
 

Referat 

1. Godkendelser 

1.1. Godkendelser af referat fra seneste møde 
Godkendt 

1.2. Godkendelse af dagsorden 
FU foreslår, at punkterne  
3.4.1.1 DJ’s fremtidige interne organisering,  
3.4.1.3 Direktionsinstruks samt  
3.4.3 Cavlingkomiteen behandles som lukkede punkter kun for HB-medlemmer. 

Nyt punkt 3.4.5. Pressens Uddannelsesfond. 

Beslutning: Godkendt. 

2 Meddelelser 

• Lars Werge orienterede kort om de punkter, som HB havde behandlet på det lukkede møde.

Offentlighedsloven: Justitsministeren har fremlagt et forslag til en revision af § 24, minister-
betjeningen, for forligskredsen. DJ har været i tæt dialog med Radikale Venstre og SF om
forslaget, som ingen af partierne finder tilstrækkeligt.

Medieaftale: Vi ser frem til et udspil fra regeringen/kulturministeren.

Ringeprojekt: HB-medlemmer har igennem flere aftener ringet til dimittender for at høre, hvordan
det går, og hvad DJ evt. kan gøre. Meget positiv respons.

PFA har udgivet en rapport om senior-liv. Anbefales.

Tine Johansen orienterede om 8. marts, kvindernes internationale kampdag: Både Lars og Tine
havde et tæt program, der indledtes kl. 8 med DJ’s egen høring, se
https://journalistforbundet.dk/nyhed/8-marts-i-dj-hvordan-far-vi-flere-kvinder-i-medierne
og blandt andet fortsatte til Bladtegnernes arrangement og en løn-åbenheds-konference.

21.03.2018 Referat, GODKENDT 
 
 

Hovedbestyrelsesmøde den 9. marts 2018 

Sted Gammel Strand 46, København K 

Deltagere Lars Werge, Tine Johansen, Anders Stoffer, Frederik M. Juel, Freja 
Wedenborg, Henrik Friis Vilmar (til kl. 13), Karen Hedegaard, Lars Lindskov, 
Merete Lindstrøm (via Skype), Per Schultz-Knudsen, Peter Thornvig, Rasmus 
Mark Pedersen (fra kl. 11), Sus Falch, Thilde Høybye, Villy Dall, Linda Garlov. 

Afbud - 

Dirigenter Karen Hedegaard, Villy Dall 

Referent Hans Jørgen Dybro 

Deltagere fra observatørkredsen: Helge Andreasen, Lars Rugaard, Niels Peter Arskog, 
Lisbeth Kiel, Karina Bjerregaard, Per Roholt, Amalie Foss, Silja Smith, 
Helle Veel, Morten Bergholt. 

Afbud fra observatørkredsen: Lars Refn, Allan Gregersen, Thue Grum-Schwensen. 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/8-marts-i-dj-hvordan-far-vi-flere-kvinder-i-medierne
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Fremtidens Forbund-arbejdsgruppen: Godt i gang. Fagligt Forum bliver involveret i arbejdet. 
 
Medlemsundersøgelse vedr. sexchikane: Besvarelserne er ved at blive analyseret. Der er lavet en 
pjece beregnet for at hænge op på opslagstavler. 
 
EFJ-konference, Gdansk, om pressefriheden i Europa. Lars Werge, Tine Johansen, Freja 
Wedenborg deltog fra DJ. Freja Wedenborg holdt et godt oplæg om logningsdirektivet. 
 
 

3 Sager til beslutning 
  
3.1 Overenskomstsager (referatforbud) 

 
 Berlingske Media: 

Uden for dagsordenen gav forhandlingskonsulent Christian Dølpher en mundtlig orientering om 
situationen i Berlingske Media: Dels sparerunde, afskedigelse af 29 medarbejdere på Berlingske 
og BTMX. Dels Outsourcing den 1. juni, redigering og layout, 32 medarbejdere til Wunderkind. 
Tillidsrepræsentanterne forhandler med ledelsen. Herunder forhandlinger om vilkårene for 
outsourcing og virksomhedsoverdragelse. 
Christian Dølpher er på vej til møde med de medlemmer, der bliver omfattet af outsourcing. 
Frederik M. Juel supplerede orienteringen. 
 
Beslutning: Til orientering. Besluttet at Lars Werge og forhandlingschef Claus Iwersen formulerer 
et forslag til en udtalelse fra HB.  
Udtalelsen blev vedtaget, se https://journalistforbundet.dk/nyhed/udtalelse-fra-djs-hovedbestyrelse-
vedr-opsigelser-og-outsourcing  
 
 

3.1.1 Praktikantaftale 
 

 Tine Johansen gav en mundtlig orientering: Der er endnu ikke underskrift på aftalen. Derfor skal 
HB først formelt behandle aftalen på det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde, der er planlagt til 
den 19. marts.  
Indholdet er det samme som tidligere er fremlagt. Tine Johansen uddybede dette. 
 
Beslutning: Drøftet. Aftalen behandles formelt og endeligt på det ekstraordinære HB-møde den 
19. marts. 
 
 

3.1.2 Aftale om OK-fornyelse med TV 2/Danmark 
 

 Aftalen er 3-årig med en samlet ramme på 5,5% (1.5 + 1.95 + 2.05) 
Det betyder, at basislønnen i perioden vil stige med 1.000 kroner, derudover får alle ansatte en 
stigning i den personlige løndel på 275 kr. i 2018. Endelig er der i gennemsnit 1.285 kr. på den 
personlige løndel. I alt en gennemsnitlig lønstigning på de tre år på 2.560 kr. om måneden. 
Stigningerne fordeler sig på følgende måde: Basislønnen stiger 460 kr. fra 1. marts 2018. De to 
næste år vil den stige med henholdsvis 240 kr. og 300 kr. De personlige løntillæg stiger altså i år 
med 275 kr. for alle, og de efterfølgende år med 625 kr. og 660 kroner, som fordeles efter 
individuelle forhandlinger. Der er derudover en række forandringer i overenskomsten: 
 
Pension: Pensionsloftet stiger i 2019 fra 34.000 til 35.000 kr. For de, der tjener 34.000 kroner eller 
mere, betyder det ekstra 110 kroner ind på pensionskontoen hver måned eller 1320 kr. om året. I 
2020 stiger pensions-loftet med yderligere 500 kr. 
 
Barsel: Barselsbestemmelsen er blevet forbedret på to punkter. Dels er det sikret, at medarbejdere 
der er væk på barsel eller forældreorlov, er sikre på at få mindst samme stigning i de personlige 
tillæg som gennemsnittet. Dels er det nu blevet skrevet ind, at en såkaldt medmor (den kvinde i et 
lesbisk forhold, der ikke har født barnet) har samme ret til løn under fædre- og forældreorlov som 
en mandlig medarbejder. 
 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/udtalelse-fra-djs-hovedbestyrelse-vedr-opsigelser-og-outsourcing
https://journalistforbundet.dk/nyhed/udtalelse-fra-djs-hovedbestyrelse-vedr-opsigelser-og-outsourcing
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Tidsbegrænset ansættelse: Der er lagt begrænsninger på TV 2´s muligheder for at forlænge en 
tidsbegrænset ansat. Der er nu sat en grænse på to forlængelser og maksimalt tre år, hvor der 
tidligere alene har været en grænse på tre forlængelser uden åremålsbegrænsning. 
  
Efteruddannelse: Tillidsfolkenes får ret til indsigt i, hvad der bruges efteruddannelsesdage i de 
forskellige afdelinger. Det er specielt i de mindre afdelinger, der typisk har et mere merkantilt snit 
end eksempelvis Nyhederne og Sporten, at tillidsfolkene har haft et ønske om at få mere hånd i 
hanke med brugen af efteruddannelse. 
 
Prøvetid TV 2 er blevet imødekommet på deres krav om at forlænge prøvetiden fra 4 til 9 måneder 
(hvilket er det samme som DR og TV 2-Regionerne allerede har). Ræsonnementet fra DJ-
forhandlernes side har været, at det måske kunne skærpe TV 2´s lyst til at fastansætte nogen 
direkte, i stedet for som nu, hvor de næsten altid starter med at ansætte folk i tidsbegrænsede 
kontrakter eller som freelancere, idet disse ansættelsers længde bliver trukket fra prøvetiden.  
 
Juleaften og Grundlovsdag TV 2 er desuden blevet imødekommet på deres krav om, at 
medarbejdernes arbejdstidsnormer ikke bliver nedskrevet for Juleaftensdag og Grundlovsdag i de 
år hvor disse dage falder i en weekend (hvilket eksempelvis sker 5 gange i løbet af de næste 10 
år). Det er alene en imødekommelse, der er blevet brugt til at bringe det samlede økonomiske 
resultat højere op, end det ellers kunne lade sig gøre. 
 
Videreudnyttelse Videreudnyttelsesaftalens rundsum er blevet hævet for første gang siden 2012 
fra 1.000.000 kr. til 1.100.000 kr. 
 
Og så er den pligtige afgangsalder (altså TV 2´s ret til at afskedige medarbejdere, når de fylder 70 
år) der var en del af overenskomstens Seniorordning blevet strøget. 
 
Journalistpraktikanter og FTP-elever: FTP-elevernes lønninger stiger i samme takt som skrevet i 
aftalen mellem DJ og DMA. For journalistpraktikanter gælder, at de kommer til at følge den aftale 
DJ har lavet med en lang række spillere på praktikant-området. Skulle denne aftale mod 
forventning falde til jorden, er der enighed om, at journalistpraktikanternes lønninger fortsat følge 
DMA-aftalen lavet i 2017. 
 
Freelancere Det lykkedes ikke at lave en egentlig aftale for freelancerne på TV 2, men den 
såkaldte Freelanceerklæring består fortsat og bliver forbedret på tre punkter: -Startlønnen for de 
lavest lønnede freelancere stiger med mindst 5 kroner i timen, fordi beregningen af 
minimumstimelønnen tager udgangspunkt i basislønnen for de ansatte. Desuden er der tradition 
for, at alle freelance-timelønninger stiger i takt med de procentvise stigninger for de ansatte (altså 
5.5% på de 3 år). 
-Derudover er det nu sikret at freelancere med mere end 1000 timers arbejde om året har ret til løn 
på barns 1. sygedag. 
-Desuden stiger den årlige rundsum for afgivelse af videreudnyttelses-rettighederne med 45.000 kr. 
fra 280.000 til 325.000, hvilket er en procentvis næsten dobbelt så stor stigning som for de faste. 
 
Den samlede forhandlingsdelegation bestående af TV 2-tillidsfolkene Lennart Sten, Palle Jensen, 
Malene Winding, Ellen Meldgaard Pedersen, Jimmy Andreasen og Sigurd Kristoffersen, samt 
Morten Bergholt fra FreelanceGruppen og DJ-konsulenterne Marianne Molin og Henrik Bruun 
anbefaler resultatet. 
 
Indstilling: Forhandlingsdelegationen på TV 2-overenskomsten indstiller i enighed at HB 
godkender aftaleprotokollatet for OK-forhandlingerne på TV 2/Danmark og anbefaler 
medlemmerne på TV 2 at stemme ja til resultatet ved den kommende urafstemning.  
 
Beslutning: Godkendt. Sendes til urafstemning. 
 
 

3.1.3 TV2 Regionerne, status 
 

 Forhandlingskonsulent Christian Dølpher orienterede om status på forhandlingerne med TV2 
Regionerne. 
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Konklusion: Sagen drøftet. 
 
 

3.1.4 Det offentlige område, status 
 

 Tine Johansen og forhandlingskonsulent Jakob Plenaa gav en status for den alvorlige situation for 
forhandlingerne på det offentlige område. 
Lars Werge uddybede vedr. formandsmøde forleden i AC.  
 
Konklusion: Sagen drøftet. 
 
 

3.2. Medlemssager 
 - 

 
3.3. Økonomi 

 
3.3.1 Årsregnskab 2017 

 
 Revisionen fremlægger regnskabet på hovedbestyrelsesmødet.  

Årsregnskabet 2017 viser et samlet resultat på 2.333 t.kr. i forhold til det budgetterede på -161 t.kr. 
 
På indtægtssiden er der en negativ afvigelse på kontingentet på 900 t. kr.  
Ved budgetlægningen for 2017 opjusterede vi forventningerne til kontingentindtægterne. Det er 
ikke lykkedes at opnå det budgetterede antal fuldt betalende.  
 
På indtægtssiden er der en positiv afvigelse på annonceindtægter. DJ valgte sidste år at trække 
annoncesalget ind i DJ. Det har indtil videre haft en gavnlig effekt. 
 
På omkostningssiden er der en del større både positive og negative afvigelser. 
På den positive side er, at afkastet er væsentlig større end budgetteret.  Derudover er huslejen 
blevet mindre end budgetteret. Det skyldes, at et kvartals husleje for 2017 ved en fejl var kommet 
med i 2016 regnskabet. 
 
I den negative afvigelse er dels advokatomkostninger og ekstra personaleomkostninger som følge 
af fratrædelse og flere barsler i DJ. 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen godkender årsregnskab for 2017. 
 
Debat: Revisionen fremlagde regnskabet. Der er tale om en blank påtegning. 
HB havde enkelte spørgsmål til revisor. 
 
HB holdt herefter et kort, lukket møde med revisoren. 
 
Beslutning: Enstemmig godkendelse. 
 
 

3.4 Forskelligt 
 

3.4.1 DJ internt 
 

3.4.1.1 DJ’s fremtidige interne organisering (lukket punkt) 
 

 Beslutning: HB godkendte på et lukket møde planen for DJ’s fremtidige interne organisering. 
 
 

3.4.1.2 Retningslinjer for relationer og chikane 
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 Som en udløber af #metoo indarbejdes i DJ retningslinjer for intime relationer og retningslinjer for 
håndtering af mobning og seksuel shikane. Retningslinjerne skal primært være med til at sikre, at 
medarbejdere er klart informeret om hvilke relationer der accepteres og ikke accepteredes i DJ.  
 
Videre skal retningslinjerne bl.a. være en hjælp til at sikre en effektiv og korrekt håndtering i tilfælde 
af, at medarbejdere krænker eller oplever sig krænket, ligesom medarbejdere der bliver vidne til 
krænkelser, får klare retningslinjer for hvordan de skal forholde sig i sådanne tilfælde.  
 
Der oprettes videre en Whistleblowerordning for at sikre at DJ’s ønsker om at vise åbenhed og 
ansvarlighed i forhold til alt, hvad forbundet gør, følges op af en ordning, der sikrer at alle - både 
ansatte, politiske aktive og medlemmer - får mulighed for at ytre sig, også anonymt, hvis der opstår 
mistanke om, at der foregår alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder i DJ eller i forbindelse 
med aktiviteter relateret til DJ. 
 
Indstilling: Til orientering. I DJ’s personalepolitik indarbejdes: ”Retningslinjer for intime relationer i 
Dansk Journalistforbund” og ”Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af mobning og seksuel 
chikane i Dansk Journalistforbund”. Videre oprettes en Whistleblowerordning. 
 
Debat: Linda Garlov og rådgivningschef Jette Kayerød Christensen understregede, at dette er et 
led i en proces, der foregår i huset i regi af samarbejdsudvalget, STAR-udvalget, og at det derfor 
blot er til orientering og drøftelse i HB. 
 
HB kommenterede og havde forskellige holdninger til retningslinjerne. Blandt andet: Hvorfor sætter 
man regler i stedet for ledelse? Disse regler kan ikke være et forbillede for DJ-arbejdspladser. 
Om whistleblowerordningen: Er der behov for det, når der i øvrigt er tillidsrepræsentanter? 
 
Konsulenternes tillidsrepræsentant, forhandlingskonsulent Marianne Molin: DJ er her og nu i en 
situation, hvor der er behov for disse regler. Og understregede, at whistleblowerordningen først er 
aktuel, når alle andre muligheder er udtømt. 
 
Konklusion: Drøftet. 
 
 

3.4.1.3 Direktionsinstruks (lukket punkt) 
 

 Beslutning: HB godkendte på et lukket møde en direktionsinstruks. 
 
 

3.4.1.4 Intern undersøgelse af kultur 
 

 HB besluttede i januar, at der skal laves en ekstern undersøgelse af kulturen i DJ. Undersøgelsen 
skal gennemføres i løbet af foråret 2018. 
 
På baggrund af den beslutning har forbundsledelsen sendt opgaven i udbud hos to forskellige 
eksterne konsulenter. STAR-udvalget (Samarbejdsudvalget) træffer den endelige beslutning om, 
hvilken konsulent, der skal have opgaven. 
 
STAR-udvalget har drøftet undersøgelsen og muligheden for at kombinere den med et trivsels-
forløb i resten af 2018.  Det passer også godt sammen med, at DJ under alle omstændigheder skal 
gennemføre en APV (Arbejdspladsvurdering) i 2018. 
 
Opgaven for den eksterne konsulent er at undersøge kulturen i DJ. Derudover skal konsulenten 
hjælpe med en proces, som på baggrund af undersøgelsen skal sikre, at der sker en forbedring af 
de områder, som undersøgelsen peger på, at der er behov for at arbejde med. Undersøgelsen vil 
både foregå med kvantitative anonyme spørgeskema og ved kvalitative interview. 
Opgaven skal afsluttes med en APV(Arbejdspladsvurdering), som både måler det psykiske og 
fysiske arbejdsmiljø.   
 
Indstilling: HB godkender, at der indgås aftale med en ekstern konsulent med henblik på at 
undersøge og forbedre kultur / arbejdsmiljø. 
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Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.4.2 Fagligt Forum 
 

 Det foreløbige program for Fagligt Forum fremgår af de følgende sider. 
 
Det gennemgående tema om søndagen den 22. april bliver Fagenes Fremtid. 
Og det gennemgående tema om mandagen den 23. april bliver Fremtidens Forbund. 
 
Detaljerne i søndagens program bliver tilrettelagt i samarbejde med Fagenes Fremtid-
arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen holdt møde onsdag den 21. februar. 
 
Indstilling: FU indstiller det foreløbige program for Fagligt Forum til beslutning i HB. 
 
Debat: HB spurgte ind til, hvordan deltagerne i Fagligt Forum vil blive inddraget. 
Lars Werge og Hans Jørgen Dybro uddybede dette. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.4.3 Nyt medlem til Cavlingkomiteen (lukket punkt) 
 

 Beslutning: Tine Gøtzsche, DR, (klapsalve) 
se https://journalistforbundet.dk/nyhed/tine-gotzsche-udnaevnt-til-nyt-medlem-af-cavlingkomiteen  
 
 

3.4.4 Fagfestival 2018 
 

 4. og 5. november afvikles Fagfestival 2018 i Odeon og Odense Koncerthus. 
 
I budgettet er der forudsat følgende deltagerbetaling og deltagerantal: 
 
Kategori  Antal Billetpris 
DJ-medlem, early bird 400 1.990 kr. 
DJ-medlem, fuld betaling 300 2.290 kr. 
DJ-medlem, nedsat betaling 300 998 kr. 
DJ-medlem, søndag 20 1.500 kr. (inkl. aften) 
DJ-medlem, mandag 25 1.100 kr. 
Ikke DJ-medlem 30 6.900 kr. 
 
Ændringer i forhold til Fagfestival 2016 
Fuld betaling er faldet med 5 kr. 
Sent købt fuld betaling er steget med 295 kr. 
Nedsat betaling er uændret. 
Dagsbilletter er hævet med 500 kr. søndag (inkl. aftenprogrammet) og 100 kr. mandag. 
Ikke DJ-medlemsprisen er hævet med 200 kr. 
 
Indstilling: FU indstiller til HB at godkende budget og deltagergebyrer for Fagfestival 2018 
 
Debat: Rasmus Mark Pedersen ønsker Fagfestival hvert år, og vil derfor stemme imod. 
 
Beslutning: Afstemning: Alle for, bortset fra Rasmus Mark Pedersen, der stemte imod. 
 
 

3.4.5 Pressens Uddannelsesfond, nyt bestyrelsesmedlem 
 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/tine-gotzsche-udnaevnt-til-nyt-medlem-af-cavlingkomiteen
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 I bestyrelsen for Pressens Uddannelsesfond sidder fire medlemmer udpeget af DJ. Der er tradition 
for, at det ene medlem repræsenterer DR, ligesom DR’s ledelse har et medlem på den anden side 
af bordet. 
Da Sanne Strøh Andersen har opsagt sin stilling i DR, indstilles det til godkendelse, at Sten 
Kramhøft indtræder i bestyrelsen i stedet for hende. 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen godkender, at Sten Kramhøft indtræder i bestyrelsen i stedet for 
Sanne Strøh Andersen, begge DR 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4 Sager til drøftelse 
 

4.1 Beretning Journalisten 
 

 Medlemsundersøgelsen indgår i beretningen fra Journalisten 
 
Redaktør Øjvind Hesselager redegjorde for Journalisten. Herunder blandt andet: 

• Der er meget at glæde sig over 

• I 2017 var der to store skift: Nyt webbureau. Og nyt distributionsfirma. 

• #Metoo-historien var svær at skrive. 

• Masser af annoncer. Inhousing af annoncesalg er en god idé. 

• Medlemsundersøgelsen: Journalisten bliver læst af medlemmerne 

• Det er en kerneopgave for et fagblad at bringe forbundets medlemmer sammen.  
Det bliver sværere og sværere for os at finde det fælles vi.  

• Udfordringen er enkel: Hvordan betjener Journalisten et stadigt stigende antal fagligheder. 

• Svaret i 2018 kan blive mindre journalistik og mere publicering af journalistik. 

• 2018: Nyt design i magasin. 

• Konklusion: Jeg synes, at vi har gjort det godt. Og vi arbejder hårdt og godt på det. 
 
Debat: Enkelte kommentarer. Det blev blandt andet påpeget, at svarprocenten på medlems-
undersøgelsen var så lav, at man ikke bør konkludere for meget på baggrund af den. 
 
Konklusion: Drøftet. 
 
 

4.2 Beskæftigelsessituationen 
 

 HB får på sine møder til orientering forelagt de aktuelle tal for beskæftigelsessituationen. 
Nøgletallene for november 2017 viser en stigning i den gennemsnitlige bruttoledighed blandt DJ’s 
medlemmer i AJKS på 0,7 procent til samlet 5,5 procent i forhold til samme måned året før.  
Det svarer i alt til 679 medlemmer. 
 
Indstilling: December-tallene for beskæftigelsessituationen tages til efterretning. 
 
Debat: Kommentar: I opgørelsen mangler Bloggerne og evt. DJ Lederne. 
 
Konklusion: Til efterretning. 
 
 

5 Sager til efterretning/orientering 
 

5.1 Internationalt arbejde 
 

 Tine Johansen: Som nævnt under meddelelser har DJ deltaget i EFJ-møde i Gdansk, Polen. 
 
Safety fond, IMS: Omlægning af støtte. Hidtil oftest givet til individuel støtte efter indstilling fra IMS. 
Men der har vist sig et stigende behov for en mere kollektiv støtte, for eksempel en rundsum til 
evakuering fra Aleppo. I øjeblikket også fra Yemen. 
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FU har (som internationalt udvalg) nu valgt at skrive dette ind i den aftale, der er lavet med IMS. 
Det vil blive understreget i præsentationen på Fagligt Forum, inden indsamlingen går i gang. 
 
Debat: Villy Dall: Burde det være HB, der beslutter en sådan økonomisk ændring? 
Han efterspørger desuden en generel debat om vores fremtidige samarbejde med IFJ. 
 
Lars Werge: Ja, og gerne i begyndelsen af efteråret efter årsmøderne i IFJ og EFJ. 
 
Konklusion: Til orientering. 
 
 

6 Eventuelt 
 

 Merete Lindstrøm: Kan formentlig ikke deltage i Fagligt Forum, da det tyder på, at der bliver 
udskrevet valg i Grønland til afholdelse midt i Fagligt Forum. 
 
Freja Wedenborg: Er der planer for et DJ-arrangement 1. maj? 
 
Lars Werge: 1. maj: Det kan overvejes for 2019. 
Den 3. maj, FN’s pressefrihedsdag er der premiere på Tom Heinemann’s film Courage. Der 
arbejdes med muligheden for nogle DJ-arrangementer i den anledning. 
 
 

/DYB 


