge 
regeringen flyttes fra hovedstaden til 
38 byer fordelt over hele landet.

Regeringen har reserveret 400 mio. 
kr. til formålet i finansloven for 2016, 
men finansminister Claus Hjort Fre-
deriksen har samtidig tilkendegivet, at 
der kan blive tale om et større beløb.

Præcist hvad pengene kan bruges til, 
er endnu uklart, men finansministeren 
sagde under 
fremlæggel-
sen, at de en-
kelte styrelser 
selv skal af-
holde “de ud-
gifter, der er 
til personale”. 

Det afsatte 
beløb – ca. 
100.000 kr. 
pr. medarbej-
der – skal ses 
i sammen-
hæng med, 
at den davæ-
rende VK-
regering i en 
redegørelse i 2001 vurderede omkost-
ningerne ved en udflytning til at ud-
gøre 55.000 kr. per medarbejder. Men 
da VK-regeringen efterfølgende flyt-
tede Sikkerhedsstyrelsen til Esbjerg, 
kostede det 500.000 kr. per medar-
bejder.

Camilla Gregersen, konstitueret 
formand for Dansk Magisterforening, 
mener, at de 400 mio. kr. er for lidt.

“Det er ikke gratis at flytte tusindvis 
af medarbejdere fra en ende af landet 
til en anden. Hvis regeringen skal lyk-
kes med sin mission om at skubbe på 
væksten uden for hovedstaden, må den 
også være klar med en finansiering, der 
understøtter det sigte. Men planen vir-
ker i den grad underfinansieret”.

Mangler fokus på synergi
Også SDU-lektor Klaus Lindegaard, 
der har foretaget den hidtil eneste dan-
ske evaluering af udflytninger af stats-

lige arbejdspladser, 
frygter, at projektet 
vil lide under mang-
lende ressourcer. For 
skal udflytninger-
ne tilføre lokalom-
råderne andet end 
forøgede skatteind-
tægter fra de udflyt-
tede job, kræver det 
ekstra midler, påpe-
ger han.

“Hvis man skal 
have mere ud af det 
her end bare en ren 
omfordeling af ar-
bejdspladser, så skal 
man dedikere res-

sourcer til at udforske synergieffekter 
mellem den statslige institution og lo-
kale aktører og erhvervsliv”, siger han.

Og det er foreløbig ikke noget, rege-
ringen har fokus på, vurderer han.

“Når man ser på, hvad der skal flytte 
ud, er det tydeligt, at det ikke alt sam-

men er placeret ud fra en klyngetan-
kegang eller i forhold til den lokale er-
hvervsudvikling. Det ligner snarere end 
rodebutik. Og det er skuffende, for man 
risikerer at forpasse en mulighed for at 
få dynamiske effekter ved at forpligte 
institutionerne til at spille en aktiv rolle 
lokalt”.

DM: Skal foregå ordentligt og fair
Lars Løkke Rasmussen har afvist at 
give de berørte medarbejdere en jobga-
ranti, som DM ellers har krævet. Det 
friholder dog ikke regeringen fra an-
svaret for at sikre, at flytningen hånd-
teres på en ordentlig og fair måde, si-
ger Camilla Gregersen.

“Det er en meget stor udfordring, le-
dere og medarbejdere i staten står over 
for nu. Det er helt afgørende, at udflyt-
ningen bliver håndteret med omtanke. 
De statslige medarbejdere, der arbejder 
hårdt og løser vigtige opgaver til gavn 
for os alle, har krav på en ordentlig hånd-
tering af den situation, de nu står over 
for. Det betyder blandt andet, at medar-
bejderne skal have god betænkningstid, 
inden de beslutter sig for at flytte, jobga-
rantier, så de ikke står uden job kort efter 
en flytning, og prøveperioder, så de kan 
teste, om en flytning er det rigtige for 
dem”, siger hun og forklarer, hvad hun 
ser som sin og DM’s rolle over for med-
lemmer, som ikke vil flytte med:

“Der vil vi gå ind og forhandle nogle 
ordninger, som bedst muligt får dem 
videre i deres karriere. Her vil nogle 
af vores krav være outplacementforløb, 
karriererådgivning, kompetenceudvik-
ling og fortrinsret til andre statslige 
job i hovedstadsområdet”.   

DM: Udflytning 
er underfinansieret
Regeringen vil bruge 400 millioner kroner på at flytte godt 3.900 statslige 
arbejdspladser til 38 byer i provinsen. Men pengene rækker ikke, mener DM.

“Det ligner en rode-
butik. Og det er 
skuffende, for man 
risikerer at forpasse 
en mulighed for at få 
dynamiske effekter 
ved at forpligte insti-
tutionerne til at spille 
en aktiv rolle lokalt”.
Klaus Lindegaard, lektor

Læs mere om udflytning på magisterbladet.dk
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Medarbejdere i Mellemfolkeligt Sam-
virke, Folkekirkens Nødhjælp, Ibis, 
Dansk Røde Kors, Red Barnet og an-
dre danske ngo’er går usikre måneder 
i møde. 

Mellem to og tre milliarder kroner 
skæres af dansk ulandsbistand, hvis re-
geringen får vedtaget sit forslag til fi-
nansloven for 2016.

Regeringen vil lukke ambassader, 
udfase bistandsprogrammer og trække 
hver fjerde støttekrone væk fra danske 
ngo’er. Nedskæringen vil føre til fy-
ringer, forudser flere tillidsrepræsen-
tanter.

“Det er et kæmpe slag. Vi var for-
beredte på nedskæringer, men hav-
de virkelig håbet, at regeringen ville 
tage ansvar for at være med til at løse 
de globale udfordringer, vi står over 
for”, siger tillidsrepræsentant Hannah 
Brejnholt fra Mellemfolkeligt Sam-
virke.

Her bliver statens tilskud beskå-
ret med 40 mio. kr. eller lidt over hver 
fjerde krone. Dermed står en af Dan-
marks ældste ngo’er dårligere rustet 
til at bekæmpe sult og fattigdom i ver-
den. Omkring 80 fastansatte arbej-
der i dag i Mellemfolkeligt Samvirke. 
Over halvdelen er akademikere. De vil 
blive færre, hvis forslaget til finanslo-
ven bliver en realitet, forudser Hannah 
Brejnholt.

“Vi kommer til at mærke det på 
egen krop, da nogle af os vil blive af-
skediget, og samtidig vil vi vide, at 
nogle af verdens mest sårbare menne-
sker bliver ramt. Nedskæringerne vil 
kunne mærkes helt ude i landsbyerne, 
hvor vi hjælper verdens fattigste med 

at opbygge demokratiske og bæredyg-
tige samfund”.

Færre lande får hjælp
Venstres forslag til finansloven blev of-
fentliggjort dagen efter et særtopmø-
de i FN i New York, hvor statsminister 
Lars Løkke Rasmussen (V) præsidere-
de, mens landene med klapsalver vedtog 
17 nye mål for bæredygtig udvikling.

I den hjemlige finanslov vil Venstre-
regeringen lukke ambassadekontoret 
i Bolivia og ambassaderne i Mozam-
bique, Nepal og Zimbabwe og desuden 
udfase Danmarks bistandsprogrammer 
i landene. Samtidig ønsker Venstre at 
lukke ned for bistandsprogrammer i 
Indonesien og Pakistan. Vietnam er 
allerede under udfasning.

Udenrigsministeriet skal ifølge for-
slaget spare 210 mio. kr. næste år på 
drift og løn. 110 mio. kr. er løbende 
besparelser og var ventet. De sidste 
100 mio. kr. er resultatet af nedskærin-
ger i udviklingsbistanden.

De samlede besparelser på udvik-
lingshjælp rammer arbejdspladser med 
mere end 250 medlemmer af DM.

Også Udenrigsministeriets medar-
bejdere forbereder sig på, at besparel-
ser kan ramme personalet både ude og 
hjemme.

“Det skaber selvfølgelig usikkerhed 
blandt medarbejderne, når der lægges 
op til besparelser. På nuværende tids-
punkt er det uklart, hvor store ned-
skæringerne vil blive på lønsummen”, 
siger DM’s tillidsrepræsentant Hans 
Hessel-Andersen.

Udenrigsministeriet beskæftiger ca. 
1.350 medarbejdere. Omkring halvde-

Fyringer i vente efter 
finanslovsudspil
Regeringens forslag 
til finanslov vil skære 
hver fjerde støttekrone 
væk fra danske ngo’er 
på bistandsområdet. 
”Det er virkelig 
ulykkeligt, ikke bare 
for os, men især for 
verdens fattigste”, siger 
tillidsrepræsentant 
Hannah Brejnholt 
fra Mellemfolkeligt 
Samvirke.

Regeringens udspil til finans-

lov 2016 rykker rundt på 6,7 

mia. kr. Sundhed, politi og 

erhvervsliv skal have mere. 

Ulandsbistand og forskning 

skal have mindre. De to områ-

der skal ifølge finanslovsfor-

slaget betale over halvdelen 

af de nye udgifter.

• Ulandsbistanden skal 

skæres ned med 2,3 

milliarder kroner og bliver 

sat ned til 0,7 procent af BNI.

• Forskning skal skæres ned 

med 1,4 mia. kr. til 1,01 

procent af BNP.

REGERINGEN VIL SKÆRE PÅ  
BISTAND OG FORSKNING
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len er akademikere. Et eventuelt var-
sel om massefyringer kan først afgives, 
når finansloven er vedtaget.

“Vi tillidsrepræsentanter diskuterer 
nu med medarbejdere og ledelse, hvor-
dan vi bedst kan forberede os på en 
beskåret økonomi. Lige nu er det ikke 
muligt at vurdere, hvor stor en del af 
nedskæringerne der kan klares med 
vakancer og frivillige fratrædelser, og 
hvor mange der må afskediges”, siger 
Hans Hessel-Andersen.

Hårdt slag for ngo’er
I DIIS er seniorforsker Lars Engberg-
Pedersen ikke overrasket over, at rege-
ringen vil skære ned på dansk udvik-
lingsstøtte, men han undrer sig over 

valget af områder.
“Overordnet skærer man markant 

ned på bistand i Afrika, og man skæ-
rer markant ned på civilsamfundets 
ngo’er”, siger Lars Engberg-Pedersen.

“Man kan undre sig over valget af 
lande, hvor bistandsprogrammer skal 
udfases. Det er ikke entydigt Dansk 
Industris ønsker, man har fulgt, for 
så havde man nok beholdt vækstlan-
det Indonesien. På den anden side har 
man heller ikke satset på at beholde de 
fattigste lande, for så ville man have 
beholdt Nepal og Mozambique. Rege-
ringen har sagt, at man ville satse på 
Afrika, men har beholdt Bangladesh og 
Myanmar på listen over særligt prio-
riterede lande. Det ligner en blandet 

landhandel”, siger han. 
At ngo’erne mister over hver fjerde 

støttekrone, er et hårdt slag for ci-
vilsamfundets organisationer, fremhæ-
ver han.

“Samlet skærer man med omkring 
15 pct., men organisationerne beskæ-
res med 28 pct., selv om flere politi-
kere, også borgerlige, har fremhævet 
vigtigheden af, at civilsamfundet er 
involveret i dansk bistand. Det virker 
voldsomt”, siger Lars Engberg-Peder-
sen.   

Regeringens forslag til finanslov for 2016 vil beskære civile organisationers mulighed for at yde udviklingsbistand.  

Det gælder blandt andet:

Organisationer 2015 2016 Procent

Mellemfolkeligt Samvirke 149 109 27

Folkekirkens Nødhjælp 123 93 24

Ibis 121 88 28

Dansk Røde Kors 78 59 24

Red Barnet 56 41 28

HER VIL REGERINGEN SKÆRE

“Vi kommer til at mærke det på 
egen krop, da nogle af os vil blive 
afskediget, og samtidig vil vi vide, 
at nogle af verdens mest sårbare 
mennesker bliver ramt”. 
Hannah Brejnholt, tillidsrepræsentant

Læs mere om finansloven på 
magisterbladet.dk
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Der bliver vinket kraftigt med vogn-
stængerne i regeringen, når det gælder 
DR’s fremtid.

Både kulturminister Bertel Haarder 
og finansminister Claus Hjort Frede-
riksen har været i medierne med hold-
ninger om, at DR fylder for meget, 
ikke mindst på nettet.

Og at det kribler i fingrene på kul-
turministeren for at gøre noget ved 
DR, blev mere end antydet, da han 
for nylig opfordrede Public service-
udvalget til at “speede processen op” 
og blive færdig med sin rapport før 
den aftalte deadline. Det skete ved et 
temamøde, udvalget holdt i september.

“Jeg tror ikke, at debatten og beslut-
ningstagerne sætter sig hen og folder 
hænderne og venter i to år på, hvad 
Public service-udvalget kommer med, 
og derfor – undskyld, jeg blander mig 
– tror jeg, det er klogt at speede op i 
det udvalg”, sagde Bertel Haarder.

En optræden, som professor og me-
dieforsker ved Aarhus Universitet 
Frands Mortensen er temmelig over-
rasket over. 

“Bertel Haarder kommer med hen-
tydninger, som man skal være meget 
dum for ikke at forstå. Det er tydeligt, 
hvad han vil. Men når der er blevet 
nedsat et udvalg, der skal komme med 
bud på, hvad public service er, så er det 

uhørt og imod spillereglerne, det, han 
gør”, siger Frands Mortensen.

Ideologisk kamp
Regeringens problem er, at DR er sty-
ret gennem 4-årige medieforlig. Og 
medmindre der er enighed blandt for-
ligspartnerne, kan politikerne ikke æn-
dre på DR’s vilkår før næste forlig.

Derfor er Bertel Haarder i gang med 
det, Frands Mortensen kalder “framing”.

“Han prøver at lægge et pres, så han 
vil kunne argumentere med, at der er 
stor folkelig modstand mod DR, og 
derfor skal der gøres noget. Derfor si-
ger han også, at udvalget skal skynde 
sig. Du kan sige, at det er en langsig-
tet ideologisk kamp, hvor det ikke bare 
handler om DR, men om at staten fyl-
der for meget i forhold til det private 
erhvervsliv”, siger Frands Mortensen.

Han tror ikke, udvalgets formand, 
Connie Hedegaard, er glad for mini-
sterens indblanding.

“Jeg er stensikker på, at hun er ra-
sende, fordi han blander sig i deres ar-
bejde i øjeblikket. Det er jo dødirrite-
rende. Men det er ikke sikkert, hun vil 
sige det”, siger han.

Moderat udvalgsformand
Connie Hedegaard er ganske rig-
tigt meget stille og rolig, når hun 

fortæller Magisterbladet om hæn-
delsen.

“Lige efter konferencen bad jeg mi-
nisteren om et møde. Han ville have, 
at vores rapport skulle komme tidli-
gere, med den begrundelse at udvik-
lingen på medieområdet går så stærkt. 
Det har den jo altid gjort. Men vi hav-
de et fornuftigt møde, hvor ministe-
ren slog fast, at han bakker op om vo-
res kommissorium. Og vil politikerne 
have nogle ting før, så vil vi gerne prø-
ve at komme med noget så tidligt som 
muligt. Men det giver os jo mindre 
tid til udredninger og analyser”, siger 
Connie Hedegaard.

Du har selv været minister. Ville du 
have været så eksplicit med dine holdnin-
ger over for et udvalg, der arbejder med 
netop de spørgsmål?

“Det med medier er jo noget, alle 
kan have en mening om – også som 
kulturminister. Det står ham frit for 
at forholde sig til en debat, der kører”, 
siger hun.

Bekymrede medarbejdere
Kulturministerens offensive holdning 
på mødet har dog vakt opsigt. Blandt 
andet blandt medarbejderne i DR, hvor 
man i forvejen føler sig noget trykket 
af stemningen.

“Vi er jo vant til, at der er klapjagt 

Jagtsæsonen på 
DR er gået ind – igen
Kulturministeren presser på for at sætte gang i en proces, der skal gøre 
DR mindre – og det ser ud til at virke. Tillidsmand for DM-medlemmer i 
DR frygter, at der kommer til at “ske ubehagelige ting”.

““BBBeerrttteelll HHHaaaarrdddeerr kkkoommmmeerr mmeeddd hhheenntttyyydddnniiinngggeerr, ssoomm mmaann sskkkaalll 
vvæærree mmeeggeett ddduumm fffoorr iikkkkkkee aatt fffoorrssttåå””.
Fr dands Mortensen, pr fofessor
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på DR stort set hver sommer i agur-
ketiden. Men det virker, som om det 
er mere alvorligt nu – netop fordi Ber-
tel Haarder stiller sig op og siger, som 
han gjorde, på det møde. Så er det, vi 
som medarbejdere godt kan frygte, at 
der kommer til at ske ubehagelige ting, 
vi ikke er herrer over”, fortæller Lars 
Trudsø, der er HSU-medlem og til-
lidsrepræsentant for de omkring 125 
DM-medlemmer i DR.

Kritikken mod DR stammer ikke 
mindst fra Danske Medier, som er 
brancheforeningen for danske medie-
udgivere. Her har man længe haft et 
horn i siden på DR, som man mener 
bruger licensmidler til at bedrive kon-
kurrence mod private medier, sær-
ligt på internettet. Det har blandt an-
det ført til forslag om, at DR helt skal 
stoppe med at publicere nyhedshisto-
rier på dr.dk.

“Det er, som om Haarder er ved at 
annamme den position, som dagbla-
dene har haft længe – at DR fylder for 
meget og skal være meget mindre. Og 
der er en myriade af interessenter, som 
ytrer sig, fordi de gerne selv vil tjene 

flere penge”, siger Lars Trudsø.
Og det lægger ministeren sådan set 

ikke selv skjul på.
“Jeg vil gerne have, at Danske Me-

dier føler, at vi lytter til deres velbe-
grundede synspunkter, og jeg vil gerne 
have, at DR forsøger at finde løsninger 
på det”, har Haarder blandt andet sagt 
til altinget.dk.

Presset til indrømmelser
Den borgerlige regerings udfordring 
er som sagt, at han ikke kan tvinge DR 
til noget, uden at han har opfordring 
fra alle partierne bag medieforliget, 
hvilket vil sige samtlige partier i Fol-
ketinget undtaget Alternativet. Men 
alligevel ser det ud til, at det massive 
pres får DR til at rokke sig.

DR’s generaldirektør, Maria Rørbye 
Rønn, er således begyndt at komme 
med åbninger. For nylig udtalte hun, at 
DR næppe skal fastholde alle sine nu-
værende flow-tv-kanaler, og at det nok 
er DR Ultra, der ryger først. Hun har 
også sagt, at hun ikke “afviser” et for-
slag om log-in på dr.dk.

Lars Trudsø forstår godt, at hans 

topchef føler sig presset til at give ind-
rømmelser.

“Det er jo et spørgsmål om at be-
grænse skaderne og overveje, hvad 
man bedst kan undvære, hvis man 
er tvunget til at sælge ud af sin pro-
duktportefølje. Det ville jeg nok også 
gøre, hvis jeg sad i topledelsen”, siger 
Trudsø.

Connie Hedegaard glæder sig, hvis 
parterne kan nærme sig hinanden. 
Men hun mener, at Danske Medier 
skal passe på med at udpege DR som 
roden til alt ondt.

“DR ændrer jo ikke på, at dagblade-
nes største konkurrenter findes i ud-
landet. Halvdelen af annoncekronerne 
går til udenlandske mediekonglome-
rater. Det er deres store udfordring. I 
udvalget skal vi heller ikke tage del i 
den sort-hvide diskussion om at ned-
lægge DR eller lade alt fortsætte som 
før. Vi skal fremstille mellemscenari-
erne. Hvis man drejer på nogle knap-
per, hvad sker der så?” forklarer Con-
nie Hedegaard.   

Skal vi bruge public service-tv til at sende “X Factor”? Det gør man 
i hvert fald ikke i Belgien, kunne kulturminister Bertel Haarder 
fortælle ved Public service-udvalgets temamøde.
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Så er den gal igen. Igen er pædagogiske 
forskere havnet i et slagsmål. I foråret 
var det blogger, skolereformkritiker og 
lektor ved Aarhus Universitet Thomas 
Rømer, der af kolleger blev anklaget 
for “had” og “tilsvining”. 

Balladen skyldes denne gang en kro-
nik i Politiken skrevet af Brian Degn 
Mårtensson, der er lektor ved Univer-

sity College Sjælland. Ligesom Tho-
mas Rømer er han i pædagogiske fag-
kredse kendt som en markant kritiker 
af folkeskolereformen.

Mårtensson mener, at vi med sko-
lereformen har forladt en dansk sko-
letradition, der bygger på åndsfrihed, 
demokrati og oplysning, til fordel 
for en totalitær konkurrencestatspæ-

dagogik, som dybest set truer vores 
folkestyre. Og Mårtensson står ikke 
alene: En lang række forskere og 
praktikere har i varierende grad ad-
varet om, at det er den vej, det går: 
Reformen er et angreb mod den op-
lysnings- og dannelsestradition, der 
har været en grundpille i det danske 
skolesystem.

Forskere i åbent opgør
“Kommunistforskrækkelse” og “neototalitarisme”. Anklagerne fyger i luften i 
indædt forskeropgør om folkeskolereformen og dens tilblivelse.
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Det var derfor ikke overraskende, at 
Mårtensson gentog synspunktet i Poli-
tiken. Faktisk var hans påstand om, at 
dansk skolepraksis reelt defineres af et 
netværk af personer, der på forskellig 
vis forbindes med pædagogikprofessor 
Jens Rasmussen, heller ikke ny.

“Danmarks pædagogiske oligarki”
Det er fremført før, særligt af før-
nævnte Thomas Rømer, der har døbt 
gruppen omkring Jens Rasmussen 
“Danmarks pædagogiske oligarki”. Det 
er en term, som Mårtensson også be-
nytter, og gruppen udgøres ifølge kri-
tikerne foruden Jens Rasmussen af 
bl.a. pædagogikprofessor Lars Qvor-
trup, forskningsleder Andreas Rasch-
Christensen, rektor Stefan Hermann 
og skolelederformand Claus Hjortdal.

Det nye er, at Mårtensson i kronik-
ken skriver: 

“De centrale spillere er interessant 
nok også gamle kommunister af den 
hårde slags, hvilket sandsynligvis for-
klarer villigheden til at ofre enhver 
forbindelse mellem skole og åndsfri-
hed. De fleste reformtilhængere er dog 
efter min overbevisning ikke så eks-
treme, men må derimod enten være 
kynikere, uoplyste eller rene karriere-
ryttere”.

Lars Qvortrup reagerer straks over-
for Politiken. Mårtensson mener, at 
Qvortrup dermed begiver sig ind i et 
“lyssky klageforløb”. Mårtensson bli-
ver nemlig af Politikens kronikredak-
tør bedt om at dokumentere sin på-
stand om kommunistforbindelsen, idet 
redaktøren har modtaget en “klage” 
fra Qvortrup.

Også formand for Skolelederfor-
eningen Claus Hjortdal reagerer. I en 
mail, som han sender til Mårtensson, 
Lars Qvortrup, Stefan Hermann og 
rektor Camilla Wang – Mårtenssons 
chef – skriver han:

“Du antyder en konspirationsteori 
omkring Jens Rasmussen i en “menig-
hed” og udråber os alle til gamle kom-
munister. Afslutningsvis bruger du din 

lektormæssige autoritet til at udrå-
be disse tåbelige påstande som sande, 
samtidig med at du lige vrider skruen 
en ekstra gang i dine personlige for-
følgelser ved at nedgøre os: Kynikere, 
uoplyste eller rene karriereryttere”.

Reaktionerne fra Qvortrup og 
Hjortdal får Mårtensson til tasterne. I 
sin blog på folkeskolen.dk skriver han, 
at magtfulde medlemmer af det pæda-
gogiske oligarki angriber hans ytrings-
frihed og forsøger at “lukke døre” for 
ham.

“Jeg kan ikke se andet formål, når 
man skriver til min chef. Hun har for-
melt intet med mine ytringer som bor-
ger at gøre. Hun er ikke nævnt i kro-
nikken og ikke part i sagen, så jeg kan 
ikke tolke det som andet”, siger Brian 
Degn Mårtensson om Hjortdals mail.

Mere end 1.300 likes 
Hans blogindlæg er læst af mere end 
3.000 personer og har fået over 1.300 
 likes. Magisterbladet har spurgt Claus 
Hjortdal, hvorfor hans henvendelse til 
Mårtensson også er adresseret til Ca-
milla Wang, men han ønsker ikke at 
udtale sig.

Men hvad så med Qvortrups klage 
til Politiken? Mårtensson mener, at 
den er et udtryk for et forsøg på at på-
virke medierne til at give mindre tale-
tid til reformkritikere:

“Politiken har været meget proaktiv 
i forhold til at støtte den reformlinje, 
jeg kritiserer. Det er meget sjældent, at 
de bringer kritiske kronikker. Samme 
dag, som de trykker min kronik, får de 
en klage fra en af de mest indflydelses-
rige professorer på området. Jeg får så 

en mail fra Politiken, hvor de videregi-
ver klagen. Alene det, at de ikke afvi-
ser den, er for mig et tydeligt tegn på, 
at de i hvert fald ikke er upåvirkede. 
Og det har betydning for min mulig-
hed for at udleve min ytringsfrihed. 
Det er svært at udlægge det på en an-
den måde. For mig er det et forsøg på 
at påvirke mediernes valg af, hvad de 
vil bringe. Jeg kan ikke se andet for-
mål”.

Ifølge Lars Qvortrup har han dog 
ikke klaget til Politiken.

“Jeg har spurgt dem, om det var de-
res redaktionelle linje, at politiske eller 
faglige uenigheder skal begrundes i de 
deltagende personers påståede politiske 
fortid. Og så har jeg anført, at påstan-
dene om Jens Rasmussens og min poli-
tiske fortid er usande”.

Også Politikens kronikredaktør af-
viser at have været udsat for pres fra 
Lars Qvortrup.

“Lars Qvortrup spurgte helt straight 
til vores redaktionelle linje. Derfor 
skrev jeg til Brian, om han kunne un-
derbygge påstanden, sådan som vi altid 
gør i den slags sager. Jeg kom desværre 
til at skrive, at han havde klaget, hvil-
ket var forkert, og jeg har heller ikke 
oplevet nogen pression”.

“Sindelagskortet”
Klage eller ikke klage. Spørgsmålet er, 
om det er fair at beskylde folk for at 
være tidligere kommunister i en aktu-

“Det er ren kon-
ssppiiirraatttiiioonn. JJJeegg hhhaarr 
ikke haft en finger 
medd ii refformen””.
Lara s Qs Qvoro trut up,p, prop ofesessorso , ,  
Aalborg Universitet

“Jeg kan ikke se det 
som andet end en 
affviisniingg aff dden 
offentlige samtale. 
Det er netop ikke 
ddeenn fføørrssttee kkllaaggeessaagg, 
hvor kritikere er for-
ssøøggtt unnddeerrttrrykktt””.
B iBrian DDeg Mn Må tårtensson l, l ktektor,  
University College Sjælland
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el debat om folkeskolen. I allerhøjeste 
grad, mener Brian Degn Mårtensson.

“Det var en hård formulering, men 
den er rigtig nok. Qvortrup har fx ud-
givet en bog i 1977, hvor han i forordet 
skriver, at bogen henvender sig til so-
cialistiske medarbejdere i DR, som un-
der meget vanskelige betingelser forsø-
ger at yde deres bidrag til kampen for 
socialisme, og at den også henvender 
sig til socialistiske arbejdere, der har 
udvidet den antikapitalistiske kamp”.

Og det er sædeles interessant, mener 
Mårtensson, fordi hans tese netop er, 
at man med skolereformen bevæger sig 
i retning af et totalitært uddannelses-
system.

“I hele konstruktionen af uddannel-
sespolitikken glider man væk fra den 
gamle opfattelse af, at man opdrager 
og uddanner til frihed, altså til selv-
stændig tænkning, og i stedet forsøger 
at mobilisere til arbejdsmarkedet. Og 
når man gør det, så er arbejdsmarkedet 
vigtigere end demokrati og kritik”.

Men hvad er forbindelsen til kommu-
nisme?

“Jens Rasmussens arbejde fokuserer 
meget på lighed som en slags “demo-
kratisering” af fx uddannelse. Para-
digmet handler også om statsinitieret 
målstyring, effektivitet og funktio-
nalitet, og det kan ikke forklares med 
neoliberal metodik alene. Forsøget på 
at skabe et sådant gennemstruktureret 
konkurrencesamfund, hvor alle af pligt 
yder det, de skal, for staten, er i prak-
sis ikke klassisk socialdemokratisk el-
ler socialliberal politik. Det er en helt 

anden demokratiforståelse, der bliver 
udmøntet. Jeg har ofte brugt betegnel-
sen neototalitær, men jeg mener også, 
at det neokommunistiske begreb har 
noget på sig, fordi man opfatter statens 
hensyn som vigtigere end beskyttelsen 
af borgerne som individer”.

Selvom Qvortrup og Politiken har 
afvist, at der var tale om en klage, fast-
holder Mårtensson, at det var et forsøg 
på pression. Og det modsvarer fuld-
stændig den totalitære retning i skole-
reformen, mener han. 

“Jeg kan ikke se det som andet end 
en afvisning af den offentlige samtale. 
Det er netop ikke den første klagesag, 
hvor kritikere er forsøgt undertrykt. 
Det er den samme linje, man lagde, da 
man tromlede lærerne med lov 409. 
Jeg ser en tydelig parallel til Qvor-
trups og Hjortdals reaktion mod mig”, 
siger han. 

“Ren konspiration”
Lars Qvortrup og Jens Rasmussen har 
i en fælles kronik reageret på Mår-
tenssons kritik. Beskyldningerne om 
kommunisme kalder de opspind og en 
tilbagevenden til 1950’ernes mccarthy-
isme. De afviser også, at der bag re-
formen findes et “netværk, der dyrker 
konkurrencestaten”. 

Til Magisterbladet uddyber Lars 
Qvortrup:

“Det er ren konspiration. Jeg har 
ikke haft en finger med i reformen. 
Det er muligt, at Jens Rasmussen og 
jeg er enige på nogle punkter, fx at 
målstyring sådan set er uomgængeligt, 

hvis man har et demokratisk skolesy-
stem, som politikerne bestemmer over. 
At andre får det til konspirationer om, 
at vi er lakajer for konkurrencestaten 
og en del af noget, der hedder Dan-
marks pædagogiske oligarki, kan jeg jo 
ikke rigtig gøre for”, siger han.

Også Jens Rasmussen afviser Mår-
tenssons beskyldninger. Han mener, at 
Mårtenssons kronik ligner et forsøg på 
karaktermord. 

“Problemet er, at han med stor over-
bevisning fylder sine læsere med en 
lodret løgn uden at sætte sig ind i, 
hvad han faktisk siger. Men selv hvis 
Mårtensson talte sandt om mine po-
litiske holdninger i 1970’erne, forstår 
jeg ikke, hvorfor det overhovedet skul-
le være et problem”.

At han skulle have været en cen-
tral figur i folkeskolereformen, som 
Mårtensson hævder i sin kronik, af-
viser han blankt. Rasmussen peger 
blandt andet på, at han før reform-
udspillets offentliggørelse ikke havde 
hørt om hverken helhedsskole, udvidet 
undervisningstid eller understøttende 
undervisning. 

“Først da aftalen var ved at være på 
plads, blev jeg inviteret med i en pro-
jektgruppe, der i fuld enighed beslut-
tede at følge de fælles mål, der blev 
anvendt i læreruddannelsen. Og det 
er ingen hemmelighed, at jeg spillede 
en væsentlig rolle i den skabelon, der 
blev lagt til grund for læreruddannel-
sen. Men alle de fælles mål er skrevet 
af faglige grupper. Det har jeg aldrig 
blandet mig i”.   

“PPrroobblleemmeett eerr,, aatt hhaann mmeedd ssttoorr oovveerrbbeevviissnniinnggg 
 ffyyllddeerr ssiinnee llææsseerree mmeedd eenn llooddrreett lløøggnn”.

JJen Rs Rasmussen, pr fofessor, AAarhhus UUniive irsit ttet
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Statsminister Lars Løkke Rasmussen 
havde i 2010 en drøm om, at et dansk 
universitet inden 2020 skulle være 
blandt de 10 bedste i Europa.

Med Københavns Universitets ny-
lige hop fra nr. 180 til 82 på en ran-
kingliste over verderens universiteter 
er Lars Løkkes drøm kommet tætte-
re på virkeligheden – og opskriften er 
bemærkelsesværdig. For med Venstres 
udspil til finansloven lægger partiet op 
til at videreføre en udvikling, hvor be-
villingerne til undervisning på univer-
siteterne er faldet hvert år siden 2011.

Lagt sammen med tidligere bespa-
relser betyder den bebudede 2-pct. 
grønthøster i finanslovsudspillet, at en 
universitetsstuderende i 2018 i gen-
nemsnit vil koste 11.400 kr. mindre 
end i 2010 – svarende til en besparelse 
på 15. pct. Det viser en tabel i “Forslag 
til finanslov for finansåret 2016” i af-
snittet om uddannelses- og forsknings-
ministeriet.

Flere universiteter har advaret om 
fyringer og lukninger af studier. Ifølge 
Frederik Fischer Thordal, formand for 
de studerende i DM, vil spareplanen 
imidlertid først og fremmest betyde 
dårligere kvalitet.

“Jeg fik for eksempel for tre uger si-
den en mail fra en underviser, hvori 
han skrev, at han måtte sløjfe tre un-
dervisningsgange for at rette vores ob-
ligatoriske opgaver. Men eftersom vi 
allerede lå på den mindste lovlige nor-
mering for undervisning, vil vi i det 
konkrete tilfælde ikke få den kvali-
tet, som vi har krav på”, siger Frederik 
 Fischer Thordal.

Og konsekvensen af besparelserne 
forstærkes af universiteternes finansie-
ringsmodel, mener han.

“Universiteterne kan ikke undervise 
eller vejlede studerende lige så meget 
for færre penge. Det ser vi allerede ef-
fekten af. Og da de får tilført midler til 
uddannelse på baggrund af, hvor man-
ge der kommer igennem, må de både 
skrue op for effektiviteten og ned for 
kvaliteten. Det siger sig selv”.

21 timer til et speciale
Marius Gudmand-Høyer, der under-
viser på CBS, er enig.

“Jeg har for eksempel 21 timer til et 
helt specialevejledningsforløb, hvil-
ket ikke i praksis kan lade sig gøre, 
hvis det skal være en ordentlig kvali-
tet, hvilket det skal, når det drejer sig 
om et speciale. De 
21 timer dækker ind-
ledende dialog, vej-
ledningssessioner, 
forberedelse og ad-
ministration. Men 
hvis jeg skal lave en 
fornuftig speciale-
vejledning med en 
kvalificeret feedback 
til den studerende, 
kræver det for mig 
tit en halv dags for-
beredelse”.

Oven i besparelserne i finanslovs-
forslaget skal CBS frem til 2017 spare 
60 mio. kr., hvilket har medført en be-
tydelig personalereduktion omkring 
årsskiftet. Oveni kommer fremdrifts-
reformen, som skubber de studerende 

hurtigere igennem systemet og – igen 
– fører til lavere krav:

“Nu diskuterer man slet ikke kvali-
teten af specialerne længere. Man dis-
kuterer udelukkende, hvordan det in-
stitutionelt set kan lade sig gøre at få 
så mange specialer igennem med et be-
stemt antal vejledere på så kort tid som 
muligt”.

Ifølge Marius Gudmand-Høyer be-
tyder presset, at forskerne bliver nøje 
med at overholde tidsforbruget for at 
få tid til at forske.

“Jeg har endda hørt kolleger sige, at 
det næsten kan være en fordel ikke at 
læse så meget af de studerendes opga-
ver, fordi de så i mindre grad vil være 
styret af underviseren til eksamen 
og derfor vil være i stand til at levere 
mere selvstændige bidrag til samtalen. 

Men det er den 
dårlige samvittig-
hed over ikke at 
kunne levere en 
kvalificeret vejled-
ning, der manife-
sterer sig”.

Konsekvenser-
ne af finanslovsud-
spillet, men også af 
fremdriftsreformen 
og tidligere bespa-
relser, er den sam-

me, mener Frederik Fischer Thordal.
“Løsningen bliver at sænke niveau-

et, hvilket er superproblematisk. Man 
jager folk gennem studierne til en lav 
kvalitet, og de to effekter vil begge øge 
dimittendledigheden”, siger han.   

Studerende  
bliver 15 procent billigere
Regeringen vil intensivere nedskæringen af omkostningerne per studerende på de 
danske universiteter. Får regeringen sin vilje, vil prisen for en årsstuderende i 2018 
lande på 66.600 kr. I 2010 var beløbet 78.000 kr.

“Jeg har for eksem-
pell 2211 tiimer tiill et 
helt specialevejled-
nniiinnggssfffoorrllløøbbb,, hhhvviiilllkkkeett 
iikkkke ii prakksiis kkan 
lladde siig gøre””.
Marius Gudmand-Høyer, underviser
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Når du deltager i valgene i oktober-november 2015, er du med til  
at bestemme, hvem der gennem en plads i de politiske bestyrelser 
skal være med til at udstikke den politiske retning for Dansk  
Magisterforening fra 1. januar 2016 og i de følgende tre år.

Derfor er det vigtigt, at du afgiver din stemme.

Valgene åbner mandag 19. oktober 2015 kl. 9.00 og lukker tirsdag 3. november 2015 kl. 10. 

g

Mere end et valg
Der afholdes valg til både hovedbestyrelse 
og sektorbestyrelser, men ikke alle medlem-
mer skal stemme til alle valg. Det afhænger 
af dit medlemskab, hvilke valg du deltager 
i, og det vil tydeligt fremgå af din elektroni-
ske stemmeseddel.

– Valg til hovedbestyrelsen
De nye medlemmer af hovedbestyrelsen bli-
ver udpeget gennem valg i de sektorer, de 
tilhører. Medlemmerne af for eksempel sek-
toren for privatansatte kan altså stemme 
om, hvem af kandidaterne fra denne sektor 
der skal sidde i hovedbestyrelsen i de kom-
mende tre år.

– Valg til sektorbestyrelser eller landsklubber
De nye medlemmer af en sektorbestyrelse 
eller en landsklub bliver ligeledes udpeget 
gennem valg i de sektorer og landsklubber, 
de tilhører. Antallet af bestyrelsesmedlem-
mer kan variere fra sektor til sektor.

Sektorer i DM:
 

for privatansatte og selvstændige  
(ca. 8.000 medlemmer)

 
ansatte (ca. 8.500 medlemmer)

-
ning og formidling (ca. 11.000 medlemmer)

(ca. 16.000 medlemmer)

medlemmer)

– Formandsvalg
Formandsvalget blev afgjort ved fredsvalg. 
Fra 1. januar 2016 er Camilla Gregersen  
formand for DM.  

Praktisk
I uge 43 modtager alle stemmeberettigede 
medlemmer et brev og en mail med en valg-
kode, som skal bruges for at kunne deltage 
i valgene. Afstemningen foregår elektronisk 
via dm.dk/valg.

Få mere at vide
Du kan læse meget mere om DM-valg 2015 
på dm.dk/valg

Hvis du har spørgsmål, er du også  
velkommen til at skrive til valg@dm.dk

DM-valg 
efteråret 
2015



Du finder Magisterbladets valgtillæg på de  næste 
19 sider. Vi sætter fokus på to af DM’s udfor-
dringer: individualiseringen og eksplosionen i 
løstansatte. Derefter stiller vi syv skarpe spørgs-
mål til den nye formand, som er kåret uden 
modkandidater. Og endelig er der seks skud til 
de syv spidskandidater til hovedbestyrelsen. Du 
kan stemme frem til den 3. november.

DM går til valg

SE VALGRESULTATERNE  
PÅ MAGISTERBLADET.DK
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“ Jeg vil  
selv forhandle  
min løn”
På mange offentlige DM-arbejdspladser er 
lønudviklingen først og fremmest et kollektivt 
anliggende. Men er det på tide, at DM i højere 
grad åbner op for løn aftalt individuelt? Ja, siger 
forsker. DM-politikere på valg åbner døren på 
klem for lokale løsninger.

NYE TIDER FOR FAGBEVÆGELSEN:

Karen Skytte Larsen har de seneste tre 
år selv forhandlet sin løn. Som fuld-
mægtig ansat i Styrelsen for Forskning 
og Innovation kunne hun vælge at 
overlade forhandlingen til sin tillids-
repræsentant, men hun er glad for den 
direkte dialog med chefen.

“Man skal være ret godt forberedt 
og være i stand til at argumentere kon-
kret for sin sag og sine ønsker. Men jeg 
synes omvendt, at min chef har været 
villig til at lytte”, siger hun.

Det er da også lykkedes hende at 
opnå varige tillæg under de seneste to 
forhandlinger. Og det på trods af at 
hun har mange almindelige og knap så 
synlige driftsopgaver og ikke er den på 
kontoret, der råber højest.

Flere og flere ønsker som Karen 
Skytte Larsen at få større indflydelse 
på sin egen løn, og det er en udfor-
dring for hele fagbevægelsen, som tra-
ditionelt har kæmpet for kollektive løs-
ninger og ensartede vilkår.

NYE TIDER FOR 

1 8
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Karen Skytte Larsen har valgt selv at forhandle løn og har fået 30.000 me-
re i lønningsposen om året: Jeg ville gerne have en direkte tilbagemelding 
fra min chef på præcis de ord, jeg selv har valgt at bruge til at fortælle, 
hvad det er, jeg gør, hvad jeg kan, og hvad jeg har lyst til fremover.

1 9
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Det gælder også i Dansk Magister-
forening. Næstformand Peter Grods 
Hansen stiller op til hovebestyrel-
sen for DM Offentlig. Han kalder 
krydspresset for “en helt essentiel ud-
fordring” for Dansk Magisterforening 
i den næste valgperiode.

For man kan ikke bare afvise med-
lemmer som Karen Skytte Larsen.

“På den ene side skal DM fastholde 
et kollektivt element, der i det offent-
lige udgøres af fælles regler, rettighe-
der og en centralt forhandlet over-
enskomst. På den anden side skal der 
være plads til individuelle løsninger og 
et forhandlingsrum – fx om løn, men 
også om arbejdstid og andre arbejds-
vilkår”, siger Peter Grods Hansen.  

Ifølge professor og arbejdsmarkeds-
forsker Steen Scheuer, så skal Dansk 
Magisterforening ikke være nervøs for 
en større grad af individuel løndan-
nelse i det offentlige. Det kan ligefrem 
revitalisere lønnens betydning – uden 
at det nødvendigvis indebærer, at DM 
undergraver sin egen position. 

“Jeg synes ikke, man skal slippe løn-
nen helt fri, men på den anden side er 
der også mange medlemmer, der gerne 
vil have flere muligheder for at aftale 
individuelle vilkår. De lægger formo-
dentlig slet ikke mærke til de få pro-
cent, lønnen i kraft af overenskom-
sten stiger med det næste par år”, siger 
Steen Scheuer. 

Individuelle forhandlinger
Flere individuelle forhandlinger vil 
heller ikke true tillidsrepræsentantens 
rolle, mener han.

“Tillidsrepræsentanten har jo for-
handlingsretten og skal derfor fortsat 
ind at godkende aftalen. Det giver en 
indsigt i, hvad der foregår, og vil nok 
også påvirke ledelsens beslutninger, 
fordi en introduktion af lønforskelle 
– fx i form af et højt tillæg – risikerer 
afsmittende krav fra andre. Det er en 

form for “soft power”, der har en mo-
dererende effekt på ledelsen”.

Karen Skytte Larsen er glad for 
at forhandle selv. En mulighed, hun 
har, fordi arbejdspladser på statens 
område ifølge overenskomsten – som 
forsøg – kan indgå aftaler om at for-
handle løn individuelt, hvis tillids-
repræsentanten og i sidste ende DM 
godkender det.

“Jeg synes faktisk, det var lidt uigen-
nemskueligt før, hvor jeg først gik til 
tillidsrepræsentanten med mine ønsker, 
som derefter indsamlede krav fra alle 
andre og så endelig gik til chefen med 
summen. Hvad der under disse forhand-
linger blev sagt 
om mig, eller 
hvad der i det 
hele taget blev 
sagt og prioriteret, fik jeg aldrig at vide”. 

Moderniseringsstyrelsen har ikke 
tal for, hvor mange fuldmægtige i sta-
ten der selv forhandler deres løn. En 
mindre undersøgelse, som arbejdsmar-
kedsforsker Flemming Ibsen gennem-
førte i 2010, viste, at 59 pct. af DM’s 
medlemmer gav udtryk for, at lønnen 
bør tilpasses den enkelte lønmodtagers 
indsats. 

Næstformand Peter Grods Hansen 
mener dog ikke, at man bare skal åbne 
for individuelle forhandlinger alle ste-
der. Det skal være et lokalt ønske:

“Jeg synes, det er vigtigt at skelne 
mellem, om der er tale om individuel 
eller lokal løndannelse. Problemet med 
den første model, hvor den enkelte 
medarbejder forhandler og indgår en 
lønaftale med sin chef, er, at der ofte 
sker en meget stor lønspredning, som 
kan være svær at gennemskue årsagen 
til”, siger han.

Med lokal løndannelse peger han 
derimod på en model, hvor man på 
den enkelte arbejdsplads i højere grad 
end i dag beslutter, hvordan løndan-
nelsen skal foregå.

“Hvem siger, at løndannelsen skal 
foregå på samme måde i Holstebro 
Kommune som i Forsvarsstyrelsen? 
Nogle steder kan det være, at man 
helst vil have de mulige tillæg for-
delt ligeligt blandt alle, hvor det an-
dre steder kan være, at man synes, 
at en bestemt medarbejder skal have 
noget mere for en ekstra indsats”, si-
ger han.

Realløn vigtigere end tillæg
Karen Skytte Larsen er enig i, at der 
skal skabes ens vilkår. Men hun pe-
ger på, at man på statens område alle-
rede er gået i én bestemt retning. Her 
forhandler special- og chefkonsulenter 
nemlig selv deres løn.

“Man kan sagtens anføre, at det vil 
være bedre at føre en kollektiv for-
handling, samle i flok og sprede løn-
forbedringerne ud til alle. Men i vores 
styrelse er vi en blanding af fuldmæg-
tige og special- og chefkonsulenter, og 
hvorfor skulle én person forhandle på 
vegne af alle fuldmægtige, mens kon-
sulenterne selv forhandler? Det synes 
jeg bliver en lidt ulige måde at gøre 
det på”.

Karen Skytte Hansen vil ikke sæt-
te løndannelsen fri, men kunne godt 
tænke sig lidt flere kroner på højkant.

“Så var der lidt mere at kæmpe for, 
for i dag er det ret små beløb, og man 
kan ikke differentiere særlig meget. 
Men jeg går ikke ind for, at der skal 
være en superstor lønspredning”.

Camilla Gregersen, der uden en 
modkandidat kan sætte sig i DM’s for-
mandsstol de næste fire år, mener, at 
løn først og fremmest er en kollektiv 
sag.

“Overenskomsten er faktisk ikke no-
gen hindring for, at den enkelte kan 
få noget mere. Men man må også bare 
sige, at når den centralt aftalte løn-
ramme fylder det, den gør, så handler 

“Hvem siger, at løndan-
nneelllsseenn sskkkaalll fffoorreegggååå pppååå 

ssaammmmee mmååddee ii HHoollssttee-
bbrroo KKoommmmuunnee ssoomm ii 
Forsvarsstyrelsen?”

PetPeterer GroGrodsds HanHansensen, n, næstæstforformanmand od og Hg HB-kB kandandidaidatt

Du skal finde de konkrete argumenter frem, når du 
forhandler din egen løn, forklarer Karen Skytte Larsen.
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det for mig at se om, at alle bliver løf-
tet, så vi undgår løndumping». 

Til Karen Skytte Hansens forslag 
om at afsætte midler til større indivi-
duel løndannelse siger hun: 

“Ved de seneste overenskomster har 
vi prioriteret generelle lønforbedringer 
og fastholdelse af reguleringsordningen, 
simpelthen fordi pengene har været få, 
og fordi vi først og fremmest ville sikre 
reallønnen. Men selv når vi får gang i 
lønudviklingen igen, og hvis vi forestil-
ler os en situation med ekstra penge, så 
vil vi få svært ved at afsætte flere midler 
til individuel løndannelse på grund af 
modstand i de store fagforbund”.

Op til arbejdsgiveren
Leif Søndergaard, der stiller op til valg 
til hovedbestyrelsen for universitets-
lærerne, peger på, at det ikke er DM, 
men de offentlige institutioner, der via 
deres budgetter selv sætter den øvre 
grænse for de ansattes løn.

“I princippet kan vi forhandle et hvil-
ket som helst tillæg hjem. Men det stør-

ste problem i vores lønforhandlinger er 
sådan set, at det er ledelsen, der sidder 
med vetoretten. Det 
er den, der kan sige 
nej til et tillæg til en 
medarbejder, lige-
gyldigt hvor meget 
vi som tillidsrepræ-
sentanter synes, ved-
kommende skal have 
det”. 

Og frem for – som 
Steen Scheuer fore-
slår – at synliggøre 
lønnen ved i højere 
grad at åbne op for 
individuelle forhand-
linger hælder Leif 
Sønder gaard til helt andre metoder. 

“Så synes jeg i højere grad, at man 
skulle stemme nej til overenskomsten 
og gå på gaden og aktionere”. 

Leif Søndergaard var da også det 
ene af blot tre medlemmer af DM’s ho-
vedbestyrelse, der stemte nej til den 
seneste overenskomst.

For hvert af sine to kvalifikations-
tillæg fik fuldmægtig Karen Skytte 

Larsen 15.000 kr. om året 
mere i løn. Kunne en til-
lidsrepræsentant ikke have 
forhandlet noget tilsvaren-
de hjem?

“Jo, men jeg ville gerne 
have en direkte tilbagemel-
ding fra min chef på præcis 
de ord, jeg selv har valgt at 
bruge til at fortælle, hvad 
det er, jeg gør, hvad jeg 
kan, og hvad jeg har lyst til 
fremover”.

Det er et åbent spørgs-
mål, om DM’s medlemmer 
på det offentlige område 

ville være bedre stillet, hvis de selv for-
handlede deres løn.

En undersøgelse fra efteråret 2014 
sætter situationen i perspektiv: Her 
fortalte tillidsrepræsentanter i 37 ud 
af 85 kommuner, at deres ledelse ikke 
havde afsat en eneste krone til lokal 
løndannelse siden 2012.   

“Jeg synes i 
høøjjere ggrad,, 
aatt mmaann sskkuullllee 
stemme nejj 
til overens-
kkomstten og 
gå på gaden 
oogg aakkttiioonneerree”..
LeiLeif Sf Søndøndergergaaraardd, HB-HB kankandiddidatat

Valg til LB Foreningens Generalforsamling

De delegerede vælges for en periode af 

4 år fra den 1. maj 2016.

Stemmeberettiget
Stemmeret har enhver, der har været 

medlem af Lærerstandens Brandforsik-

ring siden den 1. januar 2015, og som 

har fast bopæl i valgområdet.

Valgbarhed
Til delegerede kan kun vælges stemme-

berettigede medlemmer, som har fast 

bopæl i vedkommende valgområde.

Kandidatur skal anmeldes af 4 medlem-

mer fra kandidatens medlemsgruppe. 

Disse 4 medlemmer må ikke være 

delegerede og behøver ikke at have 

bopæl i kandidatens valgområde.

Anmeldelse af kandidatur til  

valget skal ske senest mandag den  

23. november 2015.

Kandidat-/stillerliste kan rekvireres hos: 

LB Foreningen 

Farvergade 17 

1463 København K 

tlf. 33 95 73 50  

e-mail: piso@lb.dk

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder, 

hvor der anmeldes flere kandidater, end 

der skal vælges. Hvert medlem har én 

stemme.

LB Foreningen udsender stemmesedler 

til alle stemmeberettigede medlemmer i 

de valgområder, hvor der skal afholdes 

valg.

Stemmesedler udsendes i løbet af  

januar 2016. De skal returneres, så de 

er på LB’s hovedkontor senest den  

15. februar 2016.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort 

i marts 2016 på LB Foreningens 

hjemmeside.

Anne Mette Toftegaard

Adm. direktør

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring - en del af LB Forsikring A/S.

De delegerede skal vælges på baggrund af deres tilknytning til:

Medlemsgruppe 1- folkeskoleområdet og medlemsgruppe 2- under-

visningsområdet uden for folkeskolen og andre medlemmer jf. §3 i 

vedtægterne.

I alt skal 9 delegerede vælges således:

Område Antal delegerede 
i medlems-
gruppe 1

Antal delegerede 
i medlems-
gruppe 2

1 og 2. Storkøbenhavn 3 3

3. Nordsjælland 2 1

Valgområde 1 og 2  

(Storkøbenhavn)  

Postnr.: 1000 - 2990

Valgområde 3  

(Nordsjælland)  

Postnr.: 3000 - 3690

Der udskrives hermed valg i følgende to valgområder:

Yderligere information www.lbforeningen.dk
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Daglejerne  
udfordrer Dansk  
Magisterforening
Det kan blive fagforeningernes død, hvis ikke de følger med udviklingen 
og slås for de løstansatte, lyder en dyster forudsigelse. Flere DM-
politikere er enige og kommer her med deres bud på fremtidens indsats.p g g p

For to måneder siden tog Kasper Mo-
sekjær, cand.mag. i filosofi og religion, 
en drastisk beslutning og vendte ryg-
gen til sin arbejdsplads gennem flere 
år, RUC. 

Efter tre år som ph.d.-stipendiat på 
universitetet og to år som ekstern lek-
tor med en kontrakt, der tillader, at 
timetallet kan svinge stærkt hvert se-
mester, måtte han kaste håndklædet 
i ringen. Muligheden for at supplere 
den svingende lektorløn med dagpen-
ge slap op, og frem for at blive ledig på 
fuld tid søgte og fik Kasper Mosekjær 
en tidsbegrænset ansættelse på Tin-
derhøj Skole i Rødovre. 

“De timer, jeg blev tilbudt som eks-
tern lektor, svingede fra ni det ene se-
mester til 20 det næste. Fem fede må-
neder blev afløst af fem magre. Når 
timetallet skifter et par gange om året, 

er det svært at finde anden beskæfti-
gelse ved siden af eller freelanceopga-
ver af passende omfang, så det sam-
menlagt giver mig et fuldt arbejdsliv 
og en indkomst, jeg kan leve af. Jeg el-
sker arbejdet med de studerende, men 
nu må jeg prøve at sadle helt om”, for-
klarer han.

Kasper Mosekjær tilhører den vok-
sende gruppe af akademiske daglejere, 
der står uden for det traditionelle ar-
bejdsmarked. Allerede i 2011 fastslog en 
rapport fra LO og Syddansk Universi-
tet, at 20-25 procent af den samlede ar-
bejdsstyrke arbejder på atypiske vilkår. 
Det gælder ifølge DM næsten hver fjer-
de magister, og tallet er på vej op.

Et DM-ben i begge lejre
Det er langtfra kun universiteterne, 
der er ivrige efter at hente undervisere 

2 2
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“Jeg har da følt mig som det rene ingenting i perioder, fordi universitetet 
det ene øjeblik ikke har ret mange timer til mig og det næste kan bruge 
mig en hel masse”, siger Kaper Mosekjær, fhv. ekstern lektor på RUC.

1. Rådgiver ved indgåelse af 

kontrakter, både på opgaver 

og på korttidsansættelse

2. Rådgiver ved lønforhand-

linger

3. Tilbyder karriererådgivning, 

også til at holde snuden i 

sporet, når forretningen 

kører

4. Udbyder et væld af fyraf-

tensmøder, workshops, 

kurser og efteruddannelse. 

Tjek www.dm.dk

5. Har en sektion for freelan-

cere og selvstændige. 

6. Afholder konferencer og 

høringer om vilkårene for 

freelancere og selvstændige

7. Holder løbende uformelle 

møder med politikere og 

arbejdsmarkedets parter 

8. Deltager i kampagner for at 

skaffe magistrene rigtige 

jobåbninger

9. Er medfinansierende på 

ny forskning om prekære 

ansættelser.

HVAD GØR DM  
FOR DAGLEJERNE?

2 3
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ind på uforpligtende vilkår. Både pri-
vate virksomheder, ngo’er, kulturinsti-
tutioner, kommuner og andre offent-
lige institutioner hyrer i lige så stort 
omfang akademikere på timebasis eller 
ansætter dem i tidsbegrænsede stillin-
ger med løntilskud og lignende.

Fx dokumenterer en helt ny under-
søgelse, gennemført af Dansk Magi-
sterforening i samarbejde med For-
eningen af Fagarkæologer, at ikke 
færre end 43 procent af arkæologerne 
på 30 statsanerkendte lokalmuseer er 
projektansatte. Og det har af flere år-
sager negative konsekvenser, når næ-
sten halvdelen af en medarbejderstab 
kun er løst tilknyttet arbejdspladsen. 
Det siger Erik Alstrup, der er sektor-
formand for bl.a. de museumsansatte 
DM-medlemmer.

“Nok får de projektansatte lov til at 
grave og bearbejde fund, men kun 14 
procent af dem har mulighed for at be-
drive egentlig forskning. Vi står der-
for på et tidspunkt med en generation 
af arkæologer, der savner den viden og 
erfaring, som er nødvendig for, at vi 
kan bevare den fortidige kulturarv”, 
forklarer Erik Alstrup.

Her og nu er arbejdsmiljøet en lige 
så stor bekymring.

“Det er vanskeligt at se, hvordan 
man kan skabe et solidt sammenhold 
på en arbejdsplads, når de ansatte er 
delt i a- og b-hold og arbejder på me-
get ulige vilkår. Og DM står med en 
stor opgave i begge lejre: at sikre gode 
løn- og ansættelsesvilkår for de fa-
ste medarbejdere og at stå den enkelte 
projektansatte bi med karrierevejled-
ning, tilbud om kurser og rådgivning 
om kontrakter og ansættelsesret”, siger 
Erik Alstrup. 

Et underbelyst felt
I staten, regionerne og ikke mindst 
kommunerne er der også ekstra brug 
for at holde øje med prekære ansæt-
telser. Især de kommunale arbejdsgi-
vere, der er under hårdt økonomisk 
pres, holder sig ikke tilbage, siger Pe-
ter Grods Hansen, formand for DM 
Offentlig. 

“De ringe vilkår i midlertidige stil-
linger påvirker jo også løn- og ansæt-
telsesvilkår for de fastansatte. Samtidig 
hører vi fra mange arbejdspladser, at 
arbejdsmiljøet i organisationerne lider 

under, at en stor del af medarbejderne 
kun har en løs tilknytning. Det er et 
underbelyst felt, så DM har besluttet 
at finansiere en grundig undersøgelse, 
der skal afdække de prekære ansæt-
telsers indflydelse på arbejdsmiljøet. 
Det sker i 2016”, forklarer Peter Grods 
Hansen.

At det også går ud over selvfølelsen 
og selvtilliden hos de ufrivillige dagle-
jere, ved Kasper Mosekjær en del om: 
“Jeg har da følt mig som det rene in-
genting i perioder. Det er svært ikke 
at tage det personligt, også selvom jeg 
med min fornuft godt ved, at det er 
RUC’s økonomi og ikke mine kvalifi-
kationer, der skranter”.

Den varmeste sag
Biologi på Københavns Universitet 
passerede en meget speciel mærkedag 
tidligere på året. 

For første gang i instituttets historie 
har antallet af løstansatte, postdocer 
og eksterne lektorer nu overhalet an-
tallet af faste medarbejdere. 

I dag beskæftiger biologi knap 100 
professorer og lektorer, mens lidt flere 
end 100 er løstansatte. Dertil kom-
mer flokken af ph.d.-studerende. Dem 
er der dobbelt så mange af, som der er 
fastansatte på instituttet.

Leif Søndergaard, KU ś fællestillids-
repræsentant og på valg til DM ś ho-
vedbestyrelse, ser de prekære ansættel-
ser som en skoldhed sag de næste fire 

år. Han mener sagtens, at DM både 
kan varetage interesserne for universi-
tetets faste stab og samtidig arbejde for 
bedre vilkår for de løstansatte.

“Skæringsdatoen var markant, men 
udviklingen er jo gået i den retning 
meget længe. Mens det er helt grelt på 
biologi, er det overordnet for univer-
sitetet blevet lidt bedre. Ledelsen har 
lyttet til tillidsfolkenes argumenter for, 
hvorfor ordentlige ansættelsesvilkår er 
til glæde for alle parter”, understreger 
Leif Søndergaard.

For ham blev grundstenen til de 
mange løse ansættelser lagt, da de eks-
terne forskningsmidler fik højere prio-

ritet end basisbe-
villingerne:

“Det ville klæde 
universitetet at gå 

foran og sikre alle sine medarbejde-
re rimelige løn- og ansættelsesvilkår. 
Men det sker desværre ikke, medmin-
dre DM og de andre akademiske fag-
foreninger konstant presser på”, siger 
Leif Søndergaard. 

Den politiske radar
Den internationalt anerkendte engel-
ske arbejdsmarkedsøkonom Guy Stan-
ding har været på turne rundt til fag-
bevægelsen i Europa og har også 
besøgt Dansk Magisterforening. Han 
forudsiger, at fagforeningerne er dømt 
til at gå under, hvis de ikke forholder 
sig til de løstansatte.

“Fagforeningerne er fanget i en an-
den tid. De har endnu ikke forstået, 
hvad denne voksende gruppe af løst-
ansatte består af. Hvis ikke fagfor-
eningerne fornyer deres forståelse af, 
hvordan arbejdsmarkedet fungerer, vil 
de ganske enkelt forsvinde”, har Guy 
Standing blandt andet sagt.

Camilla Gregersen, som er konstitu-
eret formand i DM, er enig med Guy 
Standing i, at det er en af fagbevægel-

“Jeg vil være meget obs på, hvilke varer DM 
har på hylderne”, siger Kaper Mosekjær.

“Det ville klæde 
uunniivveerrssiitteetteett aatt gggåå 
fforan og siikkre alllle 
siine meddarbbejjjddere 
rimelige løn- og 
ansættelsesvilkår”.
LeiLeif Sf Søndøndergergaaraardd, HB-HB kankandiddidatat
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sens vigtigste udfordringer. Derfor er 
vilkårene på det prekære arbejdsmar-
ked konstant på DM’s politiske radar. 

Også i den private sektor er der 
mindst lige så mange møgsager, som 
der er succeshistorier. Ngo érne er et 
særligt smertensbarn. En stor nød-
hjælpsorganisation har fx opgjort, at 
den de sidste par år for hver faste AC-
stilling har ansat tre i tidsbegrænsede 
stillinger. I en anden ngo kan en en-
kelt afdeling tælle hele 14 medarbejde-
re i løntilskudsstillinger.

“Blandt andet derfor er det også en 
vigtig DM-opgave at være med til at 
skabe så mange rigtige jobåbninger for 
vores medlemmer som muligt, fx gen-
nem akademikerkampagner og som 
brækjern ind til de små og mellemsto-
re virksomheder, der mangler at få øje 
på akademikernes kompetencer”, siger 
Camilla Gregersen.

Hun pointerer, at styrkeforholdet 
mellem arbejdsgivere og arbejdstage-
re i det hele taget ændres radikalt, når 
ansættelsesvilkårene forandrer sig så 

meget, som de gør, i disse år. 
“Også arbejdsmiljøet på de enkelte 

arbejdspladser ændrer sig, når der er 
så stor udskiftning i personalet”, siger 
Camilla Gregersen.

Samtidig, påpeger hun, skal fagbevæ-
gelsen have respekt for, at en mindre del 
af medlemmerne lever godt med et ar-
bejdsliv, som er sat sammen af forskel-
lige projekter, iværksætteri, freelanceop-
gaver og midlertidige ansættelser. 

Camilla Gregersen er heller ikke i 
tvivl om, at det psykiske arbejdsmiljø 
skal have særlig opmærksomhed.

“For de ufrivilligt korttidsansatte er 
den konstante usikkerhed rigtig hård. 
Faktisk har man jo aldrig fri – man søger 
konstant job”, mener Camilla Gregersen.

Mens han endnu var tilknyttet 
RUC, var Kasper Mosekjær rigtig dår-
lig til at bruge DM. For løn- og ansæt-
telsesvilkår kunne han ikke stille noget 
op imod, selv med en faglig organisa-
tion i ryggen.

“Men i dag, hvor jeg står på tærsk-
len til noget helt nyt, vil jeg være me-
get obs på, hvilke varer DM har på 
hylderne. Der er slet ingen tvivl om, at 
personlig karriererådgivning er inte-
ressant for mig, uanset hvad jeg kaster 
mig over”, siger Kasper Mosekjær.

“Jeg ved også, at jeg får brug for at 
opdatere min viden på nogle felter og 
for at indgå i nogle nye faglige net-
værk. Det kan måske få mine øjne op 
for jobmuligheder på områder, der 
ikke af sig selv falder mig ind. Endelig 
håber jeg en dag at få brug for bistand, 
når jeg skal underskrive min næste 
jobkontrakt”, siger han.   

“For de ufrivil-
lliigggee ddaaggglleejjjeerree eerr 
dden kkonsttantte 
usikkkkerhhedd riggtigg 
hård. Faktisk har 
man jjo aldrigg fri”.
CamCamillilla Ga Gregregersersenen,  
konstitueret formand 

I år skal vi samarbejde om at skabe modeller og konkrete ad hoc-  
fællesskaber såvel til nye produkter eller tjenester som tværgående  
arbejdsgange, fælles projekter, markedsføring og sparring. Der bliver også  
mulighed for at arbejde med landsklubbens kommende opgaver og sigtelinjer.

Formen bliver Open Space med inspirerende forstyrrelser og fokuserende  
præstationskrav fra KnowledgeWorker til at holde os vågne og på sporet. 

Tid og sted: 19. november kl. 9-16 i Akademikerhuset på Frederiksberg.

Vidensarbejdere 
i vekselvirkning

Selvstændige og freelancere i  
DM holder i år det traditionsrige  
efterårsseminar i november.

TTTilmmmeeeeld dig påååå ddddmmmm..ddkkkk///kkkaalleender

SEMINAR FOR SELVSTÆNDIGE  
OG FREELANCERE
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Hvad er din vigtigste prioritet som ny for-
mand for DM?
Det vigtigste for mig er at være hele 
foreningens formand, så ingen med-
lemsgrupper føler sig overset eller 
glemt. På trods af diversiteten er der 
også meget, der binder os sammen – 
her tænker jeg på respekten for faglig-
heden og fokus på kvalitet i arbejdet. 
Jeg vil arbejde for, at DM kan være en 
ramme for medlemmernes faglige ud-
vikling gennem hele livet. 

Hvad er DM’s største udfordring, når det 
gælder medlemmernes arbejdsliv?
Mange akademikere arbejder nu ufri-
villigt i midlertidige stillinger. Det 
er en udvikling, der har taget fart på 
ganske få år, og det skal vi levere et 
modsvar til. DM skal arbejde for, at 
medlemmer – der ønsker det – kan 
opnå fastansættelse, så der ikke op-
står et akademiker-B-hold med fær-
re rettigheder. Samtidig skal vi hjælpe 
dem, der starter op som freelance-
re eller selvstændige, og her ser jeg et 
stort potentiale for DM. Det er med-
lemmer, der bryder nyt land, og vi 
skal i DM arbejde for, at de får bedst 
mulige vilkår til at starte deres eget. 

Vi skal også støtte klyngefællesskaber, 
hvor deres fagligheder kan komme i et 
frugtbart samspil. 

Kravet om et bedre psykisk arbejdsmiljø er 
en topprioritet for DM. Hvordan ser du 
kravet blive indfriet?
Blandt andet ved at værne om de kol-
lektivt aftalte rammer for arbejdstid, 
som er vores stærkeste håndtag til at 
løfte alle medlemmer, og som er un-
der stort pres. Vi har nok grænseløst 
arbejde og rigelige udfordringer med 
det psykiske arbejdsmiljø på både pri-
vate og offentlige arbejdspladser, hvor 
arbejdsintensiteten er stigende, og 
hvor der ikke er nok tid til at løse ar-
bejdsopgaverne. 

DM’s hovedbestyrelse lægger igen i år op 
til, at DM’s reservefond skal dække un-
derskud på DM’s budget. Hvad mener du 
om det?
Det er ikke sådan, at hovedbestyrel-
sen bare dækker underskud med mid-
ler fra reservefonden. Vi vælger i år, 
at reservefonden kan finansiere vores 
tillidsrepræsentantuddannelse, idet 
vi betragter det som aktiviteter in-
den for fondens formål, som bl.a. er 

konflikthæmmende initiativer. Her-
til kommer, at fondens afkast kan an-
vendes til særlige projekter, der har 
til formål at styrke interessevareta-
gelsen i DM. Sådan tænkes reserve-
fondens midler anvendt i det budget-
forslag, som hovedbestyrelsen skal 
tage stilling til, og det står jeg fuldt 
ud inde for.

Demokratiet i DM fylder og koster. Men 
til hovedbestyrelsesvalget kan man som 
medlem kun stemme inden for sin egen 
sektor og ofte kun på én prioriteret liste. 
Og nu er du selv blevet formand som ene-
ste kandidat. Har medlemmerne et re-
elt valg?
Vi har haft en vedtægtsproces, som har 
resulteret i, at man nu kun kan stem-
me inden for sin egen sektor. Det hå-
ber jeg faktisk kan blive et fremskridt, 
for det var meget trættende, hvor-
dan sektorerne før sloges om at profi-
lere sig op til valgene. Selv om der er 
prioriterede lister, kan der godt bli-
ve valgt andre ind end de øverste på li-
sten – men det kræver en høj stemme-
procent, og at medlemmerne stemmer 
personligt. Så det er stadig op til med-
lemmerne, hvem der bliver valgt ind. 

 Ufrivillige korte  
ansættelser er den  
største udfordring
38-årige Camilla Gregersen bliver ny formand for DM. Egentlig var der lagt op til 
urafstemning om formandsposten, men Camilla Gregersen var eneste opstillede 
ved fristens udløb, og dermed er valget aflyst. Magisterbladet har stillet en række 
spørgsmål til den nye formand.
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I forhold til formandsposten havde jeg 
faktisk troet, at der ville komme an-
dre kandidater. Men hele hovedbesty-
relsen endte jo faktisk med at være stil-
lere for mig til valget, så jeg må tolke 
det som en bred opbakning. Jeg synes, 
at vi skal værne om og udbygge demo-
kratiet i DM, så vi medlemmer kan stå 
inde for og påvirke foreningens priori-
teringer. Den nye hovedbestyrelse skal 
bl.a. arbejde med, hvordan medlemmer 
kan få indflydelse gennem nogle mere 
uformelle fora ved siden af den eksiste-
rende struktur med valgte bestyrelser.

DM har det seneste par år brugt mange 
penge på at hverve studerende med hen-
blik på medlemsvækst. Har strategien bå-
ret frugt?
Jeg mener, vi skal organisere de stude-
rende allerede under studiet, for det er 
voldsomt svært at få dem organiseret 
senere, når de er spredt ud på eksem-
pelvis små arbejdspladser uden tillids-
repræsentanter. Vores eneste mulighed 
er derfor at organisere de studeren-
de, inden de færdiggør deres studium. 

Men det er jo ikke godt nok bare at 
hverve de studerende – vi skal varetage 
deres interesser, allerede mens de har 
studiejob, så de kan opleve værdien i at 
være med i en fagforening. Grundlæg-
gende handler det jo om at vise styrken 
i at være organiseret. 

Du er medlem af Enhedslisten. Vil du føre 
enhedslistepolitik i DM?
Jeg er ikke partipolitisk aktiv og har 
valgt at bruge mine kræfter i fag-
foreningsarbejdet. Men jeg har altid 
tænkt politisk. Jeg tror, det kommer 
af en barndom i et meget beboeraktivt 
kvarter i Aarhus, hvor mine forældre 
etablerede beboerhus og byggelege-
plads. Det gav mig indtryk af, at man 
kan forandre verden i stedet for at ac-
ceptere tingenes tilstand. DM har selv-
følgelig en masse politiske mærkesager 
omkring arbejdsliv, uddannelsespoli-
tik og ligestilling. Det skal vi fortsætte 
med, for det er DM’s dna, men vores 
holdninger er ikke partipolitiske.   

Camilla Gregersen er ny formand i DM. Hun er 
cand.mag. i pædagogik og socialvidenskab fra RUC. 
I 2008 blev Camilla Gregersen ansat som konsulent 
i PROSA og har sideløbende været aktiv i DM.

BLÅ BOG

Navn: Camilla Gregersen 

Alder: 38 år

Uddannelse: Er cand.mag. fra RUC i 2004 

og læser p.t. masteruddannelse i offentlig 

administration 

Job: Har været ledelseskonsulent i PROSA, 

hvor hun også var tillidsrepræsentant for 

alle ansatte

Har arbejdet med uddannelse på Christi-

ansborg og været forskningsassistent på 

RUC

Privat: Bor på Amager og har tre børn 

Tillidshverv: Konstitueret formand for 

DM siden den 31. august

Næstformand i DM og formand for DM 

Privat siden sommer 2014

Medlem af AC’s privatsektorudvalg siden 

sommer 2014

Medlem af Forretningsudvalget i DM 

siden 2013

Medlem af hovedbestyrelsen i DM siden 

2010

Medlem af DM Privats sektorbestyrelse 

siden 2009

Medlem af MA’s bestyrelse i 2008

Uddannelsespolitisk ordfører for Danske 

Studerendes Fællesråd 2001-2002

Medlem af Konsistorium på RUC (RUC’s 

ledelse) fra 2000-2002.
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Valgudtalelser fra 
spidskandidaterne 

for de syv 
lister, der stiller 

op til DM’s 
hovedbestyrelse

BIRGITH SLOTH
Spidskandidat for liste 
DM Leder, sektor DM Leder
DM Leder vil arbejde for, at 
flere DM-medlemmer væl-
ger at blive leder. DM skal 
blive bedre til at bakke op 
om medlemmer, der træffer 
det valg. Det skal ske gen-
nem rådgivning, uddannel-
sestilbud og fortælling om 
de gode eksempler på DM’s 
nyheds- og mediekanaler.

DM Leder skal gennem 
aktiv deltagelse i DM og 
over for omverdenen ar-
bejde for at fremme og ud-
vikle gode arbejdsforhold 
for vore ledere. Vi skal sætte 
rammerne for god ledelse 
ude på arbejdspladserne. En 
holistisk tilgang til ledelse 
og fokus på det psykiske ar-
bejdsmiljø er en forudsæt-
ning for fremtidens arbejds-
plads, uanset om den findes 
i det offentlige eller i det 
private.

DM skal være en fagfor-
ening, der rummer såvel ar-
bejdstagere som ledere, og 
som udnytter dette til at 
blive en styrke for vores fag-
forening.

FREDERIK THORDAL
Spidskandidat for liste 
DM Studerende, sektor 
DM Studerende
Dimittendledigheden skal 
ned! Dimittendledigheden 
er helt oppe på 30 procent, 
og det er alarmerende. Der-
for arbejder vi i DM for at 
skabe jobåbninger til ny-
uddannede og bl.a. styrke 
kendskabet til vores dygtige 
medlemmers kompetencer 
i små og mellemstore virk-
somheder. Uddannelseskva-
liteten skal op, ikke ned! De 
nedskæringer, der bliver lagt 
op til fra regeringens side på 
uddannelserne, er så omfat-
tende, at det ikke kan und-
gå at gå ud over kvaliteten. 
Derfor er vi imod besparel-
ser på 3,3 mia. kr. på univer-
sitetsuddannelserne. 

Dimittendrettigheder-
ne skal bevares. Dagpenge-
kommissionen lægger op til 
at skære på nyuddannedes 
rettigheder, herunder både 
dagpengeperioden og -sat-
sen. Hvis dimittendernes 
rettigheder udhules, forsvin-
der en stor del af livsgrund-
laget for de af vores med-
lemmer, der har brug for 
ekstra tid til at finde det før-
ste job på et meget udfor-
drende arbejdsmarked. 

PETER GRODS HANSEN
Spidskandidat for liste 
DM Offentlig, sektor 
DM Offentlig
Jeg vil arbejde for, at DM fø-
rer en medlemsnær og resul-
tatorienteret politik. En poli-
tik, der skaber resultater med 
udgangspunkt i de dagligdags 
vilkår på arbejdspladserne.

Det betyder især, at DM 
skal være mere synlig på de 
offentlige arbejdspladser, 
have bedre kontakt til det 
enkelte medlem og i endnu 
højere grad end i dag un-
derstøtte tillidsrepræsentan-
terne i deres uundværlige 
arbejde. Traditionelt har løn 
og arbejdsvilkår været helt 
afgørende emner for DM  
– sådan skal det fortsat være. 
Men vi skal også i højere 
grad sætte fokus på andre 
forhold, som er grundlag for 
et godt og udviklende ar-
bejdsliv. Det drejer sig sær-
ligt om arbejdet for et godt 
psykisk arbejdsmiljø og sik-
ring af den faglige udvikling. 
Til slut vil jeg nævne en helt 
anden ting, som jeg mener 
bliver helt essentiel. Hvor 
går snitfladen mellem det in-
dividuelle og det fælles? El-
ler med andre ord: Hvilke 
problemstillinger skal løses 
centralt, hvilke kan aftales 
på den enkelte arbejdsplads, 
og hvilke kan man som 
medarbejder bedst løse selv?

SPIDSKANDIDATERNES  
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BJARKE FRIBORG
Spidskandidat for liste 
Privatansatte og selvstændige, 
sektor DM Privat 
De seneste ti år er stadig fle-
re DM-medlemmer blevet 
privatansat, freelancere eller 
selvstændige. Et arbejdsmar-
ked, hvor kun et mindretal 
er omfattet af en overens-
komst, og flere kombinerer 
forskellige indtægtsformer. 
Her skal DM levere profes-
sionel og individuel rådgiv-
ning – og samtidig under-
støtte, at medlemmer går 
sammen i nye netværk, hvor 
vi kan bruge hinanden til 
sparring, inspiration og gen-
sidig støtte. Overenskomster 
og arbejdspladsklubber skal 
forsvares og udbygges, sam-
tidig med at DM er med til 
at udvikle vores faglighed og 
giver os input til at stå stær-
kere på arbejdet.

Mange af os skaber helt 
nye job, hvor vi bruger de 
akademiske færdigheder i 
nye sammenhænge. Her skal 
DM være et stærkt talerør, 
der baner vej for os på flere 
nye arbejdspladser, sikrer 
gode løn- og arbejdsvilkår og 
et godt psykisk arbejdsmil-
jø. Udviklingen af et prekært 
arbejdsmarked med usikre 
korttids- og projektansættel-
ser og et udhulet socialt sik-
kerhedsnet skal stoppes.

LEIF SØNDERGAARD
Spidskandidat for liste DM 
Universitet, sektor DM Viden
Vi vil arbejde for at sik-
re de ansattes forsknings-
frihed og deltagelse i uni-
versiteternes styre. Vi vil 
sikre den forskningsbase-
rede universitetsuddannel-
se. Vi vil forbedre universi-
tetslærernes arbejdsvilkår, så 
stress og udbrændthed und-
gås. Vi ønsker at sikre klare-
re og bedre karriereveje og 
flere faste stillinger på uni-
versiteterne. Vi vil forbed-
re ansættelses- og arbejds-
vilkår for de kolleger, der 
er ansat under ringe vilkår 
i korte midlertidige ansæt-
telser eller på timebasis. Vi 
vil arbejde for øgede offent-
lige bevillinger til universi-
teterne. Vores holdning er, 
at taxameterbevillingerne 
skal dække de faktiske un-
dervisningsomkostninger, 
og basisforskningsbevillin-
ger skal erstatte en del af de 
konkurrenceudsatte midler. 
Og så vil vi styrke samarbej-
det med DM Studerende og 
andre sektorer i DM for at 
sikre en højere grad af ko-
ordinering på det uddannel-
sespolitiske område.

HANS BEKSGAARD
Spidskandidat for liste 
DM Underviser, sektor 
DM Viden
DM er og skal fremadret-
tet være en markant fag-
forening for videregående 
uddannelse, hvor vi skal vi-
dereføre en stolt tradition 
for at lade mange forskellige 
stemmer og interesser kom-
me til orde. DM er præget af 
diversitet, og inden for den 
mangfoldighed er det afgø-
rende, at DM har kant om-
kring uddannelse og forsk-
ning. DM skal synliggøre 
medlemsinteresser over for 
offentlighed og arbejdsgive-
re. Vores mål er at gøre DM 
til den bedste fagforening 
for forskere og undervisere. 

DM skal yde maksimal 
støtte til såvel studerende 
som ansatte og arbejdsløse. 
De aktuelle arbejdsvilkår på 
vore institutioner medfø-
rer overbebyrdelse og stress. 
Løn- og arbejdsforhold må 
gøres attraktive, så de bedst 
kvalificerede kan tiltrækkes 
til ledige stillinger, og de 
erfarne fastholdes. 

Vi vil arbejde for at støtte 
vore tillidsfolk mest muligt 
i deres lokale arbejde for at 
forbedre arbejdsvilkårene, 
og vi vil sikre, at DM bruger 
alle nødvendige ressourcer på 
de kolleger, som trues af ned-
skæringer og omlægninger.

ERIK S. CHRISTIANSEN
Spidskandidat for liste  
DM Natur & Kultur, sektor 
DM Viden
Er du fastansat, skal du få  
– måske. Er du projekt- eller 
deltidsansat, er du ret sik-
ker på ikke at få. Som dag-
lejer har du nemlig ikke de 
samme rettigheder og mu-
ligheder som dine fastansat-
te kolleger. Du kan derimod 
regne med, at du skal flytte 
rundt mellem flere arbejds-
pladser, at du ikke er ansat 
hele året, at dine mulighe-
der for at få løntillæg ikke 
er voldsomt store, og at ef-
ter- og videreuddannelse er 
en aktivitet, du har hørt om, 
men ikke deltaget i. Og du 
mærker på dig selv, at din 
selvtillid undertiden har det 
skidt – det er ikke altid, du 
får den faglige anerkendel-
se, du også har brug for. I 
hovedbestyrelsen ser jeg det 
som min væsentligste opga-
ve at forbedre disse vilkår  
– kort og godt.

MÆRKESAGER
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1FREDERIK THORDAL 
Spidskandidat for liste  
DM Studerende, sektor DM 
 Studerende 
Vi skal styrke tillidsrepræ-
sentanternes (TR) rolle på ar-
bejdspladserne. Det må ger-
ne være mere prestigefyldt at 
være TR som led i ens karrie-
re. Vi skal derfor uddanne og 
opkvalificere flere TR’er ved 
fx at gøre uddannelsen til en 
diplomuddannelse. En sådan 
kunne DM udbyde sammen 
med uddannelsesinstitutio-
nerne, så man opnår ECTS-
point. Det ville DM i så fald 
være den første AC-organisa-
tion, som gjorde. Vi skal des-
uden styrke kommunikati-
onen til medlemmerne. Det 
gør vi i DM Studerende alle-
rede godt på Facebook, hvor 
vi det seneste år har fordoblet 
antallet af følgere til 4.000. 
Den feedback, vi får, inspi-
rerer os til at udvikle vores 
politik. For eksempel har vi 
igangsat en studielivsunder-
søgelse og uddannet tutorer. 

BJARKE FRIBORG 
Spidskandidat for liste 
 Privatansatte og selvstændige, 
sektor DM Privat
Rigtig mange DM-medlem-
mer i den private sektor er 
på arbejdspladser uden over-
enskomst. Her skal vi tænke 
i aktiviteter, der kan under-
støtte dem i den situation 
og i opbygning af nye fæl-
lesskaber inklusive arbejds-
pladsklubber. I DM har vi 
nok vænnet os for meget til 
at være en serviceorganisa-
tion og for lidt en medlems-
forening. Vi skal skabe langt 
flere åbninger til, at med-
lemmerne kan engagere sig 
i fx ad hoc-projekter, kam-
pagner og korterevarende 
netværk, og ikke kun for-
vente, at folk skal stille op 
til længerevarende og faste 
bestyrelsesposter. 

BIRGITH SLOTH 
Spidskandidat for liste  
DM Leder, sektor DM Leder 
DM er også en fagforening 
for ledere, og derfor skal 
DM også støtte op om vore 
lederes arbejds- og karrie-
remuligheder. Det viser sig, 
at mange af DM’s medlem-
mer godt kunne tænke sig 
at blive ledere. Derfor er det 
vigtigt, at DM på arbejds-
pladserne viser, at vi også er 
til for ledere. Det kan være 
gennem medier som nyheds-
breve og Magisterbladet, 
men også gennem TR’erne, 
som bør være opmærksom-
me på og henvise til, at DM 
har en ledersektor. DM har 
også et lederteam i sekreta-
riatet, som er klar med råd 
og bistand til lederne. DM 
Leder vil som sektor være 
med i alle politiske proces-
ser i DM, og lederne vil der-
for blive meget mere synli-
ge end før. 

PETER GRODS HANSEN 
Spidskandidat for liste  
DM Offentlig, sektor  
DM Offentlig
DM er godt i gang med en 
satsning på tillidsrepræsen-
tanterne. DM skal centralt 
have en tættere kontakt til 
tillidsrepræsentanterne, som 
er medarbejdernes repræ-
sentanter over for ledelsen 
på arbejdspladserne. De er 
DM på arbejdspladserne, og 
det skal DM blive bedre til 
at holde fast i. Vi skal blive 
langt bedre til at promovere 
medlemstilbud som “DM on 
Demand”. Hvor der ikke er 
TR og en medlemsklub, skal 
DM forsøge at få det. De ar-
bejdspladser, hvor DM ikke 
kan få TR, bør DM tænke 
på at understøtte oprettel-
sen af fx brancherettet net-
værksdannelse. 

Hvordan bliver DM 
mere  nærværende ude på 
arbejdspladserne?

SEKS SKUD TIL SPIDSERNE
Udvalgte spidskandidater 
svarer på spørgsmål.

TILLIDSREPRÆSENTANTER

p p g
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2DM har sat sig som mål, at  medlemmerne skal  bestå af 60  procent  humanister og 40  procent 
scient.er.  Hvordan kan DM både  fastholde og tilfredsstille en så broget  medlemsskare?

FREDERIK THORDAL
Spidskandidat for liste  
DM Studerende, sektor DM 
Studerende
Det er svært at finde po-
litisk engagerede perso-
ner på de naturvidenska-
belige uddannelser. Det 
betyder, at DM skal være 
ekstra opmærksom på ikke 
at tale et humanistsprog, 
når vi kommunikerer 
med medlemmerne, fordi 
de fleste DM-politikere 
er humanister. I vores 
nuværende hvervekampagne 
har vi fx udgivet et blad til 
hver gruppe med indmeldel-
sespakker rettet mod hver 
enkelt gruppe. Den måde at 
differentiere kommunika-
tionen på er meget vigtig. 
Men politikken skal også 
variere mellem science- og 
humaniorauddannelserne. 
Vi kæmper for eksempel 
for kortere sommerferie til 
humanister, som har op til 14 
ugers sommerferie. Scient.er-
nes er allerede omkring seks 
uger.

LEIF SØNDERGAARD 
Spidskandidat for liste DM 
Universitet, sektor DM Viden
Det kan kun gøres ved, at 
DM informerer om sin re-
levans for de enkelte med-
lemsgrupper. Jeg repræsen-
terer som tillidsrepræsentant 
på Det Naturvidenskabelige 
Fakultet på KU i særlig grad 
scient.erne. Der er vi i di-
rekte konkurrence med IDA 
om medlemmerne. Her er 
det vigtigt, at DM henven-
der sig til scient.erne på en 
måde, som de kan identifice-
re sig med, og det kan være 
helt banalt. Man skal ikke 
kalde dem magistre, for så-
dan opfatter de ikke sig selv. 
DM kan desuden blive mere 
aggressiv med typer af mer-
chandise over for de stude-
rende. Det har fx været en 
torn i øjet at se de studeren-
de i øvelseslaboratoriet gå 
rundt med kitler, der står 
IDA på. 

BJARKE FRIBORG 
Spidskandidat for liste 
 Privatansatte og selvstændige, 
sektor DM Privat 
Vi har ikke været målret-
tede og segmenterede nok 
i vores aktiviteter. Særligt 
scient.-området har i prak-
sis været underprioriteret. 
Derfor har vi i DM Privat 
netop sat gang i initiati-
ver i tre scient.-tunge bran-
cher, som forhåbentlig kan 
inspirere til nye satsninger. 
Scient.erne er bestemt ikke 
tabt land for DM. Heller 
ikke de samfundsvidenska-
belige, som jeg selv tilhø-
rer. Fagforeningslandskabet 
ændrer sig, og der er DM 
den eneste, som favner så 
bredt i medlemsskaren. Vo-
res værdigrundlag bør be-
stemt kunne tiltrække end-
nu flere. Allerede i dag har 
vi masser af relevante aktivi-
teter i DM, men de skal ser-
veres mere målrettet, for el-
lers kan de nemt drukne i 
mængden af tilbud. 

ERIK S. CHRISTENSEN
Spidskandidat for liste  
DM Natur & Kultur, sektor 
DM Viden
Det skal DM gøre ved at 
styrke sine kerneopga-
ver. Man skal skaffe ordne-
de løn- og arbejdsvilkår og 
TR-dækning på de enkelte 
arbejdspladser. Det tror jeg 
er, hvad medlemmerne først 
og fremmest efterspørger. 
Jeg tror ikke på, at DM skal 
være et rejseselskab. Som 
fagforening er det væsent-
lige for os at sikre, at med-
lemmerne har nogle ordent-
lige løn- og arbejdsforhold. 
Alt derudover er ikke noget, 
som jeg mener har den store 
betydning for DM’s virke. 

uger.

Fortsætter på næste side
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3Medlemmerne mener, at kampen for et bedre psykisk arbejdsmiljø er DM’s vigtigste  opgave. 
Mere end hver 10. akademiker har et dårligt psykisk arbejdsmiljø på deres  arbejdsplads. 
Hvordan mener du, at DM konkret skal arbejde for forbedringer?

PSYKISK ARBEJDSMILJØ
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BJARKE FRIBORG
Spidskandidat for liste Privatansatte og 
selvstændige, sektor DM Privat
Vi skal arbejde for ændret lovgivning. 
Fysisk arbejdsmiljø er i dag modsat 
det psykiske område traditionelt me-
get nemmere at forholde sig til juri-
disk. Det skal vi have ændret. Konkret 
er det en vigtig stressfaktor, hvis man 
ikke har fuld kontrol over sine opga-
ver. Derfor skal DM støtte medlem-
merne over for arbejdsgiverne i at få 
større råderum på deres arbejdsplad-
ser, så de bliver mødt med mere tillid 
og får mere indflydelse på deres eget 
arbejde.

FREDERIK THORDAL
Spidskandidat for liste DM Studerende, 
sektor DM Studerende 
I forhold til et dårligt studiemiljø har 
DM Studerende med stor succes sat 
fokus på ensomhed og stress gennem 
sidste studielivsundersøgelse. Den vi-
ser, at problemet er meget stort. Det er 
lykkedes os at sætte en mediedagsor-
den på det område, og vi har tvunget 
folketingspolitikere til at tage stilling 
og kommentere på dette. KU har afsat 
20 mio. til at forbedre studiemiljøet, 
og det viser, at der kan skabes resul-
tater, når man sætter fokus på proble-
mer. Denne form for lobbyarbejde har 
en effekt, og det skal vi blive ved med.

PETER GRODS HANSEN
Spidskandidat for liste DM Offentlig, 
 sektor DM Offentlig
Centralt har vi taget de første skridt 
ved de offentlige overenskomster for 
2015, hvor man på det offentlige om-
råde har aftalt et periodeprojekt for 
indsatser på dette område. Her aner-
kender man altså nu, at der er en pro-
blemstilling, som kan drøftes og skri-
ves ind i OK på centralt niveau. De 
offentlige arbejdspladser er under 
voldsomt pres pga. omstruktureringer 
og nedskæringer, og der skal DM sætte 
et politisk pres for at sørge for at skabe 
ordentlige forhold. Der er tillidsrepræ-
sentanterne igen omdrejningspunktet.

BIRGITH SLOTH
Spidskandidat for liste DM Leder,  
sektor DM Leder 
DM, lederne og TR’erne skal arbejde 
sammen på at udvikle og sikre god le-
delse på den enkelte arbejdsplads. Det 
skal gøres i dialog på den enkelte ar-
bejdsplads, for problemerne er ofte 
meget specifikke. Man skal have hand-
lingsplaner, der udstikker, hvordan 
man løser problemer med ikke mindst 
det psykiske arbejdsmiljø. Det er klart, 
at det er en vanskelig rolle, at vi både 
repræsenterer både ledere og arbejds-
tagere. Men igen kan det også være en 
styrke, som gør, at man sammen kan 
påvirke den øverste ledelse til at gen-
nemføre handlingsplaner på området. 

LEIF SØNDERGAARD
Spidskandidat for liste DM Universitet, 
sektor DM Viden 
På offentlige arbejdspladser er det ty-
pisk overdrevne krav om dokumentati-
on og kontrol, der ødelægger arbejds-
glæden. I stedet for skal der arbejdes 
på at sætte fokus på tillid og på at løse 
kerneopgaven. Der skal DM være med 
til at rejse sager om dårligt arbejdsmil-
jø de steder, hvor det findes. Derud-
over et det vigtigt, at vi tager del i den 
offentlige debat og sætter fokus på den 
overadministration, som vi mener fin-
der sted på mange niveauer. 

HANS BEKSGAARD
Spidskandidat for liste DM Underviser, 
sektor DM Viden
Arbejdsforholdene er i dag for uigen-
nemskuelige, og forventninger til ar-
bejdstagerne er for diffuse. DM skal 
arbejde for, at ledelserne erkender, at 
dårligt arbejdsmiljø ikke er en person-
sag, men et ledelsesproblem. 

PETER GRODS HANSEN

Fortsætter på næste side
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BIRGITH SLOTH
Spidskandidat for liste 
DM Leder, sektor 
DM Leder 
Det er vigtigt, at DM 
får rettet op på øko-
nomien i de nærme-
ste år. I dag bruger vi 
midler fra kassen som 
nødløsning. 

FREDERIK THORDAL
Spidskandidat for liste 
DM Studerende, sektor 
DM Studerende 
Det er klart ikke en 
optimal løsning at 
bruge af midlerne fra 
reservefonden, for 
den danner grund-
lag for at vi kan spille 
op mod arbejdsgiver-
ne i en konfliktsituati-
on. Vi har et mål om, 
at der skal 30 milli-
oner kroner ekstra i 
kassen. I akutte situ-
ationer som i år kan 
det være nødvendigt 
at bruge midlerne for 
at dække nogle igang-
satte projekter. Men 
inden for de næste år 
skal der træffes nogle 
fundamentale beslut-
ninger om andre løs-
ninger, der kan rette 
op på underskuddet i 
økonomien.

LEIF SØNDERGAARD
Spidskandidat for liste 
DM Universitet, sektor 
DM Viden 
Jeg mener godt, at 
man kan trække på 
reservefonden, så læn-
ge den samlet set har 
en positiv udvikling. 
Jeg synes ikke, der er 
noget odiøst i, at DM 
anvender midlerne 
til bestemte projek-
ter, uden at man la-
ver et permanent træk 
på fonden. Man skal 
ikke bruge midler til 
at fylde huller i det 
politiske system, men 
man kan bruge mid-
ler til specifikke pro-
jekter som at forbedre 
arbejdsforholdene ude 
lokalt. Det kan også 
være til projekter om 
overenskomster, løn-
forhandling eller ef-
teruddannelse af til-
lidsrepræsentanter. 
Men det skal under 
alle omstændigheder 
være et tidsbegrænset 
og kontrolleret træk. 

HANS BEKSGAARD
Spidskandidat for liste 
DM Underviser, sektor 
DM Viden
DM skal have pen-
ge til at betale strej-
kendes understøttelse. 
Men efter min vurde-
ring er DM nu dæk-
ket betydeligt bed-
re ind på det område, 
end de andre akade-
miske fagforbund er. 
Vi står derfor relativt 
godt rustet til en ak-
tion. Men det er hel-
ler ikke et mål i sig 
selv, at reservefonden 
skal vokse sig større 
og større, hvis det er 
sådan, at vi samtidig 
bliver nødt til at spare 
på medlemsaktivite-
terne. DM’s styrke er 
aktive og engagerede 
medlemmer. Det må 
vi ikke spare væk. I en 
økonomisk trængt si-
tuation er det ikke en 
særlig smart ide at bli-
ve ved med at sætte 
større beløb ind på en 
opsparingskonto.

ERIK S. CHRISTENSEN
Spidskandidat for liste 
DM Natur & Kultur, 
sektor DM Viden
Det er en uskik at be-
nytte reservefon-
den til de formål. 
Reserve fonden er no-
get af det væsentlig-
ste, der viser, at DM 
er en organisation, 
som kan lægge øko-
nomi bag sine krav. At 
bruge midler fra re-
servefonden til at ind-
dække underskud sva-
rer lidt til at tisse i 
bukserne på en kold 
vinderdag. Det lø-
ser ikke problemer-
ne. Desuden er det en 
forpligtelse inden for 
AC-området, at re-
servefonden skal være 
velpolstret. 
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DM er presset på økonomien 
og vil igen i dette års budget 
bruge penge fra reservefon-
den – også kaldet Strejkekas-
sen – til at dække noget af 
underskuddet ind. Hvad sy-
nes du om det?

DM’S ØKONOMI
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5BJARKE FRIBORG
Spidskandidat for liste 
Privatansatte og selv-
stændige, sektor DM 
Privat
I de nye vedtægter 
har vi indbygget, at 
der skal være en lige-
lig repræsentation. Det 
ser jeg som helt na-
turligt. Generelt sy-
nes jeg, vi skal tage vo-
res egen medicin, og 
det synes jeg også, vi 
forsøger at leve op til 
i de nye vedtægter. 
Men én ting er love 
og regler, noget an-
det er det holdnings-
mæssige, hvor vi skal 
styrke både kvinder-
nes og medlemmer-
nes muligheder for at 
rykke frem. Desuden 
har vi i DM et gene-
rationsskifte på vej. Vi 
har massiv overvægt af 
kvinder blandt vores 
yngre medlemmer, så 
jeg er mere optimistisk 
på DM’s vegne end på 
diverse aktieselskabers, 
når det kommer til den 
fremtidige kønsforde-
ling i bestyrelserne. 

FREDERIK THORDAL 
Spidskandidat for liste 
DM Studerende, sektor 
DM Studerende
Nej, det mener jeg 
ikke. Det er en demo-
kratisk valgt bestyrel-
se i en medlemsorga-
nisation, og det kan 
man ikke sammen-
ligne med bestyrelser 
i et aktieselskab. Vi 
har jo heller ikke kvo-
ter for valg til Folke-
tinget. Vi har blandt 
DM Studerende en 
målsætning om at 
have kønsmæssig ba-
lance i vores sektorbe-
styrelse, og det regner 
vi med at have i år. I 
den yngre generation 
er der langt mere lig-
hed mellem kønne-
ne i forhold til uddan-
nelsesniveau, så måske 
kunne man løse pro-
blemet ved at vælge 
yngre politikere ind i 
hovedbestyrelsen.

PETER GRODS HANSEN
Spidskandidat for liste 
DM Offentlig, sektor 
DM Offentlig
Jeg mener ikke, at 
det er den rigti-
ge vej at gå. Det er 
svært at se, hvordan 
man kan opstille an-
vendelig lovgivning 
om sammensætnin-
gen af offentlige be-
styrelser uden at løbe 
ind i andre konflik-
ter. Kan man forestil-
le sig lovgivning om 
dette i Folketinget? 
Jeg synes, at det er ri-
meligt, at man i sel-
ve opstillingsfasen la-
ver en kvotering, men 
jeg tror, man skal hol-
de sig fra kvotering i 
selve valget.

BIRGITH SLOTH
Spidskandidat for liste 
DM Leder, sektor  
DM Leder
Det er vigtigt, at vi 
får flere kvinder ind 
i bestyrelserne over-
alt i samfundet og 
også i DM. Når med-
lemmerne findes ved 
udpegning, så kan 
kønskvotering og lov-
givning virkelig bru-
ges til at skabe for-
andring. Derudover 
har vi de demokra-
tisk valgte fora som 
DM’s hovedbestyrelse, 
hvor vi skal tilstræbe 
og opfordre til og ar-
bejde imod en ligelig 
fordeling af mandli-
ge og kvindelige kan-
didater. Der har tidli-
gere været tendens til, 
at DM har været lidt 
gammeldags. Men det 
er under forandring, 
og yngre kræfter er på 
vej. Det er fx vigtigt 
med unge kvindelige 
rollemodeller, som kan 
trække kvinder ind i 
en ellers fasttømret 
skare af mænd.

HANS BEKSGAARD
Spidskandidat for liste 
DM Underviser, sektor 
DM Viden
Det er helt korrekt, at 
dette forhold er helt i 
modstrid med kravet 
om, at der skal være 
lovgivning om køns-
mæssig sammensæt-
ning i bestyrelses-
poster. Det må DM 
arbejde med i den nye 
hovedbestyrelse. 

Fortsætter på næste side

Der er kun kvinder på én ud af fem plad-
ser i danske aktieselskabers bestyrelser. Allige-
vel droppede den tidligere SR-regering tanken 
om kvoter. Ifølge principprogram-
met skal Dansk Magisterfor-
ening arbejde for, at der indføres 
kvoter, men heller ikke i DM’s 
egen hovedbestyrelse er 
der en ligelig fordeling, 
idet kun knap en tredje-
del p.t. er kvinder. Hvis 
DM ønsker lovgivning 
om kvoter i aktiesel-
skabers bestyrelser, bør 
der så ikke også være 
en kvindekvote i 
DM’s egen besty-
relse?

LIGESTILLING

FREDERIK THORDAL PETER GRODS HANSEN BIRGITH SLOTH HANS BEKSGAARD
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6
BIRGITH SLOTH
Spidskandidat for liste DM 
Leder, sektor DM Leder 
Som fagforening skal vi sæt-
te rammer op for et godt 
studieforløb. DM skal være 
til stede og være parate til 
at yde den støtte og vej-
ledning, som de studeren-
de måtte efterlyse. DM skal 
styrke de studerende politisk 
ved at hjælpe med at danne 
netværk og bistå med, hvor-
dan de studerende kan kva-
lificere deres krav, budska-
ber og behov. De studerende 
skal føle, at DM forstår de-
res situation og kan hjæl-
pe med at sætte ord på den i 
forskellige medier og politi-
ske fora.

FREDERIK THORDAL
Spidskandidat for liste  
DM Studerende, sektor  
DM Studerende
Vi skal presse på for nemmere 
adgang til psykologhjælp ude 
på studierne. Men vi gør også 
noget selv. Vi har igangsat et 
uddannelsesprogram for tuto-
rer, som er de første, de stude-
rende typisk møder på studiet. 
For ikke at ryge ind i ensom-
hed er det vigtigt, at man som 
studerende får skabt sig et 
godt socialt sammenhold og 
får afstemt sine forventnin-
ger til karakterer og studie-
job. Derfor har vi indstiftet 
en tutorpris, som hylder tuto-
rernes arbejde for et godt stu-
dieliv. På et presset arbejds-
marked med stor konkurrence 
om jobbene og et stigende an-
tal prekære ansættelser er det 
vigtigt, at DM kæmper for at 
sikre medlemmernes rettighe-
der. Vi skal også arbejde vide-
re på at punktere myterne om, 
at medlemmerne ikke leve-
rer værdi ude i virksomheder-
ne, for det ved vi, at de i høj 
grad gør. 

BJARKE FRIBORG
Spidskandidat for liste 
 Privatansatte og selvstændige, 
sektor DM Privat
Fremdriftsreformen og den 
generelle disciplinering af 
de studerende er et stort 
problem. Tænkningen bag 
konkurrencestaten, som 
vænner den enkelte stude-
rende til individualistisk 
konkurrence, skal vi have 
politiske svar på. I alt, DM 
gør, mener jeg, at vi skal 
fremme fællesskaber. Det 
gælder både på arbejdsplad-
serne, på studiestederne og 
blandt de ledige. 

Halvdelen af de stude-
rende kæmper med en-
somhed under studier-
ne, og mange lægger et 
hårdt præstationspres på 
sig selv, viser en DM-
undersøgelse. Hvordan 
vil DM arbejde for at 
skabe et bedre studieliv 
for de studerende?

STUDERENDE
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Messen er åben for alle interesserede: 
 

Aalborg Kongres og Kulturcenter, Europa Plads 4

 
Studenternes Hus, Fredrik Nielsens Vej 2

 
Det Nordatlantiske Hus, Promenade 1

  
Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6

 
sæler, hundeslæder og meget mere. Derudover har vi også en  
masse spændende arbejdspladser, som vi gerne vil fortælle  
mere om. Kunne vi friste med et job i Grønland?

 
Arbejdsmarked og Handel
 Departementet for Familie, Lige-
stilling og Sociale anliggender
 Finansdepartementet
 Grønlands Erhverv 

 Greenland Business og  
Greenland Venture

Kom til foredrag med Kim Falck-Petersen, Kursusleder Grønlands Repræsentationen. 

 

Handelsskolen, Nuuk

  

 

  
Beskæftigelsesministeriet
 Departementet for Uddannelse, 
Kultur, Forskining og Kirke

Formandens Departement
 

 KNI

een 

onen.æsentation

Følg os på Facebook ”Den grønlandske jobmesse”
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Det er der, når vi skifter til vintertid søndag den 25. oktober.

Ring til os fra 11 til 14 på tlf. 39 15 01 02 og få hjælp til 
at overskue din pension.

Jeg tænker først på min pension  
den dag, der er 25 timer i døgnet



“Regeringens klare, klare 
signal er, at vi ikke har brug 

for fastlåste målsætninger 
om fx 25 procent, der ta-
ger en lang videregående 

uddannelse. Der skal ikke 
overuddannes inden for et 

område, hvor der ikke er en 
efterspørgsel. Man gør den 

unge og samfundet en bjør-
netjeneste. Det indså den 

tidligere regering jo også”. 
Esben Lunde Larsen, uddannelses- og forskningsminister, til magisterbladet.dk 

FINANSLOV 
RAMMER 
ARBEJDSMILJØET
Bliver regeringens finansfor-

slag vedtaget, er der lagt op til 

besparelser på arbejdsmiljøet. 

Regeringen planlægger at ned-

lægge 140 stillinger i Arbejdstil-

synet fra årsskiftet. Det svarer 

til, at hver femte medarbejder 

bliver fyret, skriver avisen.dk. 

Det vil blandt andet ramme 

indsatser mod nedslidning, der 

ellers skulle få danskerne til at 

blive længere på arbejdsmarke-

det. Over 40 DM-medlemmer er 

p.t. ansat i Arbejdstilsynet. 

I forrige nummer af Magisterbladet 

fremgår det af artiklen “Dagpenge 

udhulet i to årtier”, at dagpengene 

i 1997 var på 16.675 kr. og dække-

de 52 procent af akademikeres gen-

nemsnitlige månedsløn. Det var for-

kert. Det rigtige tal er 12.285 kroner 

ifølge tal fra AK-Samvirke. Dermed 

bliver dækningsgraden i 1997 på 38 

procent. Det er lidt højere end dæk-

ningsgraden i dag, som korrekt i ar-

tiklen angives til 36 procent.

RETTELSE

Den tidligere hjerneforsker Milena Pen-

kowa er blevet idømt ni måneders be-

tinget fængsel for groft dokumentfalsk 

over for Københavns Universitet. Siden 

2003 har Penkowa været tiltalt for at 

bruge fire falske dokumenter til at over-

bevise ledelsen på universitetet om, at 

en række rotteforsøg var blevet foreta-

get i Spanien. Sagen havde været for-

ældet, hvis der var tale om simpelt do-

kumentfalsk. Men retten har vurderet 

Penkowas brøde til at være så grov, at 

det skal straffes som groft dokument-

falsk. Det har en betydeligt højere 

strafferamme og dermed også en læn-

gere forældelsesfrist. 

HJERNEFORSKER 
DØMT FOR 
DOKUMENTFALSK
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Økonomer og jurister er i 
høj kurs i staten. De seneste 
fire år er antallet af årsværk 
for djøf’ere i styrelser og de-
partementer steget med hele 
24 procent. Samtidig er an-
tallet af andre akademike-
re i centraladministrationen 
stagneret. Det viser en op-
gørelse af udviklingen i års-
værk for akademikere op-

gjort på tilhørsforhold til 
fagforening fra Modernise-
ringsstyrelsen.

Antallet af årsværk for 
magistre i centraladmini-
strationen steg fra 2001 til 
2011 ellers med 140 procent, 
men de seneste fire år er an-
tallet af magistre derimod 
faldet med to procent. I 2015 
er der dermed fire gange så 

Økonomer og jurister 
dominerer staten
De sidste fire år er antallet af ansatte økonomer og jurister i 
departementer og styrelser steget med 24 procent, mens antallet af øvrige 
akademikere og tjenestemænd er stagneret eller faldet. Regnedrengene 
afløser fagspecialisterne, lyder forklaringen.

HANS REITZELS FORLAG

LARS BO KASPERSEN
JAN NØRGAARD

Ledelseskrise i konkurrencestaten

Organisationsstrateg Jan Nørgaard har skrevet “Ledelseskrise i konkurrencestaten”. 
Han er uddannet cand.scient.pol. og har tidligere arbejdet i Undervisningsministeri-
et. I dag hjælper han offentlige og private organisationer med trivsel og effektivitet.

Hvis trivslen og 
effektiviteten skal 
forbedres i den of-
fentlige sektor, skal 
ledelsens strategi-
anvendelse ændres, 
lyder det i ny bog. 

mange djøf’ere som magi-
stre og syv gange så mange 
djøf’ere som ingeniører.

Siden 1990’erne er der 
opstået en tendens til faglig 
ensretning i centraladmini-
strationen, forklarer organi-
sationsstrateg Jan Nørgaard. 
Den politiske, økonomiske 
og juridiske tænkning over-
skygger de fagprofessionel-
les rolle, og dermed for-
mindskes mangfoldigheden:

“Man rekrutterer fra egne 
rækker og fokuserer mere 
på de politisk-økonomiske 
rammer end på indhold. Der 
detailstyres, og ledende po-
litikere og administratorer 
bliver løbende overhalet af 
virkeligheden. Men man kan 
godt se, at denne domine-

rende styringstænkning ikke 
længere virker effektivt”.

Der er med opbygnin-
gen af konkurrencestaten i 
stigende omfang opstået et 
uformelt krav om, at ledere 
i den offentlige sektor skal 
bruge nogle særlige sprogko-
der, påpeger Jan Nørgaard. 
Fx er der mange, der nu taler 
om “snorlige løsninger”. 

“Det er ikke djøf’ernes 
skyld, men det er noget, som 
tidsånden har båret med 
sig”, siger Jan Nør gaard, der 
er medforfatter til den nye 
bog “Ledelseskrise i kon-
kurrencestaten”.   

Generel ledelsesteknik
Ressortomlægninger inde-
bærer, at departementer og 
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styrelser, som er medtaget i 
opgørelsen, ikke er ens i de 
forskellige år. Antallet og 
fordelingen af akademike-
re i de forskellige faggrup-
per er derfor ikke fuldt ud 
sammenligneligt på tværs af 
årene, oplyser Modernise-
ringsstyrelsen. Men en ræk-
ke forskere, der følger sta-
tens udvikling tæt, er ikke i 
tvivl om, at opgørelsen af-
spejler udviklingen: Økono-
mer, jurister og politologer 
fylder stadig mere. 

Det ligger i direkte for-
længelse af den fremher-
skende ledelseskultur med 
new public management, 
som har bredt sig de sidste 
årtier, forklarer professor 
i sociologi på Københavns 
Universitet Heine Andersen. 

“Det har fremmet behovet 
for personale med admini-
strativ og økonomisk uddan-
nelse som især økonomer og 
politologer. Der sker en for-
skydning fra en fagspecifik 
håndtering af sagerne mod 
en form for generel admini-
strations- og ledelsesteknik, 
som man formoder kan fun-
gere uafhængigt af, om man 

nu arbejder med fx miljø, 
kultur eller arbejdsmarked”, 
siger Heine Andersen. 

I årene 2012-2015 var der 
på grund af besparelser som 
følge af initiativet “effektiv 
administration” et generelt 
bevillingsfald. Reduktionen 
af magistre i de senest fire 
år kan ifølge professor på 
Statskundskab på Køben-
havns Universitet Hanne 
Foss Hansen skyldes, at der 
var flere fyringer i styrelser 
end i departementerne: “Der 
er formodentlig en tendens 
til, at andelen af magistre er 
større i styrelserne end i de-
partementerne, da de sidder 
på specialistfunktioner”.

For meget magt
Den danske befolkning 
mener, at økonomer og ju-
rister har fået for meget 
magt. Det viste en Gallup-
meningsmåling om magt 
og offentlighed, som Ma-
gisterbladet foretog for ny-
lig. Her var 56 procent af 
danskerne enige eller over-
vejende enige i, at djøf’er-
ne har sat sig for tungt på 
det politiske apparat og har 

skabt et overdrevent kon-
trolregime. Og 57 procent 
mener, at “økonomer og ju-
rister har for meget at skul-
le have sagt, mens man 
glemmer andre faggrupper 
som biologer, geologer, so-
ciologer og historikere”. 

Magisterbladet foretog 
også en større gennem-
gang af de 27 kommissio-
ner og styrelser, der har 
udarbejdet nummererede 
betænkninger under Helle 
Thorning-Schmidts (S) re-
gering. Her indtager klas-
siske djøf’ere 63 procent 
af pladserne. Akademikere 
med klassisk magisterbag-
grund havde derimod kun 
10 procent af pladserne.

Professor på CBS Carsten 
Greve har skrevet om refor-
mer i den offentlige sektor. 
Han påpeger, at mange op-
gaver og områder er blevet 
centraliseret. Det så man fx 
under Strukturreformen.

“Man er gået fra mange 
mindre enheder med mere 
blandede medarbejderska-
rer til større centraliserede 
enheder, som fokuserer på 
ledelse, resultatlevering og 

økonomistyring, som også 
er regeringens krav”, siger 
Carsten Greve. 

Han synes ikke, det sti-
gende antal djøf’ere er et 
problem i sig selv, men at 
udviklingen afspejler de 
øgede krav til den offentlige 
sektor, hvor ledelse og resul-
tatstyring kommer i fokus.

“Men der kan jo opstå ri-
siko for, at embedsfolkene 
bare bliver politikernes red-
skab i en evindelig effekti-
viseringsmaskine med me-
get økonomistyring uden 
omtanke og projektstyring 
uden formål”, siger Carsten 
Greve.  

Ifølge Heine Andersen er 
embedsværket drevet af en 
effektiviseringstankegang. 
Her bliver det et mål i sig 
selv at bruge ressourcerne 
så effektivt som muligt, lige 
meget hvilket emne og felt 
det handler om.  

“Dermed opstår en over-
hængende risiko for, at dis-
se formelle regnearksme-
toder og måltal går ud over 
substansen i de specifikke 
sagsområder”, siger Heine 
Andersen.   

Forhandlingsberettiget organisation 2001 2006 2011 2015

Djøf 4.229 4.722 5.801 7.198

Dansk Magisterforening 755 994 1.818 1.778

Ingeniørforbundet 687 707 960 975

Tjenestemænd 938 783 632 437

Øvrige 1.294 1.344 1.634 1.636

I alt 7.903 8.549 10.845 12.025

Note: 2011 er Skatteministeriets departement udeladt af opgørelsen, fordi Skattestyrelsen og  

departementet på dette tidspunkt ikke kunne opgøres særskilt. 

Kilde: Moderniseringsstyrelsen

UDVIKLING I AKADEMIKERÅRSVÆRK I CENTRALADMINISTRATIONEN

Læs på magisterbladet.dk et længere interview med Jan Nørgaard,  
organisationsstrateg og medforfatter til bogen “Ledelseskrise i konkurrencestaten”.

““DDDeeerrr kkkaaannn jjjooo ooopppssstttååå rrriiisssiiikkkooo fffooorrr, aaattt eeemmmbbbeeedddsssfffooolllkkkeeennneee bbbaaarrreee bbbllliiivveeerrr 
 pppoollliiitttiiikkkeerrnneess rreedddsskkkaabbb iii eenn eevviiinndddeellliiiggg eeffffffeekkktttiiivviiisseerriiinngggssmmaasskkkiiinnee””.

Carsten Greve, professor
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På nyhedsudsendelserne er akademi-
ske eksperter trængt i baggrunden af 
spindoktorer, ekspolitikere og politi-
ske konsulenter fra interesseorganisa-
tionerne. For hver gang der optræder 
bare en uafhængig ekspert, har mindst 
ti ikke-eksperter haft ordet. Tag ek-
sempelvis CNN efter præsident Ba-
rack Obamas seneste tale til nationen: 
Ti gæster var indkaldt – en enkelt eks-
pert, nemlig en historiker med speciale 
i præsidentskabet, mens de øvrige ni 
alle kom fra den politiske verden.

“Den såkaldte neutralitet, som me-
dier altid taler om, består i, at eksper-
terne hentes fra begge sider af det po-
litiske landskab”, forklarer Schneider, 
som også afleverer en advarsel:

“Fraværet af kvalificerede eksperter 
fører til fraværet af en fornuftig og nu-
anceret debat”. 

Bare kæft op
“Stadig færre eksperter deltager, for-
di de simpelthen ikke egner sig til at få 
seertallene op ved hjælp af en konkur-
rence om at råbe højest i et tv-studie”.

Jeg læser Fogh-citatet fra hans første 
nytårstale som statsminister op:

“Vi behøver ikke eksperter og smags-
dommere til at bestemme på vore vegne 
... Der er tendenser til et eksperttyran-
ni, som risikerer at undertrykke den 
frie, folkelige debat”, lød det i 2002.

Professor Schneider undrer sig. Den 
slags, siger han, ville kun Richard Ni-

xon, præsident fra 1969 til 1974, kunne 
have fundet på at sige – selv om også 
George W. Bush bevægede sig tæt på:

“Nixon var særligt berygtet for sin 
foragt over for det elitære ekspertvæl-
de, fordi han mente, de var for venstre-
orienterede. Bush stolede imidlertid 
også mere på sin mavefornemmelse end 
på talrige eksperter i udenrigsministe-
riet i forbindelse med Irak-krigen”.

Eksperten har stadig autoritet
I Amerika har eksperten dog fort-
sat autoritet i hverdagslivet. Det op-
gør med universitetets autoriteter, som 
blev indledt under ungdomsoprøret i 
netop USA i 1960’erne, endte med at 
få større konsekvens i Europa og Dan-
mark. En underviser – fra børnehaven 
til universitetet – har fortsat en stør-
re autoritet i en amerikansk end i en 
dansk sammenhæng.

Alligevel er eksperten trængt. Intet 
sted stærkere end i naturvidenskaben.

Ud med fakta  
– ind med underholdning
Amerikanske eksperter presses i stigende grad ud af medierne. Specielt i 
nyhedsprogrammer på tv foretrækker man konfrontationer og polemik fra politiske 
kommentatorer frem for den argumenterende forklaring fra en ekspert.

Dan Schneider, professor i politisk hi-
storie, forstår straks, hvad jeg mener, 
da jeg forklarer, hvordan Anders Fogh 
Rasmussen i sin tid gik til angreb på 
danske smagsdommere:

“Åh”, udbryder han, “den danske po-
litiker lyder fuldkommen som Nixon 
og Bush. På højrefløjen har de altid haft 
det svært med eksperter, som de ser 
som en del af et venstreorienteret kom-
plot mod højrefløjen og dens tanker”.

Schneider, der arbejder på Ameri-
can University i Washington, DC, 
understreger, at modstanden mod in-
tellektuelle og eksperter er et kon-
stant tema i USA’s historie. “Ameri-
kanere har altid haft en større tiltro 
til “sund fornuft” blandt almindeli-
ge mennesker end til højtuddannede 
og “flyvske” eksperter. Den moderne 
medieudvikling har i ekstrem grad 
skubbet til den virkelighed, så eksper-
ter er blevet trængt mere i baggrun-
den”, siger han.

Spinparadis
Professoren peger på tv-stationerne 
som de værste syndere:

“På nyhederne på tv foretrækker 
man åbenlyst konfrontationer og pole-
mik fra politiske kommentatorer frem 
for den argumenterende forklaring og 
analyse fra en ekspert. Passion synes 
vigtigere end ekspertise”.

Kigger man på amerikansk tv, bliver 
man i den grad bekræftet:

“Nixon var særligt be-
rryyggtteett ffoorr ssiinn ffoorraaggtt 
over for det elitære 
eekkssppeerrttvvæællddee, ffoorrddii 
hhhaann mmeennttee, dddee vvaarr fffoorr 
venstreorienterede”.
Dan Schneider, professor i politisk historie
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Da professor Andrew J. Hoffman 
havde møde med en potentiel donor til 
sit særlige studie – mødet mellem klima, 
miljø og erhvervsliv – fik han både en 
overraskelse og en øjenåbner:

Overraskelsen bestod i, at den sten-
rige donor slet ikke var interesseret i at 
støtte hans forskning, men tværtimod 
belærte ham om, at “al klimavidenskab 
er korrupt”, at “global opvarmning er 
et fupnummer”, at “det alt sammen er 
udtryk for fejlagtig politisk konsensus”, 
og til sidst anklagede ham for at hade 
kapitalismen:

“Ved du, hvorfor FN’s Jordens Dag 
holdes den 22. april?” udbrød dono-
ren, som med det samme selv svarede: 
“Fordi det er Karl Marx’ fødselsdag!”

Hoffman fik donoren ud ad døren 
og fejede ham først af banen som ir-
rationel fantast. Alt, hvad han sagde, 
tænkte professoren, var i strid med 
sandheden – ja, det 
var end ikke Marx, 
men Lenin, der 
fyldte år den dag.

Men langsomt 
kom øjenåbneren:

“Det gik op for 
mig, at mandens ar-
gumenter var iden-
tiske med dem, jeg 
havde hørt så man-
ge gange før – at de 
havde et nogenlun-
de logisk udgangspunkt, som er udtryk 
for manges holdning”, skriver profes-
soren i Social Innovation Review, som 
udgives af Stanford University.

Intet sted er forskellen på, hvad eks-
perterne ved, og hvad befolkningen 
omvendt tror på, større i Amerika end 
i klimadiskussionen:

På den ene side er 97 procent af alle 
videnskabsfolk enige om, at global op-
varmning er reel, og at menneskets 
forbrug af fossile brændstoffer er den 
primære årsag, viser en undersøgelse 
fra American Association for the Ad-
vancement of Science.

På den anden side tror mellem 60 og 
65 procent af alle amerikanere ikke på 
eksperterne, idet de afviser global op-
varmning, understreger en menings-
måling fra American Public Opinion 
on Climate Change.

Ud med forskere
Måske er svaret, at amerikanerne sim-
pelthen ikke udsættes for eksperter, 
når de ser tv, hører radio eller læser 
nyheder. En undersøgelse fra Media 
Matters, en uafhængig tænketank, vi-
ser nemlig, at alle medier, men især de 
borgerlige, lader ikke-eksperter kom-

me lige så me-
get eller mere 
til orde i klima-
debatten:

Fox News, 
den mest popu-
lære nyhedska-
nal på kabel-tv, 
har i de forløb-
ne år dækket de 
store FN-rap-
porter om kli-
maforandrin-

ger, men altid på en meget skæv facon: 
Tre ud af fire af de indbudte gæster, som 
har kommenteret rapporterne, er ikke 
videnskabsfolk, men ganske almindeli-
ge “talking heads” – altså professionelle 
meningsmagere.

John Oliver, vært for det ekstremt 
populære satiriske nyhedsprogram 

Last Week Tonight, gjorde en dyd ud 
af den skæve debat, da han inviterede 
gæster i sit program:

“Her er mine gæster: En klimabe-
nægter herovre – og så Bill Nye, som 
er videnskabsmand”.

Straks klimabenægteren, som var 
navnløs, begyndte at tale, brød vær-
ten ind:

“Af hensyn til en fair debat giver jeg 
plads til to eksperter mere på klimabe-
nægternes side – og 96 videnskabsfolk 
mere på den anden side”.

Ind i studiet vandrede de mange gæ-
ster nu ind, så de illustrerede virke-
ligheden – at der er 97 procent af vi-
denskabsfolkene, som er enige om, at 
klimatruslen er reel. Videoen af indsla-
get er set af millioner på YouTube.

Deres Fox og vores
Den amerikanske højrefløj har i sti-
gende grad styrket sin medieplatform. 
Fox News, som er et af de mest sete 
nyhedsprogrammer – langt større end 
CNN – er selvsagt bannerføreren. Her 
troner klimaskeptikere uden nogen 
ekspertviden side om side med andre, 
der prædiker samme politiske evange-
lium. Den såkaldte Tea Party-bevægel-
se, oprindeligt anført af Sarah Palin, 

Det seneste halve år har 

Magisterbladet sat fokus på 

eksperter. Vi har vist:

• At eksperter får mere 

taletid i medierne trods 

tidligere statsminister 

Anders Fogh Rasmussens 

forsøg på at lukke ned for 

“smagsdommere”. 

• At befolkningen hellere vil 

høre på rigtige eksperter 

fra universiteterne end på 

politiske kommentatorer. 

• At kommissioner og eksperter 

modsat den almindelige 

opfattelse spiller en stadig 

mindre rolle før lovgivning. 

• At skiftende regeringers 

kommissioner i høj grad 

domineres af økonomer og 

jurister på bekostning af 

andre fagligheder.

Endelig har vi sat fokus på 

eksperternes rolle i Tysk-

land og Sverige. Forfatter og 

tidligere USA-korrespondent 

David Trads’ reportage om 

eksperternes rolle i USA sæt-

ter et punktum for serien.

FOKUS PÅ SMAGSDOMMERNE

David Trads er journalist og forfatter. 
Tidligere bl.a. chefredaktør for Informa-
tion, politisk redaktør for Jyllands-Posten 
og USA-korrespondent for Berlingske. 
Forfatter til flere bøger, senest om global 
opvarmning.

“Ved du, hvorfor 
FFNN’’s JJorddens DDag 
holdes den 22. appril? 
FFoorrddii ddeett eerr KKaarrll 
Marx’ fødselsdagg!”
Rig donor
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som var vicepræsidentkandidat i 2008, sidder solidt 
på tv-minutterne.

Men Fox er langtfra alene: Wall  Street Journal, 
en af landets største aviser, Weekly Standard, et 
indflydelsesrigt ugemagasin, og måske især talrige 
nye websites giver plads til stadig flere menings-
fæller – og stadig færre eksperter.

Matt Continetti driver et højreorienteret po-
litisk nyhedssite, hvis klare formål er at modgå, 
hvad han betegner som venstrefløjens monopol 
over den offentlige debat. Washington Free Bea-
con offentliggør især artikler, der håner demokra-
ter, eller som promoverer republikanske debattø-
rer, som ingen chancer får i andre medier.

“Amerikanske medier benytter massivt eks-
perter. De f leste kommer fra tænketankene i 
Washington, som i reglen er associeret med 
et af de to politiske partier. De større medi-
er stempler i reglen altid borgerlige eksperter 
fra eksempelvis tænketanken American Heri-
tage Education Foundation som “konservative”, 
mens eksperter fra Brookings eller Center for 
American Progress positivt, men forkert, kaldes 
“uafhængige”. Debatten er skæv”, siger Conti-
netti til Magisterbladet.

Det er imidlertid ikke kun højrefløjen, der bru-
ger stadig flere “talking heads” med samme me-
ninger og stadig færre eksperter. Venstrefløjen 
kan såmænd også være med. Bill Clinton, ame-
rikansk præsident i 1990’erne, kritiserede under 
sidste præsidentvalg mediernes stadig mindre fak-
tabaserede og stadig mere polariserende dækning:

“Jeg sad og så MSNBC, og de havde en kvin-
de på, som plejede at arbejde for mig, og så et par 
andre demokrater. De talte om det republikanske 
primærvalg – jeg grinte og udbrød, at de jo er ble-
vet vores version af Fox”, sagde han til magasinet 
Esquire.

Ikke ret til egne fakta
En af USA’s ypperste smagsdommere er Robert C. 
Post, dekan på det juridiske fakultet på Yale Uni-
versity. Altid klædt i mørkt jakkesæt og med en 
præcis diktion og ordvalg – og altid i gang med et 
forsvar for stadig mere viden.

“Der er politiske grupper i USA, som er imod 
eksperter. De tror, at de ved rigeligt uden at kunne 
referere til eksperter. Erkendelsesteoriens udvan-
ding er farlig i et demokrati, fordi borgere har be-
hov for troværdige og oplyste informationer for at 
kunne træffe beslutninger”, sagde Robert C. Post i 
en tale.

Hver person har ret til at have sin egen me-
ning, understregede han også i talen, men de har 
ikke ret til deres egne fakta.   

 VIDENS 
 FESTIVAL
DANMARKS VIDENSFESTIVAL 2016
LØRDAG 5. MARTS KL.10-22

FOR FEMTE GANG SAMLER RÆSON OG DM 20 AF 
DANMARKS BEDSTE FOREDRAGSHOLDERE PÅ SCENEN I 
DEN SORTE DIAMANT. OPLEV BL.A.:

 TOR NØRRETRANDERS / FORFATTER
 KATHERINE RICHARDSON / PROFESSOR
LONE FRANK / JOURNALIST OG FORFATTER
JESPER TYNELL / JOURNALIST (DR)
 KNUD ROMER / FORFATTER
ELISA KRAGERUP / TEATERINSTRUKTØR
UFFE ØSTERGAARD / PROFESSOR
 MARIE ØSTERBYE / MANUSKRIPTFORFATTER
 ANE CORTZEN / TV-VÆRT (DR)
JAKOB SHEIKH / JOURNALIST (POLITIKEN)

PRIS FOR MEDLEMMER AF DM: 295 KR.  
PRIS FOR DM STUD.: 150 KR. (NORMALPRIS: 495 KR.)

SOM MEDLEM  
AF DM  FÅR DU RÆSON  

TIL RABATPRIS: 200 KR./ÅRET (NORMALPRIS: 250)

TILMELD DIG VIA: RAESON.DK/DM

AF DM
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FYRET SYG FIK HJÆLP

En privat arbejdsgiver fy-
rer et DM-medlem med en 
måneds varsel efter 120 da-
ges sygdom. Arbejdsgiveren 
henviser til funktionærlo-
ven, hvor der ganske rigtigt 
står, at en funktionær “kan 
opsiges med 1 måneds varsel 
til fratræden ved en måneds 
udgang, når funktionæren 

inden for et tidsrum af 12 
på hinanden følgende måne-
der har oppebåret løn under 
sygdom i i alt 120 dage”.

Alligevel mener DM’s 
konsulent, at det syge med-
lem har ret til de fire måne-
ders varsel, som er fastsat i 
hendes kontrakt. Arbejdsgi-
veren har nemlig kun læst 

halvdelen af funktionærlo-
vens paragraf.

Reglen om 120 dage gæl-
der kun, hvis det korte op-
sigelsesvarsel på en enkelt 
måned er aftalt på forhånd. 
Hvis der ikke eksisterer en 
sådan aftale, gælder kon-
traktens varsel, som i dette 
tilfælde er fire måneder.

Arbejdsgiveren vil sta-
dig ikke give sig. Først da 
arbejdsgiverorganisationen 
Dansk Erhverv yder aktiv 
læsehjælp til virksomhe-
den, bliver sagen løst. DM’s 
medlem bliver opsagt med 
de fire måneders varsel, som 
står i hendes kontrakt.
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ALLE CAND.MAG.ER  
ER AKADEMIKERE

En kommune vil ansætte en cand.mag. i musikvidenskab på 
en individuel kontrakt. Kommunen hævder, at musikviden-
skab falder uden for overenskomsten mellem KL og Akade-
mikerne. 

Den lokale tillidsrepræsentant kontakter DM, der be-
kræfter, at det er noget værre pjat. Stillingen er akade-
misk, og den nyansatte har en akademisk grad. Derfor 
skal ansættelsen følge Akademikernes overenskomst og 
lønskala.

Tillidsrepræsentanten taler igen med ledelsen, der hen-
viser til en liste i et appendiks til overenskomsten. Her op-
regnes nogle uddannelser, der hører ind under overenskom-
sten. Musikvidenskab er ikke nævnt, fremhæver ledelsen. 
DM’s tillidsrepræsentant forklarer, at listen kun nævner 
nogle få blandt mange cand.mag.-titler. Den nævner fx ikke 
cand.mag. i dansk. Hun beder derfor kommunen om at for-
klare, hvilke cand.mag.er der ifølge kommunen ikke er aka-
demikere. 

Kommunen kontakter KL for at få den ønskede doku-
mentation, men KL giver i stedet DM fuldstændig ret. Alle 
cand.mag.er er akademikere.

Kommunen bøjer sig og ansætter den musikvidenskabe-
lige akademiker efter AC-overenskomsten.

FORHANDLING MED 
 FORHINDRINGER
En cand.pæd. bliver ansat i en kommune i en 2-årig pro-
jektstilling, der er finansieret af eksterne midler.

Kommunen ønsker at ansætte DM’s medlem på HK-vil-
kår, selv om DM’s konsulent kan læse i kommunens ansøg-
ning om eksterne midler, at opgaverne er akademiske.

I første omgang nøjes DM’s konsulent med at bede kom-
munen om en stillingsbeskrivelse. Nu er der pludselig tale 
om HK-opgaver. Da DM’s konsulent peger på den uheldige 
forskel mellem de opgaver, kommunen har søgt om penge 
til, og de opgaver, den rent faktisk agter at bruge pengene 
på, bliver man enige. Stillingen er akademisk. DM’s med-
lem skal på akademisk overenskomst.

Nyt problem: Kommunen vil ikke give DM’s medlem 
et rådighedstillæg, selv om der er tale om en administrativ 
stilling. Flere mails frem og tilbage. Retten til rådighedstil-
læg står dog mejslet i sten i overenskomsten, og kommunen 
må til sidst bøje sig.

DM peger nu på, at medlemmet også bør have et kvalifi-
kationstillæg. Kommunen siger nej. Ledelsens argument er, 
at DM’s medlem så vil få mere i løn end sine kolleger. Da 
DM’s konsulent undersøger sagen, viser det sig, at de om-
talte kolleger alle er HK’ere. Kommunen har altså brugt en 
forkert lønstatistik.

Syv måneder tager det, før kommunen løber tør for ar-
gumenter og protester. Aftalen bliver omsider underskre-
vet, og DM’s medlem kan se frem til efterbetaling af løn og 
pension fra ansættelsens første dag.

RET KRÆVER OMHU
Et ledigt DM-medlem kommer snublende tæt på sin falddato 
og har udsigt til at miste sin indtægt. Hun finder sig et job 
i en butik, hvor hun bliver ansat på fuld tid med tillæg for 
skæve vagter. Efter et år bliver hun syg og opsagt med tre 
måneders varsel.

Efter afskedigelsen kontakter hun DM, fordi der er rod 
i hendes lønsedler. Det viser sig da også, at arbejdsgiveren 
udbetaler færre penge, end medlemmet har krav på. Hun 
bør blandt andet have lørdags- og søndagstillæg. Funktio-
nærloven giver ret til fuld løn under sygdom, og tillæg tæl-
ler med til fuld løn. Det viser sig også, at arbejdsgiver har 
betalt for lidt ind til kvindens pension.

På et enkelt punkt opgiver DM-konsulenten dog på for-
hånd at hjælpe medlemmet.

Kvinden har gennem et helt år arbejdet i færre timer og 
fået en tilsvarende lavere løn, end hun har ret til ifølge sin 
kontrakt. Nu vil hun gerne have fuld løn for hele perioden.

Men den holder ikke i byretten, vurderer konsulenten. 
Man har som lønmodtager en vis pligt til at gøre opmærk-
som på sine rettigheder, hvis man vil beholde dem. Et år 
er for lang tid at lukke øjnene, hvis vagtplaner og kontrakt 
ikke passer sammen.
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VILKÅR OG POLITIK
Så kom beskæftigelsesreformen
MA’s ledige medlemmer kan tydeligt mærke beskæftigelsesreformen. 
For de skal til flere samtaler. Hver måned i jobcentret det første halve 
år og derudover cv- og rådighedssamtaler i a-kassen som hidtil. Plus 
de såkaldte fællessamtaler på jobcentret med deltagelse af den le-
dige, jobcentret og a-kassen. Ikke underligt, at man allerede kan se en 
beskæftigelseseffekt i a-kasserne og jobcentrene selv. 

I MA har det fra starten været ambitionen at kvalificere fællessam-
talerne ved at gøre brug af vores virksomhedskontakter og viden om 
det akademiske arbejdsmarked. Derudover har vi brugt tid og kræfter 
på at sikre samarbejdsaftaler med jobcentre og anden aktører, så  
processen for vores ledige medlemmer bliver så smidig som muligt. 

Vi har oplyst de ledige om reformen via møder, mails, breve, fakta-
ark, hjemmeside, selvbetjening og den nye joblog. Informationen er 
løbende blevet opdateret i forhold til medlemmernes tilbagemelding-
er og egne erfaringer. Det har haft høj prioritet at sikre, at vores med-
lemmer er velinformerede.

Det er endnu for tidligt at konkludere på udbyttet af fællessamtalerne, 
men praktisk forløber de stort set, som de skal. Vi samarbejder tæt 
med a-kassernes brancheorganisation AK-Samvirke om at løse de ud-
fordringer, vi støder på.

Hede ønsker til politikerne. 
Og en kommission mere
Da Folketingsvalget blev udskrevet den 27. maj 2015, opfordrede vi på 
Facebook vores medlemmer til at komme med deres hedeste ønsker 
til ’Helle og Lars’. Det mundede ud i følgende ønsker:

1. Halvér genoptjeningskravet 
2. Mere smidige regler for supplerende dagpenge
3. Bedre forhold for selvstændige og freelancere
4. Løntilskud og jobrotation skal tælle som arbejdstimer
5. Bedre muligheder for opkvalificering af ledige
6. Tal ordentligt om de ledige.

Efter valget den 18. juni sendte vi medlemmernes ønsker videre til alle 
de folkevalgte og naturligvis også til den nye beskæftigelsesminister 
Jørn Neergaard Larsen som et indspark i debatten og inspiration til 
Dagpengekommissionen.

I skrivende stund kender vi ikke resultatet af Dagpengekommission-
ens arbejde. Kommissionens formand, professor Nina Smith, frem-
lægger resultater og anbefalinger den 19. oktober ved et pressemøde. 
MA har løbende givet input til kommissionen via Akademikerne  
(tidl. Akademikernes Centralorganisation) for at sætte fokus på de 
problemstillinger, der berører vores medlemmer.

Vi har blandt andet kæmpet for en halvering af genoptjeningskravet, 
bevarelse af dimittendrettighederne og bedre forhold for deltids- 
ansatte, selvstændige og freelancere.

ÅRSBERETNING 2014-2015

FRA BESKÆFTIGELSES-
REFORM TIL FOLKEMØDE



TILBUD
Selv om fællessamtalerne kræver mange ressourcer til planlægning, 
transport og afholdelse af selve samtalerne på landets jobcentre, er 
det vigtigt for MA at holde fast i de frivillige tilbud til vores medlem-
mer, især individuelle samtaler og virksomhedsrettede aktiviteter. 
Det er tilbud, som vores medlemmer vægter højt, og som er en vigtig 
støtte i forhold til at komme i job.

På jobdating hos Novo Nordisk, Kalundborg
Som eksempel på et medlemstilbud skal nævnes MA’s jobdating event 
hos Novo Nordisk i Kalundborg. Medlemmer med naturfaglig bag- 
grund fik deres kompetencer matchet med åbne job i virksomheden. 
Efter en rundvisning på fabrikken fik hvert enkelt medlem en halv 
times samtale med en afdelingsleder. Dette har ført til jobmatch, og vi 
har opretholdt et tæt samarbejde med Novo Nordisk, Kalundborg om 
besættelse af ledige job.

Opsvingere på Folkemødet
Vi ville gerne sætte fokus på en af tidens allerstørste udfordringer: 
Dimittendernes kamp for at finde det første job. Så vi inviterede vores 
dimittender med til Bornholm, hvor de kunne vise deres talenter frem 
og mingle med arbejdsgivere og interesseorganisationer. 75 medlem-
mer sagde ja tak til en endagstur og en bootcamp kort forinden, hvor 
de fik trænet deres netværkskompetencer og elevatortale. 

Det var midt i valgkampen og ’det gryende opsving’ blev italesat alle 
vegne. Så vi lancerede et helt nyt ord – ’opsvinger’ – som beskriver 
vores dimittender godt. Akademikere skaber vækst, og vil virksomhed-
erne vende udviklingen, så skal de ansætte en MA’er – en opsvinger.

NØGLETAL
Flere medlemmer, lige mange ledige
Ledigheden i 1. og 2. kvartal 2015 ligger en anelse over 2014. I januar 
2014 modtog 4.277 af MA’s medlemmer dagpenge. Det svarer til en 
ledighed på 7,6 pct. I januar 2015 var ledigheden steget til 7,8 pct. 
svarende til 4.503 medlemmer. I juni 2015 er 4.297 medlemmer ledige 
svarende til 7,3 pct. mod 7,2 pct. i juni 2014. 

Medlemstallet steg med 2.236 til 65.674 medlemmer ved udgan-
gen af 2014. Heraf var 57.733 betalende – en fremgang på 1.556 
nye betalende medlemmer siden udgangen af 2013. I juni 2015 var 
medlemstallet vokset til over 67.000 medlemmer. 

Økonomi 2014
Der blev i 2014 udbetalt ydelser for 946 mio.kr. til medlemmer i MA. 

MA’s indtægter i 2014 var 91,2 mio.kr., hvoraf 90,3 mio.kr. kom fra 
medlemmernes administrationsbidrag. 

Året sluttede med et overskud på 2 mio. kr. svarende til 1,1 mio. kr. 
over budget. Overskuddet skyldes primært større kontingentindtægter 
end forventet. Beløbet overgår til at dække øgede omkostninger som 
følge af beskæftigelsesreformen. 

Årsberetningen dækker perioden november 2014 til oktober 2015.

INVITATION
Generalforsamling 28. november kl. 14

Mød op i MA’s lokaler på Frederiksberg, Peter Bangs Vej 
30. Og mød din a-kasse og din bestyrelse. Har du forslag til 
dagsorden, skal du sende det til rjo@ma-kasse.dk senest 
fire uger før. Du kan rekvirere generalforsamlingsmaterialet 
tidligst 14 dage før på samme mail eller på 35 86 68 49. MA 
yder tilskud til transport til og fra generalforsamlingen og 
byder på en lille forfriskning. Alle medlemmer er velkomne.

ANTAL MEDLEMMER
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1 NORMALISER PROBLEMET
Tag det ikke personligt. Det er helt normalt at være ar-

bejdsløs, når man kommer ud som dimittend. Ledigheden 

blandt nyuddannede magistre er 33 procent. Du er med 

andre ord ikke alene. Lad være med at slå dig selv i hove-

det med, at der er noget galt med dig, siden du ikke er gået 

direkte fra studiet til en fast fuldtidsstilling. Det skal nok 

gå. Langt de fleste kommer i arbejde. Det tager bare lidt 

tid. Forsøg at ignorere retorikken om, at hvis du er ledig, er 

det nok, fordi du ikke gider arbejde eller ikke har evnerne. 

Det kan være svært at lægge øre til uden at blive påvirket, 

når man selv er arbejdsløs. Sig til dig selv, at du ved bedre. 

Det handler om at skabe en distance til situationen.

Kilde: Charlotte Bak, karrierekonsulent i  

Dansk Magisterforening

SÅDAN OVERLEVER DU AT VÆRE UDEN JOB

M A G I S T E R B L A D E T  0 9  ·  O K T O B E R  2 0 1 5

5 0 G U I D E  af Signe Bjerre · illustration: Claus Bigum



2
HUSK, AT DE 
 FLESTE FÅR ET JOB
Selvom hver tredje nyuddannede 

magister kommer ud til arbejds-

løshed, viser statistikken, at de 

fleste har fundet et job, inden 

der er gået et år. Således falder 

ledigheden blandt nyuddan-

nede magistre fra 33 pct. til 5,2 

pct. på blot et år, hvilket kun 

er 0,6 procentpoint højere end 

ledigheden for hele arbejdsstyr-

ken i Danmark. Det vil altså sige, 

at du med høj sandsynlighed er 

i arbejde, inden der er gået et 

år. Det skal du huske dig selv på, 

når du føler, at alting ser sort og 

umuligt ud. Din ledighed er kun 

en periode, og den periode kan 

du lige så godt få det bedste ud 

af i stedet for at piske dig selv. 

Kilder: Ole Grønne,  

forhandlingskonsulent i Dansk 

Magisterforening, og ledigheds-

tal fra Akademikerne 

Mange dimittender føler det som et personligt nederlag, når de bliver 
arbejdsløse efter endte studier. Men træk vejret dybt. Du er ikke alene, 
og alt tyder på, at du vil være i arbejde inden for et år. Her er seks råd til, 
hvordan du mentalt overlever din tid som ledig.

SKAB STRUKTUR I HVERDAGEN
Som jobsøgende er du på arbejde døgnets 24 timer. Der er 

altid et job, du kan søge, og altid research at foretage. Der-

for er det vigtigt, at du skaber en struktur i hverdagen, hvor 

du gør det tydeligt for dig selv, hvornår du har fri. Ellers 

brænder du ud, og det gavner hverken dit humør eller dine 

jobmuligheder. Prøv at kopiere det, du kender fra studiet el-

ler tidligere arbejde, for du skal holde fri. Det er det, der gør, 

at du arbejder godt og trives. Det viser alle undersøgelser.

Helt konkret kan du eksempelvis starte hver mandag 

med at udarbejde et skema over ugen, hvor du plotter ind, 

hvad du skal lave: Her skal jeg til møde. Her skal jeg skrive 

jobansøgning. Her skal jeg løbe en tur osv. Husk dig selv på, 

at succeskriteriet i sig selv ikke er at få et job, men at du for 

eksempel får ringet til to personer, som måske kan hjælpe 

dig på vej. Pointen med det er, at du får skabt nogle realisti-

ske delmål, som du selv er herre over, og som gør, at du med 

stolthed kan klappe dig selv på skulderen, når målene er 

nået. Det giver energi og overskud og holder dig klar til den 

dag, jobbet byder sig.

Og husk, at ingen har den samme arbejdsdag med 

samme rutiner. Det vigtigste er, at du får en daglig struktur, 

der giver mening, og som passer dig. 

Kilde: Viktor Harder, stifter af TrivselsLab.dk og medforfatter 

til bogen “Arbejdsløs – verdens hårdeste job”

3
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FIND NOGEN AT SPARRE MED
Mange bliver drænet af at sidde alene foran computeren 

derhjemme. Find derfor nogen, du kan sparre med, der 

er i samme situation som dig selv, og sørg for hver dag 

at komme ud blandt andre mennesker. Dels vil du finde 

ud af, at det er helt normalt at være ledig som dimittend, 

dels vil det give dig et socialt element i hverdagen, som 

er vigtigt for dit humør og din trivsel. Når du sidder alene 

derhjemme, vokser tankerne sig hurtigt store inde i hove-

det, og der skal ikke meget til, før det hele virker uover-

skueligt. Sammen med andre kan man støtte hinanden. 

For eksempel hjælper det at have nogen at snakke med, 

når man ikke er blevet kaldt til samtale på sin perfekte 

ansøgning, ligesom det er rart at have nogen, man kan 

fejre sine succeser med. Du kan altid få din fagforening 

til at hjælpe dig med at finde en netværksgruppe, hvis du 

mangler en. Blandt andet har Dansk Magisterforening et 

netværk kaldet Joblab, hvor du kan få sparring af andre 

dimittender og erfarne karrierekonsulenter. 

Kilde: Charlotte Køster, karrierekonsulent i  

Dansk Magisterforening

4 GØR NOGET, DER ER SJOVT
Frygten for at blive betragtet som “Dovne Robert” sidder dybt i mange ledige. Derfor er 

det de færreste, der tillader sig at have det sjovt, mens de er jobsøgende. Men det tjener 

ikke noget formål at piske sig selv unødigt. Tværtimod. Du har brug for at lave noget, 

der giver dig energi. Husk derfor hver dag at plotte en aktivitet ind i kalenderen, der gør 

dig i godt humør. Og gør gerne noget, hvor du bruger din krop i stedet for hovedet. Det 

er med til at få det mentale fnidder dæmpet og giver ro på tankerne. Det behøver ikke 

at være fitness træning eller lange løbeture. En gåtur kan være lige så godt. 

Kilde: Charlotte Køster, karrierekonsulent i Dansk Magisterforening

SÆT DIG SELV I ET POSITIVT LYS
Prøv at fokusere på det, du kan, i stedet for det, du ikke 

kan. Også selvom du ikke er specialist på området. Det 

er muligt, at du mangler noget erfaring. Til gengæld har 

du måske været i job med løntilskud og har lært noget af 

det. Det er den historie, der er interessant. Og derfor er 

det det, som du skal fremhæve, når du taler med familie, 

venner og potentielle arbejdsgivere. Og over for dig selv, 

ikke mindst. For din egen selvopfattelses skyld. 

Kilde: Ole Grønne, forhandlingskonsulent i  

Dansk Magisterforening 

Skal du og dine kolleger 
på kursus i efteråret?

I DM Efteruddannelse skræddersyr vi  
interne kurser efter jeres behov. Fordelene  
ved interne kurser er blandt andre, at de:

•  igangsætter og understøtter en  
udviklingsproces

•  målrettes medarbejdernes og  
virksomhedens behov

•  skaber fælles sprog, forståelse og værdier
•  anvender cases og eksempler, som alle kender til
•  giver fleksibilitet i forhold til tid og sted.

Se alle kurser på dm.dk/kurser  
eller ring på telefon 38 15 66 68

dm.dk/kurser

M A G I S T E R B L A D E T  0 9  ·  O K T O B E R  2 0 1 5

5 2 G U I D E  fortsat



I D R Æ T

Metoder i idræts- og 
fysioterapiforskning

Lone Friis Thing og Laila Su-
sanne Ottesen (red.) 
Munksgaard, 2015, 448 sider, 
395 kr.
“Metoder i idræts- og fysi-
oterapiforskning” giver en 
bred introduktion til metode-
lære, og bogen er den første 
af sin art, som er rettet mod 
idræt og fysioterapi i Skandi-
navien. Den er opbygget i tre 
hoveddele med fokus på vi-
denskabsteori og forskerrol-
ler, strategier for dataindsam-
ling og strategier for analyse. 
Bogen er forskningsbaseret, 
og hovedparten af kapitlerne 
knytter an til cases fra idræt-
tens og fysioterapiens verden. 
Forfatterne beskriver bl.a. 
metoder ud fra emner som 
praktikerforskning, videoana-
lyse og accelerometermåling 
af fysisk aktivitet.

K U L T U R H I S T O R I E

Pengene og livet – histo-
rier om marked og moral

Mikkel Thorup, Jakob Bek-
Thomsen, Christian Olaf 
Christiansen og Stefan Gaars-
mand Jacobsen 
Informations Forlag, 2015, 
288 sider, 299,95 kr.
Økonomi. Et emne, der er 
omgærdet af stor ærefrygt. 
For stor ærefrygt. For selv-

om økonomerne er blevet 
vor kriseramte tids orak-
ler, er økonomisk tænkning 
for alle. Økonomi trænger 
sig konstant på i vores hver-
dag. “Pengene og livet” er 
en samling sjove, kloge og 
oplysende fortællinger om 
pengenes idé- og kulturhi-
storie gennem fire århund-
reder, der sætter spot på de 
myter, der omgiver vores 
økonomiske liv.

P Æ D A G O G I K

Pædagogikkens 
to verdener

Thomas Aastrup Rømer  
Aalborg Universitetsforlag, 
2015, 576 sider, 350 kr.
Pædagogikkens to verdener 
er historien om, hvordan vi 
er ved at skabe en parallel 
verden, hvor pædagogikkens 
ord har skiftet og mistet be-
tydning. Nogle gange ved 
man ikke helt, hvilket land 
man er havnet i. Skiftet sker 
med umærkelige forskelle 
og ryk, der smyger sig ind i 
og ind under vores institu-

tioner og sprogbrug. Bogen 
indeholder analyser af den 
aktuelle uddannelsespolitik 
og af forholdet mellem kon-
kurrencestatsteori og pæ-
dagogik, og der er referater 
af indlæg fra større konfe-
rencer om pædagogik og fra 
Folkemødet i Allinge.

A N T R O P O L O G I

Thule på tidens rand 

Kirsten Hastrup 
Lindhardt og Ringhof, 2015, 
480 sider, 399,95 kr.
En stor og smuk bog, der 
i tekst og billeder giver et 
levende portræt af Thu-
le igennem otte kapitler: 
“Stedet”, “Folket”, “Isen”, 
“Fangsten”, “Teknologien”, 
“Kolonien”, “Invasionen” 
og “Tiden”. Igennem otte 
år har antropologen Kirsten 
Hastrup regelmæssigt be-
søgt Thule for at forstå ver-
den, som den tager sig ud 
derfra. Møder og samtaler 
med de mennesker, der bor 
der, er blevet suppleret med 
læsning af den lange og rig-
holdige historie. Resulta-

tet er dette portræt af Thu-
le som et samfund med dybe 
rødder, der netop nu står 
over for svære udfordringer.

F O R S K N I N G

Kampen om disci-
plinerne – Viden og 
videnskabelighed i 
humanistisk forskning

David Budtz Pedersen, Simo 
Køppe og Frederik Stjernfelt 
(red.) 
Hans Reitzels Forlag, 2015, 
432 sider, 450 kr.
Humaniora lever en udsat 
tilværelse, og en lang ræk-
ke aktører fra Dansk Indu-
stri til Europa-Kommissi-
onen har en holdning til, 
hvad humaniora er, kan og 
skal. Men de mange hold-
ninger til humaniora hvi-
ler ofte på et misvisende og 
misforstået grundlag. Den-
ne bog viser, at humanio-
ra i dag i langt højere grad 
må betragtes som human-
videnskab, og sætter fokus 
på nye tendenser i huma-
niora som digital, kogni-
tiv og medicinsk humaniora 
samt humanistisk miljø- og 
sundhedsforskning – disci-
pliner, som trækker tråde til 
alle dele af det videnskabeli-
ge felt, og som placerer hu-
maniora som videnskab, der 
sigter efter at forstå og be-
skrive grundlæggende syste-
mer og dynamikker.

H I S T O R I E

Udsigt til forfølgelse – Det danske udenrigsministe-
rium og de europæiske jødeforfølgelser 1938-1945 

Jacob Halvas Bjerre  
Syddansk Universitetsforlag, 2015, 278 sider, 239,20 kr. 
Indsamlingen af viden om forfølgelsen af de europæiske jø-
der foregik i det meste af Europa fra 1933, og samarbejds-
politikken muliggjorde diplomaternes fortsatte arbejde. De 
blev tilskuere til jødernes skæbnetime og kom i person-
lig kontakt med jøder, der skulle deporteres, og danske jø-
der, der var fanget i Europa. Hvor meget vidste det dan-
ske udenrigsministerium? Hvad gjorde de med deres viden? 
Kendte de til massemordet? Disse spørgsmål behandler bo-
gen, og svarene giver afgørende ny viden om jødeforfølgel-
serne set fra et dansk perspektiv.

“Nazisterne force-
rede jødernes uddri-
velse, som også lyk-

kedes, fordi der eksi-
sterede en parathed 

til at overtage de 
jødiske stillinger”.

Flere bøger på side 54Se flere bøger på magisterbladet.dk
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A R K I T E K T U R

Huse der har formet 
os – Arkitekturhistorien 
bag danskernes institu-
tioner og offentlige rum 

Nan Dahlkild (red.) 
Museum Tusculanums Forlag, 
2015, 232 sider, 198 kr.
Bogen fortæller arkitek-
turhistorien bag de insti-
tutioner og offentlige rum, 
der har dannet ramme om 
danskernes hverdagsliv fra 
1700-tallet til i dag. Bogen 
følger i otte kapitler forskel-
lige bygningstypers opståen 
og forandringer, deres brug 
og deres storhed og fald. 
Den undersøger de bagved-
liggende – og skiftende – ar-
kitektoniske og samfunds-
mæssige idealer, der har haft 
betydning for deres udform-
ning og indretning. Især 
inddrages sammenhængen 
mellem det 20. århundredes 
modernisme i arkitekturen 
og udviklingen af velfærds-
samfundet.

F O R S K N I N G

Metodefetichisme – Kva-
litativ metode på afveje?

Søren S.E. Bengtsen, Jane 
Ege Møller og Karen P. Munk 
(red.)
Aarhus Universitetsforlag, 
2015, 244 sider, 299,95 kr.
Der findes mange forskel-
lige slags forskere. Biolo-

ger, teologer og litterater for 
blot at nævne et par stykker. 
Men til deres undersøgel-
ser bruger de alle en form 
for metode til at afgræn-
se og definere den måde, de 
udfører deres forskning på: 
enten den kvantitative me-
tode eller den kvalitative. 
De to metoder medfører to 
vidt forskellige tilgange til 
forskernes materiale. Men 
spørgsmålet er, om den kva-
litative metode nu er be-
gyndt at ligne den kvantita-
tive, som den ellers opstod 
som et alternativ til?

P O L I T I K

Danmark og verden 
efter den kolde krig – 14 
ambassadører om dansk 
udenrigspolitik efter 1989 

Rasmus Mariager (red.) 
Syddansk Universitetsforlag, 
2015, 299 sider, 239,20 kr. 
Efter den kolde krig har 
Danmark skullet tilpasse sin 
udenrigspolitik postkold-
krigsårenes nye udenrigs-
politiske rammebetingelser. 
Hjørnestene i den nye uden-
rigspolitik har været en ak-
tivisme i Danmarks geo-
grafiske nærhed og en mere 
udfarende politik både i og 
uden for Europa. I den-
ne bog fortæller 14 dan-
ske ambassadører om dansk 
udenrigspolitik efter 1989. 
Forfatterne skriver om Dan-

marks politik over for insti-
tutioner, regioner og lande, 
hvor de har været Danmarks 
ambassadør og derfor har en 
særlig viden om politikkens 
baggrund, indhold og følge-
virkninger.

P Æ D A G O G I K

Højskolepædagogik 

Rasmus Kolby Rahbek og Jo-
nas Møller m.fl. 
Klim, 2015, 254 sider, 299,95 
kr.
Hvad gør en højskole til en 
højskole og ikke til en hvil-
ken som helst skole eller 
til et hvilket som helst an-
det tilbud i oplevelsesøko-
nomien? Hvad er det i høj-
skolernes praksis, der gør, at 
de ikke blot leverer oplevel-
ser, men også livsoplysning, 
dannelse og faglighed på et 
niveau, som legitimerer sko-
leformens fortsatte eksi-
stens? Kort sagt: Hvad er 
en højskole? Denne bog går 
til spørgsmålet om, hvad en 
højskole er, ved at tage fat i 
højskolens pædagogik.

S O C I O L O G I

Kritik – Klassiske og 
kontemporære socio-
logiske perspektiver

Michael Hviid Jacobsen og An-
ders Petersen (red.) 
Hans Reitzels Forlag, 2015, 
400 sider, 400 kr.
Ordet kritik anvendes ofte 
i vores samfund og er efter-
hånden blevet allemands-
eje. Vi kan alle tilsyneladen-
de tillade os at være kritiske 
det meste af tiden. Imidler-
tid er det sjældent, at vores 
kritik grundlæggende foran-
drer det, vi er kritiske over 
for. Netop i et samfund som 
vores, der på mange må-
der tager kritikken for givet, 
bliver det derfor vigtigt at 
udforske nærmere, hvad der 
menes med kritik, hvordan 
den praktiseres, hvad den 
retter sig mod, og hvilke 
konsekvenser den kan affø-
de. I denne bog gives der et 
overblik over en lang ræk-
ke forskellige teoretiske bud 
på, hvad kritik og kritisk te-
ori er.

H I S T O R I E

Nattens gerninger

Poul Duedahl og Ulrik Langen (red.) 
Gads Forlag, 2015, 324 sider, 399,95 kr.
Bogen trodser tabuerne og beretter om tiden mel-
lem skumring og daggry i Danmark i perioden fra 
1500-tallet og helt frem til, at den ydre og indre 
oplysning indskrænkede natten til et minimum. 
Bogen fortæller om, hvordan natten åbnede sig 
for et tætpakket mylder af liv præget af frigjorthe-
den fra statens og kirkens opsyn. Natten rumme-
de sine helt egne værdier, myter, ritualer, fjende-
billeder, heltefortællinger og artefakter, som man 
kommer nærmere ved i bogens kapitler at tage ud-
gangspunkt i natlige begreber som fx døden.

“Til nattens væse-
ner hørte ikke kun 

dem, der engang 
havde  været men-
nesker.  Folketroen 

havde flere gen-
færdslignende dyr”.

Se flere bøger på magisterbladet.dk
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Mit LB er et digitalt selvbetjeningsunivers, som du kan bruge, når børnene er lagt, en søndag eftermiddag, 
eller hvornår det ellers passer dig. Her kan du altid tjekke dine forsikringer og se, hvad de omfatter. 

På Mit LB kan du også anmelde skader eller bestille op- eller nedjusteringer af dine forsikringer, hvis dit liv 
ændrer sig. Du kan selvfølgelig stadig kontakte os, som du plejer. 

Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* kan gøre for dig på lb.dk/sandt 
eller ring 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring
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LYDER DET FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT?

– vi passer på dig –





I min familie er jeg blevet det ustandse-
lige mål for bekymring og underhold-
ning, når vi mødes til en omgang fæl-
les indtagelse af mad. Vi når sjældent 
at skåle mere end et par gange, inden 
min arbejdsløshed er blevet serveret 
til offentlig fortæring hen over mid-
dagsbordet. Her bliver den så gaflet og 
gumlet på lige fod med oksestegen og 
waldorfsalaten. 

“Hvorfor tager du ikke til Norge og 
finder et job, de har jo så mange olie-
penge? Du kunne jo også gøre rent 
oppe på sygehuset indtil videre! Jeg 
har en nabo, hvis søn er lærer i Søn-
derjylland! Du er måske blevet for fin 
til at gøre rent? Har du ringet til din 
fars grandkusine, hende, der er blevet 
en mand? Der er intet i vejen med at 
gøre rent, at du ved det!” 

Når de først har fået talt sig varme, 
er det egentlig underordnet, hvad jeg 
siger og svarer. Så har det mere udvik-
let sig til en konkurrence om, hvem der 
kan give mig den mest potente opsang. 

Men det absolutte højdepunkt til så-
danne sammenkomster er uden tvivl, 
når min kære onkel vralter over til 
mig, stikker en albue i min side og jo-
vialt udbryder: “Du kan da ikke være 
alt for klog, når du har taget en uddan-
nelse, man ikke kan bruge til noget!” 

Til hans forsvar skal det nævnes, at 
den bemærkning ofte falder i kølvan-

det på, at jeg lige har udraderet ham 
i en omgang Bezzerwizzer. Men ikke 
desto mindre kræver det ofte al min 
selvbeherskelse ikke at overfalde hele 
familien med et vandfald af opsparet 
sarkasme og i stedet på diplomatisk 
vis påpege deres tendens til at antage, 
hvad jeg gør og mener, uden overhove-
det at have spurgt mig først.

For hvis der er en ting, jeg sær-
ligt har lagt mærke til, imens jeg har 
været på dagpenge, så er det, at alle 
mennesker tilsyneladende har en me-
ning om, hvorfor du ikke har fundet 
et job endnu. Folk er mere end vil-
lige til at dele ud af velmenende råd 
og egne erfaringer, uden at du nød-
vendigvis har bedt om det på for-
hånd. Problemet er bare, at de ofte er 
baseret på deres egne forestillinger 
og fordomme om, hvad det vil sige at 
være arbejdsløs dimittend, frem for en 
egentlig dialog.

Men hvorfor er det egentlig blevet 
acceptabelt for alle at gøre sig klog på 
andre menneskers arbejdsløshed? 

Det er jo ikke, fordi vi i familien 
højlydt diskuterer min mosters stædige 
dedikation til portvin eller min far-
mors tiltagende anfald af demens. Der 
er vi jo pæne nok til kun at tale om 
det bag deres ryg. Der må derfor være 
nogle andre og mere voldsomme me-
kanismer på spil. 

Er det, fordi de tror, at de ved 
bedst? Er det, fordi de er bange for, 
at jeg bliver sat bagud i karrierekap-
løbet? Eller er det, fordi det er steget 
dem til hovedet, at de finansierer min 
understøttelse igennem deres skatte-
check?

Det er desværre mit indtryk, at den-
ne tendens ikke kun er forbeholdt mig 
og min familie. Ofte ser jeg den også 
komme til udtryk i offentlige debatter 
i medierne. Det er ikke udelukkende i 
en mild og empatisk tone, at folk udta-
ler sig om arbejdsløshed. 

Ofte antager andre mennesker, at 
man som arbejdsløs er doven, kræsen, 
utaknemmelig eller det, der er værre. 
Man vender i høj grad problemet ind 
mod den arbejdsløse og angriber ved-
kommendes karakter, frem for at se ud 
mod samfundet og italesætte de over-
ordnede problemstillinger. 

Uheldigvis så tror jeg, at det til en 
vis grad fungerer som et røgslør for at 
tale om, hvilke problemer der egentlig 
er på spil. Hvorfor er arbejdsløshed 
blandt dimittender stagneret, hvor-
for er der ikke nogen, der forsøger at 
afhjælpe den, og hvad kommer det på 
længere sigt til at koste samfundet? 
Det er i hvert fald nogle emner, jeg 
vil forsøge at bringe på bordet til næ-
ste familiefest og ikke mindst her på 
bloggen.   

Familiefest, stigmatisering og 
misforstået empati
Julie Lykke Jensen er ny blogger på magisterbladet.dk, og hun er godt træt af den 
måde, som både familien og resten af samfundet italesætter hendes ledighed på.

“VVii nnåårr ssjjjæællddeenntt aatt sskkåållee mmeerree eenndd eett pppaarr gggaann-
gge,, inden min arbejjdsløshed er blevet serve-
rett ttiill offffenttlliig fforttæriing hhen over miiddddags-
bborddett. HHer bblliiver dden såå gaflflett og gumllett påå 
liggge fod med oksestegggen oggg waldorfsalaten”.
Følg Julie Lykke Jensens blog på magisterbladet.dk

Følg bloggen på magisterbladet.dk
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MASTER I SOCIALPSYKOLOGI OG LÆRING

Til dig, der arbejder inden for sundheds- og socialområdet 
som fx sygeplejerske, socialrådgiver eller pædagog.  

Du opnår indsigt i socialpsykologiske, organisatoriske  
og individuelle processer, der fremmer motivation,  
trivsel og læring - både hos dig som medarbejder  

og hos de borgere, du arbejder med.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  

S O L . E V U . A A U . D K

MASTER I LÆREPROCESSER

For dig med erfaring inden for undervisning, 
medarbejderudvikling, klinisk vejledning mv. Du vil styrke  

og forny dine pædagogiske kompetencer, og du vil  
fordybe dig i viden om læring og forandring.  

Flere specialiseringsmuligheder på 2. studieår.  
Gode muligheder for at læse enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 

M L P. E V U . A A U . D K

MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE

En videreuddannelse for dig, der er leder eller arbejder med 
ledelse af skole, dagtilbud eller anden uddannelsesinstitution.

Omdrejningspunktet er team- og medarbejderledelse, 
institutionsudvikling, pædagogisk udvikling og ledelse  

i forhold til børn/elever, forældre og myndigheder.  
Studiestart 1/9 2016.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  /  K Ø B E N H A V N

M P L . E V U . A A U . D K

MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING

Til dig, der arbejder med HR, undervisning, procesledelse 
og forandringsledelse. Omdrejningspunktet er coaching 
som samtalebaseret læreproces. Du opnår redskaber til 
at udvikle læringskulturer og til at igangsætte og fuldføre 

organisatoriske forandringsprocesser.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  /  K Ø B E N H A V N

M O C . E V U . A A U . D K

MASTER I LEDELSES- OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI

Til dig, der som leder eller konsulent arbejder med ledelses-, 
medarbejder- og organisationsudvikling. Du opnår en bred 

indføring i de dele af læringsteorien og psykologien, som har 
særlig relevans for ledelse og organisationsudvikling.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 

L O O P. E V U . A A U . D K 

MASTER I LÆRING OG TERAPEUTISK 
PROCESFACILITERING 

Masterspecialisering rettet mod uddannede og erfarne 
psykoterapeuter. Du opnår en udvidet teoretisk forståelse  

af læringstrin samt indføring i videnskabsteori  
og forskningsmetoder, der gør dig i stand til at  

arbejde professionelt og evidensbaseret.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  /  K Ø B E N H A V N

T P F. E V U . A A U . D K

IT-UDDANNELSE OG BRUGERTRÆNING

Modul fra Master i IT, der retter sig mod it-medarbejdere, 
it-konsulenter m.fl. Du opnår metoder til at designe effektive 

uddannelsesprogrammer, som tilpasses  
netop de uddannelsesbehov, som en konkret 

systemimplementering kræver. Du opnår kompetencer  
til at arbejde med coaching, kompetenceudvikling og 

vejledninger, der er tilpasset din organisation. 

M A S T E R - I T - V E S T. D K

M A S T E R U D D A N N E L S E R
F R A  A A L B O R G  U N I V E R S I T E T

E F T E R -  O G  V I D E R E U D D A N N E L S E  ·  9 9 4 0  9 4 2 0  ( K L .  1 2 - 1 5 )
 E V U @ A A U . D K  ·  W W W . E V U . A A U . D K



Sidste frist for debatindlæg til  nr. 10 er mandag den 26. oktober kl. 10. Debat indlæg sendes til magisterbladet@dm.dk. 

Indlæg må maksimalt være på 3.000 tegn inklusive mellemrum. Er et   debat indlæg for langt, vil det blive forkortet af re-

daktionen. Længere indlæg i form af kommentarer eller kronikker bringes efter aftale med  redaktøren.

MEDLEMMERNE HAR BRUG FOR KAMP 
FOR DAGPENGENE

I de sidste to år er der mere end 1.000 magistre, der har mi-
stet retten til dagpenge. Og udviklingen fortsætter. Hver 
gang Folketinget har strammet dagpengereglerne, er også 
vi magistre blevet ramt af mere social utryghed og flere be-
sværligheder, når ledigheden truer.

I den situation er det afgørende, at vi fortsat har et ak-
tivt og kritisk DM, der sætter de lediges vilkår på dagsor-
denen. Dels ved at gøre Christiansborg opmærksom på, at 
den kortere dagpengeperiode stadig ikke medvirker til at 
skabe flere job – det har snarere skabt en situation med flere 
jobsøgende, der må klare sig for kontanthjælpssatsen. Dels 
ved at kræve mere fleksible veje til genoptjening, fx gennem 
jobtræning eller efteruddannelse.

Vores sektor i Magisterforeningen rummer tidligere, nu-
værende og kommende ansatte fra museerne, arkiverne, 
bibliotekerne, andre forsknings- og kulturinstitutioner samt 
hospitalerne. Her ser vi gang på gang medlemmer, der risi-
kerer at falde ud af dagpengesystemet. Eller som har svært 
ved at få dagpengeretten tilbage, fordi de mellem perioder 
med ledighed har haft ansættelser, der varede under 12 må-
neder. 

Vi vil derfor skubbe på for, at DM fortsat engagerer sig 
i den politiske debat om dagpengeproblematikken – og 
gerne i et nyt fælles initiativ med de andre fagforbund, der 
vil have et nyt og mere retfærdigt dagpengesystem. Vores 
medlemmer har brug for det. 

Erik S. Christensen og Anders Dalsager, HB-kandidater for 
listen DM Natur & Kultur.

FÆLLESSKABER FORVANDLER 
 FREMTIDEN

Jeg vil gerne dele mine refleksioner med jer om, hvordan 
man som magister kan skabe store resultater og ændringer 
i sig selv og sine medmennesker ved at arbejde med fælles-
skaber. 

Jeg har oplevet at kunne realisere de vildeste visioner 
sammen med andre mennesker. Modsat har jeg også betrag-
tet mange team i organisationer, der ikke opnår andet end 
kun lige at løse deres opgave uden synderlig meget kreativi-
tet eller engagement. 

Jeg er nysgerrig efter at blive klogere på, hvad det er, der 
gør forskellen. Hvad er det, der afgør, om et projekt tiltræk-
ker passionerede folk?

I denne sammenhæng er det min erfaring, at mening er 
vigtig. Fællesskaber samles om noget, som alle tror på. Det 
er således muligt at skabe stærke fællesskaber, hvor der er 
potentiale for at arbejde sammen om noget virkelig betyd-
ningsfuldt. Samtidig skal alle kunne fylde og mærke, at de 
har en vigtig rolle i forhold til at opfylde fællesskabets for-
mål. Fællesskaber bliver organiseret omkring en organisk 
fælles midte baseret på tillid og selvbestemmelse. Struktu-
rer og roller er godt, men det er ikke det, der er den afgø-
rende forskel. Man melder sig ikke bare ind i de stærke fæl-
lesskaber. Man skaber sig sin plads, fordi man ikke kan lade 
være, og fordi fællesskabet har brug for en.

Fællesskabet skal have en rygrad af omsorg og varme. 
Man skal turde forbinde sig med andre mennesker. Så sker 
der nemlig det magiske, at alle gør sig umage for at beskyt-
te hinanden. Når den ene kommer til kort, tager den anden 
over og omvendt. Denne samhørighed frisætter utrolige 
mængder af energi.

De succesfulde fællesskaber, jeg har været en del af, har 
desuden været uformelle i deres samspilsformer. Der har 
været masser af knus og grin samt en stor grad af støtte og 
plads til at græde, når det er hårdt. Der er tit mange stærke 
viljer og følelser i spil i disse processer. Det er, som det skal 
være. Med en kombination af mod til at tale om det svære 
og en varme for hinanden kommer man virkelig langt.

Fællesskaber er ikke selvkørende. Man skal hele tiden 
analysere og reagere på deres behov og sammensætning. 
Her kan man tale om nødvendigheden af ledelse. Men en 
ledelsesposition, som bliver givet og ikke taget. At dedike-
re sig til fællesskaber er hårdt. Til gengæld er det samtidig 
sjovt og trygt. Og indimellem nærmest revolutionerende. 

Så kære magistre. Kast jer ud i at skabe fællesskaber, hvor 
der er mulighed for meningsfyldte opgaver og ægte engage-
ment i hinanden. Og vid, hvornår det ikke er tilfældet. Jeg 
vil vove at påstå, at man ikke kan forcere energi og samhø-
righed. Brug derimod jeres erfaringer i relevante projekter i 
jeres virksomhed eller i stort set alle andre kontekster, hvor 
I og andre brænder for at skabe reel udvikling. Resultaterne 
vil ikke være til at tage fejl af.

Liv Gro Jensen
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DYRK DIN FAGLIGHED

I Fagligt forum på dm.dk får du faglig inspiration via artikler og medlemsmøder. I de til-

knyttede grupper på LinkedIn har du mulighed for at dyrke din faglighed og netværke 

med andre. Det er også her, du får besked om nye artikler, medlemsmøder og andre arran-

gementer. Her får du et udpluk af efterårets artikler og medlemsmøder.

Se flere faglige artikler på dm.dk/fagligtforum. 

Se alle faglige medlemsmøder på dm.dk/kalender. 

Da akademikerne forsvandt  
Lige nu diskuteres flytningen af akademiske arbejdspladser fra Køben-
havn til provinsen. I nullerne nedlagde centralistiske reformer en række 
akademiske arbejdspladser i provinsen og fjernede dermed “dannelsesbor-
gerskabet”, som enhver by har brug for, for at tiltrække nye borgere. Mi-
chael Böss har skrevet essayet “Udhulingen af den danske provinsby”. 

Find det i dm.dk/fagligtforum. Vælg Administration, organisation og politik.

Medlemsmøde med Michael Böss: Da akademikerne forsvandt 
20. oktober København 
10. november i Aalborg
Læs mere og tilmeld dig på dm.dk/kalender.

Følg DM Administration, organisation og politik på LinkedIn.

“Centraliseringspolitikken 
har fået katastrofale følger for 

mange af landets mindre og 
mellemstore byer”.

Michael Böss, forfatter, lektor, samfundsfor-
sker og historiker ved Aarhus Universitet
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MOTIONSAFHÆNGIGHED – ET MODERNE MISBRUG 
Prisen for at træne for meget kan være høj for den afhængige, der mister kon-
trollen over træningen. Konsekvenserne på det personlige plan kan være fata-
le. Psykolog Mia Beck Lichtenstein har skrevet to bøger om træningsafhæn-
gighed og en artikel til Fagligt forum.

Find artiklen i dm.dk/fagligtforum. Vælg Naturvidenskab, sundhed og miljø.

Medlemsmøde med Mia Beck Lichtenstein: Træningsafhængighed
København 17. november
Odense 24. november
Læs mere og tilmeld dig på dm.dk/kalender.

Følg DM Naturvidenskab, sundhed og miljø på LinkedIn.

“På dage uden 
træning oplever 

motions afhængige 
voldsom uro, trist-
hed og rastløshed”.

Mia Beck Lichtenstein, ph.d., psy-
kolog ved Psykiatrien i Region Syd-
danmark, Syddansk Universitet, og 

bachelor i idræt og sundhed

Kan smerter  
måles?
Større viden om smerter er afgøren-
de for både patientens livskvalitet og 
samfundet generelt. Professor Lars 
Arendt-Nielsen har modtaget en af 
DM’s forskningspriser for sin forsk-
ning i smerter.

Læs hans artikel i dm.dk/fagligtforum. 
Vælg Naturvidenskab, sundhed og miljø.

“SSmmeerrtteeppaarraaddookksseerr, 
som at have ondt i en 
amputeret fod, er i 
disse år genstand for 
intens forskning”.
LarLars As Arenrendtdt-NieNielselsenn, proprofesfessorsor C, Cententerer 
for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg 
Universitet
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De hvide busser. 70-året 
for evakueringen fra 
kz-lejre og fængsler
Evakueringen markeres med 
en særudstilling på Natio-
nalmuseet. DM inviterer til 
en rundvisning på muse-
et og et foredrag om de hvi-
de busser.
19. november på Natio-
nalmuseet i København

Indvandrere skabte 
det danske landbrug
For 6.000 år siden tog en 
bondefamilie chancen og 
vandrede nordpå. De lagde 
grunden til det vækstpara-
digme, som har været et bæ-
rende princip i vores sam-
fund lige siden.
4. november i København

Praktisk ideudvikling
Hvordan får du en rigtig 
god idé? Og hvordan vide-
reudvikler du en halvfær-
dig idé?
10. november i Køben-
havn
11. november i Aarhus

Når matematikken 
inspirerer kunsten 
Kom til dobbeltforedrag 
med Ingrid Bugge, dansk 
billedkunstner, og matema-
tikprofessor Nathalie Wahl. 
28. oktober i København
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Specialer2Go
Specialer2Go er et DM-tilbud til dig, som har afsluttet din 
uddannelse inden for de seneste to år. Du lærer at formid-
le dit speciale professionelt både mundtligt og skriftligt, og 
du får adgang til at publicere en artikel og holde et oplæg 
om specialet. Dermed kan du omsætte pointer, perspekti-
ver og forskningsresultater i dit speciale til konkrete punk-
ter på cv’et.

I efteråret kan du komme på Specialer2Go-workshop i Kø-
benhavn og Aarhus. Du vil inden workshoppen blive bedt 
om at skrive et udkast til en artikel med baggrund i dit spe-
ciale, og på workshoppen bliver du introduceret til en ræk-
ke værktøjer, som kan hjælpe dig til at formidle dit speciale 
overbevisende. Du kommer til at arbejde med egne og an-
dres tekster og bliver skarp på, hvordan man skriver en god 
historie og formidler faglig viden til en bredere offentlighed.

Efter workshoppen får du mulighed for at publicere en arti-
kel i Fagligt forum på dm.dk og holde oplæg på et af DM’s 
medlemsmøder. 
 
Læs mere og tilmeld dig på dm.dk/specialer2go 
eller dm.dk/kalender.

UDVALGTE MEDLEMSMØDER I OKTOBER OG NOVEMBER

Læs mere og tilmeld dig på dm.dk/ kalender, hvor du også kan se alle  medlemsmøder.

“46 pct. af de danske nyhedsbrugere 
gggååårr ssoomm hhhoovveedddrreegggeelll dddiiirreekkktttee tttiiilll dddee nnyyy--
hheeddssbbrraannddss, ssoomm ddee kkeennddeerr oogg hhaarr ttiilllliidd 
ttiill, mmeennss kkuunn 1155 ppcctt. fifinnddeerr nnyyhheeddeerr vveedd 
hjælp af søgemaskiner som Google”.
KimKim ScSchrøhrøderder, p, profrofessessoror vedved RoRoskiskildelde UnUniveiversirsitettet

Vi bruger flere og mere varierede nyhedsmedier og bliver 
bedre oplyst end nogensinde før. Intet tyder på, at nyheds-
mediernes rolle som demokratisk ressource er aftagende, 
skriver Kim Schrøder, Roskilde Universitet. 

Find artiklen i dm.dk/fagligtforum.  
Vælg Kultur, sprog og kommunikation.

Medlemsmøde med Kim Schrøder: Hvor er nyhederne? 
12. november i København 
18. november i Aarhus

Læs mere og tilmeld dig på dm.dk/kalender.

Danskernes nyhedsvaner – konservative og innovative

Følg DM Administration, organisation 
og politik på LinkedIn.
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Statistik med Excel
Få et koncentreret overblik over grundlæggende sta-
tistiske begreber og lær at vurdere og præsentere en 
statistisk undersøgelse samt at analysere statistiske 
data. Kurset varer to dage.
Start 9. november 2015 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.450 kroner
Andre 10.050 kroner
Prisen er inklusive bogen ’Statistik med Excel’.

Webredaktør i verdensklasse
Bring dit websted til tops i Google og lær at arbejde 
professionelt med informationsarkitektur, søge-
maskineoptimering, indholdsstrategi og bruger-
venlighed. Du bliver klædt på til at lede en profes-
sionel relancering, kvalitetssikring og forbedring  
af et stort websted. Tredageskursus.
Start 17. november 2015 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 11.400 kroner
Andre 13.400 kroner

Præsentationsteknik og  
overbevisende budskaber 
Bliv en klar, stærk og troværdig formidler, når du  
skal fremlægge akademiske resultater, strategier  
og projekter i dit arbejde. Tredageskursus i retorik  
og mundtlig formidling.
Start 17. november 2015 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 11.400 kroner
Andre 13.400 kroner

Fundraising
Få succes med fundraising og få overblik over  
begreber, teknikker og søgemuligheder. På kurset  
får du værktøjer til idé- og konceptudvikling og  
lærer at formulere de helt rigtige ansøgninger.  
Kurset varer to dage.
Start 25. november 2015 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.300 kroner
Andre 9.900 kroner

Grafisk facilitering (modul 2)
Udvid paletten af grafiske faciliteringsteknikker og 
bliv endnu bedre til at designe processer, facilitere 
møder og kommunikere klart med fælles engagement. 
Kurset varer to dage.
Start 26. november 2015 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.750 kroner
Andre 10.350 kroner
Prisen er inklusive toolbox.

Regnskab og økonomistyring  
for ikke-økonomer
Lær at udarbejde et budget, læse et regnskab og  
forstå de centrale økonomistyringsmetoder.  
Kurset varer to dage.
Start 3. december 2015 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.100 kroner
Andre 9.700 kroner

Tag på kursus i efteråret

Bliv endnu bedre

Find flere kurser på dmefteruddannelse.dk eller ring på telefon 38 15 66 68
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GÅR DU MED 
ELLER MOD 
STRØMMEN?
Ved du hvad du flygter fra eller til? 
Få styr på din ledelse og på fremtiden 
for din organisation 
– kontakt Center for ledelse

Tjek ucsyd.dk/ledelse
Kontakt Centerleder Anni Rosengren Korsbæk
+45 7266 5231 / arko@ucsyd.dk
Center for Ledelse, UC Syddanmark


