
 

Referat 

 
 
 
 
1. Godkendelser 

 
1.1. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Godkendt 
 

1.2. Godkendelse af dagsorden 
Tilføjelse af nyt punkt 3.2.1. Dispensation for optagelse i DJ. 
Godkendt. 
 
 

2 Meddelelser 
Lars Werge:  
Orienterede kort om HB’s seminar om formiddagen. På seminaret drøftede man HB’s samarbejde 
mv. 
 
Lars Werge: Grønland: Orienterede om sin rejse til Grønland i forgangne uge. Holdt møder på 
arbejdspladser, med politikere, og med TP/Grønlandskredsen. 
Har lovet TP, at DJ overvejer et forslag om, at grønlandske medlemmer ikke skal være obligato-
riske medlemmer af specialgrupper. 
Tages med på formandsmødet. 
 
Forbrugsforeningen: Lars Werge er genvalgt som DJ’s repræsentant. 
 
Økonomi: FU har besluttet at skubbe økonomi-temaet til august, hvor en ny økonomichef er tiltrådt. 
 
Mere økonomi: Der er ingen bilag om økonomi under dagsordenens pkt. 3, da man er ved at 
overgå til nyt økonomi-system. Forretningsudvalget har accepteret at udskyde økonomisk 
redegørelse til august. Økonomien ser godt ud. 
 
Trivselsundersøgelse intern i DJ: Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med firmaet 
Hartmanns. Præsenteres i august. Næste pejlemærke er at gentage undersøgelsen til foråret. 
 
Pressenævnet: Årsberetning fra Pressenævnet er netop udkommet,  
se http://www.pressenaevnet.dk/indsigt/aarsberetning2017/ .  
 

14. juni 2018 Referat, GODKENDT til web 
 
 
 
Hovedbestyrelsesmøde den 31. maj - 1. juni 2018 
 
Sted Hotel Comwell, Roskilde 
 
Deltagere Lars Werge, Tine Johansen, Anders Stoffer, Frederik M. Juel,  

Freja Wedenborg, Henrik Friis Vilmar, Karen Hedegaard, Lars Lindskov, 
Merete Lindstrøm, Per Schultz-Knudsen, Peter Thornvig, Rasmus Mark 
Pedersen, Sus Falch, Villy Dall, Linda Garlov. 

 
Afbud Thilde Høybye 
 
Dirigenter Karen Hedegaard og Villy Dall 
 
Referent Hans Jørgen Dybro  

 
Deltagere fra observatørkredsen: Dorte Kildegaard, Karina Bjerregaard, Lars Rugaard, 

Helge Andreassen, Allan Gregersen, Per Roholt, Silja Smith, Lisbeth Kiel,  
Thue Grum-Schwensen, Niels Peter Arskog, Helle Veel. Anne Anthon. 
 

Afbud fra observatørkredsen: Nina Trige. 
 

 

http://www.pressenaevnet.dk/indsigt/aarsberetning2017/
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Medieforhandlinger: Endnu ikke afsluttet, fortsat i gang. Forhandlingerne omhandler ikke blot public 
service mv., men også mediestøtten til dagblade m.fl. DJ følger så tæt som muligt og gør 
indflydelse gældende. 
 
Høringssvar til Troels Lund Poulsen om den kommende arbejdsmiljølovgivning. 
Film og TV-gruppens input ligger til grund for DJ’s høringssvar. 
 
Tine Johansen:  
Praktikantaftalen. godkendt på ekstraordinært HB-møde. 
Mandag den 4. juni er der stormøde om praktikantaftalen. 
Sammen med Danske Medier gennemføres to runder praktikantvejleder-kurser. Der er lang 
venteliste. 
Der er skabt flere praktikpladser. Men der er desværre fortsat praktikpladser, der står ledige. 
 
DJ’s handlingsprogram: Gratis arbejde. Uddannelsespolitisk Udvalg tager opgaven på sig. 
Men HB skal ved lejlighed drøfte og tage principiel stilling til, hvornår det er gratis og hvornår det er 
frivilligt. 
 
Rasmus Mark Pedersen:  
Specialforeningen Journalisterne i DJ: Vi arbejder på at blive en specialgruppe.  
 
 

3 Sager til beslutning 
 

3.1. Overenskomstsager (Referatforbud) 
 

3.1.1. Godkendelse af overenskomst med TV 2 regionerne (Referatforbud) 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen godkender aftaleresultatet for overenskomstforhandlingerne med 
Foreningen af TV 2-regioner og anbefaler medlemmerne at stemme ja ved den kommende 
urafstemning. 
 
Sagsfremstilling: Tirsdag den 24. april 2018 blev der indgået aftale om fornyelse af overens-
komsten mellem DJ og Foreningen af TV 2-regioner med en løbetid på tre år. 
Sammenlagt er der aftalt reguleringer for i alt 4 %. Disse er fordelt med 1,4 procent i det første år, 
1,4 procent i år 2 og de resterende 1,2 procent i det tredje år. 
 
Økonomi 
2018 reguleringer: Hver enkelt medarbejder får reguleret det personlige tillæg med 450 kr. 
Pensionsloftet stiger fra 32.000 til 33.000 kr. Weekendtillægget stiger fra 450 til 500 kr.  
 
2019 reguleringer: Der afsættes 630 kr. pr medarbejder til forhandling af den personlige løndel. Af 
disse går 220 kr. til en generel stigning til alle. Resten fordeles af ledelsen efter individuel 
forhandling. 
 
2020 reguleringer: Der afsættes 540 kr. pr medarbejder til forhandling af den personlige løndel. Af 
disse går 200 kr. til en generel stigning til alle. Resten fordeles af ledelsen efter individuel 
forhandling. 
Der er denne gang ikke afsat penge til stigninger på basislønnen. Dette afstod man fra efter ønske 
fra arbejdsgiver og da man ved seneste overenskomstresultat fik en historisk høj regulering af 
denne. Basislønnen er i dag 27.275 kr. 
 
Øvrigt indhold: Pensionsloftet hæves til kr. 33.000 Pensionsloftet bevirker at medarbejderen 
alene får beregnet pensionsbidrag af sin løn op til pensionsloftet. Dette er i dag kr.32.000. Al løn ud 
over loftet beregnes der ikke pension af. 
Dette har man flere gange forsøgt afskaffet eller hævet. Senest ved sidste fornyelse, hvor man til 
sidst valgte det fra, da den økonomiske ramme var meget lille. 
Denne gang hæves loftet til 33.000 kr, hvilket bevirker, at arbejdsgiverbidraget kan stige med op til 
110 kr om måneden. Værdien af dette udgør 0,245 % af lønsummen. 
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Pensionsloftet afskaffes for nyansatte: Det er aftalt at pensionsloftet afskaffes for nyansatte. 
Disse vil fremover få beregnet pensionsbidrag af deres fulde løn. Arbejdsgiverbidraget er 10 % og 
medarbejderbidraget er 5 %. 
 
Afspadseringssatsen sættes ned for nyansatte: Det er aftalt at afspadseringssatsen er 1:1,5 for 
nyansatte. Den er 1:2 for de nuværende ansatte. 
Det er delegationens vurdering, at denne ændring vil have en meget lille reel effekt, da meget få 
medarbejdere i dag kommer i overarbejde. Det vurderes, at den nedsatte faktor stadigt vil være 
adfærdsregulerende for arbejdsgiver. 
 
Der kan ske ansættelse på deltid: Det er aftalt at der fremover kan ske ansættelse på deltid. 
Tidligere har det alene været muligt at blive ansat på fuldtid, for derefter at lave aftale om nedsat 
tid. Det er aftalt følgende vigtige forhold i relation til deltid: 
Afspadseringssatsen beregnes i forhold til den nedsatte norm. 
Medarbejderen kan som udgangspunkt tage arbejde andetsteds for at supplere sin indtægt om 
nødvendigt. 
Der kan ske en forholdsmæssig reducering af minimums vagtlængde for ansatte på deltid. 
 
Juleaftensdag og grundlovsdag: Juleaftensdag og grundlovsdag er stadigt fridage og normen 
nedskrives. Det er dog aftalt at der ikke sker nedskrivning i de år, hvor en eller begge dage falder 
på arbejdsfrie dage (weekender), hvilket sker første gang i 2021. 
 
Senioraftaler: Som følge af at den pligtige afgangsalder er afskaffet, samtidig med at 
folkepensionsalderen er blevet flydende, er aftalt: 
Medarbejderens ret til at gå på nedsat tid indtræder 4 år før det tidspunkt hvor medarbejderen har 
krav på folkepension. 
Der kan derudover indgås individuelle seniorordninger fra dette tidspunkt. Disse skal sendes til 
tillidsrepræsentanten inden at de indgås, således at tillidsrepræsentanten kan assistere 
medlemmet i forhandlingen af en individuel aftale. 
 
Medmødre Det er aftalt at en medmor sidestilles med en mandlig medarbejder i henseende til 
fædre- og forældreorlov. 

 
Praktikanter og FTP-elever Journalistpraktikanter og FTP-elever får samme stigninger som på det 
øvrige medieområde og den nye praktikantaftale er indskrevet i resultatet. 
 
Freelancere Dansk Journalistforbund kom ikke i gennem med vores krav om at konvertere 
hensigtserklæringen til en aftale. TV2-Regionerne var meget principfaste på dette. 
Det er dog muligt at den nye deltidsbestemmelse kan føre til at flere freelancere får konverteret 
deres freelancetilknytning til fastansættelse på nedsat tid efter aftale med arbejdsgiver. Ligeså kan 
den nye bestemmelse eventuel anvendes af DJ til, oftere end tidligere, at stille krav om at konkrete 
freelancere fastansættes på deltid, hvis de på fast basis arbejder for TV2-Regionerne. 
 
De øvrige krav DJ er kommet igennem med påvirker ikke den nuværende hensigtserklæring i 
øvrigt, bortset fra at freelancernes løndannelse lægger sig op ad de fastansattes lønninger. 
 
Konfliktvarsel Det er aftalt at den varslede konflikt som følge af forhandlingsresultatet er udskudt. 
Konflikten kan dog iværksættes med 6 dages varsel, hvis Hovedbestyrelsen eller urafstemningen 
nedstemmer resultatet. 
 
Nuværende forhold Den nuværende overenskomst kan læses her: 
https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/2016-12/Foreningen%20af%20TV%202-
regioner%202015-2018_2.pdf 
 
Der er ifølge DJ’s medlemsdata pt. registreret 376 overenskomstansatte medlemmer hos TV2-
Regionerne. 
 
Delegationen En enig forhandlingsdelegation anbefaler Hovedbestyrelsen at godkende 
aftaleresultatet og derefter anbefale de berørte medlemmer at stemme ja ved urafstemningen 
Forhandlingsdelegationen har bestået af tillidsrepræsentanterne Allan Ødegaard fra TV 
MIDTVEST, Pia Thordsen fra TV Syd, Tommy Hald fra TV 2/Nord og Lisbet Carlsen fra TV Øst, 

https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/2016-12/Foreningen%20af%20TV%202-regioner%202015-2018_2.pdf
https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/2016-12/Foreningen%20af%20TV%202-regioner%202015-2018_2.pdf
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desuden Morten Bergholt fra FreelanceGruppen og DJ-konsulenterne Christian Dølpher og Henrik 
Bruun.Lars Werge: Anbefales af en enig forhandlingsdelegation. 
PSK: Nyansatte stilles dårligere end allerede ansatte. 
CD: Det er en handel, forbedring for nyansattes pension: Pension af fulde beløb. 
 
Beslutning: Godkender og anbefaler at stemme ja til urafstemning. 
 
 

3.1.2. Godkendelse af overenskomst på det offentlige område (Referatforbud) 
 

3.1.2.1 Fornyelse af overenskomsten med Kommunernes Landsforening (Referatforbud) 
 
Indstilling: Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender aftaleresultat af 3. maj 2018 (vedhæftet) 
om fornyelse af overenskomsten mellem DJ og Kommunernes Landsforening og anbefaler 
medlemmerne at stemme for ved urafstemningen herom. 
 
Sagsfremstilling: Dansk Journalistforbund blev torsdag d. 3. maj 2018 enig med Kommunernes 
Landsforening om en ny overenskomst for de 282 journalister og kommunikatører ansat i 
kommunerne. 
 
Den nye overenskomst er gældende for perioden 2018-2021, hvor der igen forhandles offentlige 
overenskomster. Overenskomsten er aftalt inden for rammerne af Forhandlingsfællesskabets forlig 
(se link bagerst) med en forventet samlet økonomisk ramme på 8,10 %. 
Overenskomstfornyelsen medfører generelle lønstigninger til alle på forventelig samlet 6,82 % i 
den 3-årige periode, fordelt med 1,10 % pr. 1. april 2018, 1,32 % pr. 1. oktober 2018, 1,34 % pr. 1. 
oktober 2019, 1,6 % pr. 1. januar 2020, 0,40 % pr. 1. april 2020 og 1,06 % pr. 1. oktober 2020. 
 
Når rammen og dermed lønstigningerne er angivet som forventelige, skyldes det at dele af 
reguleringerne ligger i den såkaldte reguleringsordning, der sikrer en lønudvikling på linje med det 
private arbejdsmarked. 
Foruden de aftalte lønstigninger i perioden forventes udmøntet en såkaldt reststigning på 0,60 % 
gennem den lokale løndannelse, da retten til mindst én årlig lønforhandling er bibeholdt. 
 
Der er aftalt en stigning i pension på 0,42 procentpoint til i alt 19,40 %. Stigningen bliver en del af 
den eksisterende fritvalgsordning, der betyder, at den enkelte kan vælge at få det udbetalt som løn 
i stedet for pension. 
 
Som en del af forliget er det aftalt, at vi i perioden skal drøfte løn og vilkår for praktikanter. Indtil da 
fortsætter praktikanternes vilkår uændret. I lyset af den nye praktikantaftale på det private område 
er det vurderingen, at begge parter har en interesse i at tilpasse løn og i DJ’s optik særligt vilkår. 
 
Det er aftalt, at tilpasse særbestemmelserne om praktikanternes ferie således, at den bringes i 
overensstemmelse med den nye ferielov. 
Det er endvidere aftalt, at vi i perioden skal drøfte udvidelse af overenskomstens dækningsområde 
med cand.public.er og bachelorer, som vi kender det fra overenskomsten i staten, herunder 
arbejdstidsregler for de pågældende grupper. KL har signaleret, at de umiddelbart er positivt 
indstillet overfor udvidelsen, men at de henset til denne forhandlings særlige forløb på hele det 
kommunale område, med den truende konflikt, ikke har haft den nødvendige tid til forberedelse af 
forhandling af dette tema. 
 
DJ har rejst krav om dækning af lønmodtager freelancearbejde, hvilket KL har afvist. De har under 
forhandlingerne opfordret os til at tage kontakt til dem, hvis vi får kendskab til medlemmer, der har 
opgaver af en art som har karakter af lønmodtager arbejde og de pågældende derfor skal være på 
overenskomst. 
 
De øvrige organisationer har via Forhandlingsfællesskabet rejst krav om eksplicitering af retten til 
betalt spisepause. En ret som fagforbundene mener allerede er en integreret del af 
overenskomsterne og et krav som DJ ikke har rejst. Der er aftalt forskellige løsninger for hhv. LO, 
FTF og AC-forbundene. AC-forbundene har for at få retten ekspliciteret i overenskomsten måtte 
betale af de midler som de enkelte organisationer har haft at forhandle om og som udgør 0,35 % af 
den samlede ramme, herunder en fastfrysning af AC’ernes rådighedstillæg. 
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Forhandlingsdelegationen bestod af forhandlingskonsulent Jacob Plenaa Thorngreen, faglig 
konsulent Henrik Rønne, TR fra Københavns Kommune Susan Vera Mortensen samt TR fra 
Herning Allan Secher Boye Thulstrup. Anbefaler enstemmigt overenskomsten. 
 
Beslutning: Godkender og anbefaler. 
 
 

3.1.2.2. Fornyelse af overenskomsten med Danske Regioner/RLTN (Referatforbud) 
 
Indstilling: Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender aftaleresultat af 4. maj 2018 (vedhæftet) 
om fornyelse af overenskomsten mellem DJ og RLTN og anbefaler medlemmerne at stemme for 
ved urafstemningen herom. 
 
Sagsfremstilling: Dansk Journalistforbund blev fredag d. 4. maj 2018 enig med RLTN om en ny 
overenskomst for de knap 115 journalister og kommunikatører og fotografer ansat i regionerne. Af 
de 115 er 24 fotografer. 
 
Den nye overenskomst er gældende for perioden 2018-2021, hvor der igen forhandles offentlige 
overenskomster. 
Overenskomsten er aftalt inden for rammerne af Forhandlingsfællesskabets forlig (se link bagerst) 
med en forventet samlet økonomisk ramme på 8,10 %.  
 
Overenskomstfornyelsen medfører generelle lønstigninger til alle på forventelig samlet 6,81 % i 
den 3-årige periode, fordelt med 1,10 % pr. 1. april 2018, 1,12 % pr. 1. oktober 2018, 1,42 % pr. 1. 
oktober 2019, 1,70 % pr. 1. januar 2020, 0,40 % pr. 1. april 2020 og 1,07 % pr. 1. oktober 2020. 
 
Når rammen og dermed lønstigningerne er angivet som forventelige, skyldes det at dele af 
reguleringerne ligger i den såkaldte reguleringsordning, der sikrer en lønudvikling på linje med det 
private arbejdsmarked. 
 
Foruden de aftalte lønstigninger i perioden forventes udmøntet en såkaldt reststigning på 0,20 % 
gennem den lokale løndannelse, da retten til mindst én årlig lønforhandling er bibeholdt. 
 
Der er aftalt en stigning i pension for journalister på 0,31 procentpoint til i alt 18,52 % og for 
fotografer er der aftalt en stigning på 1,00 procentpoint til i alt 16,60 %. Stigningerne bliver en del af 
den eksisterende fritvalgsordning, der betyder, at den enkelte kan vælge at få det udbetalt som løn 
i stedet for pension. 
 
Som en del af forliget er det aftalt, at vi i perioden skal drøfte løn og vilkår for praktikanter. Indtil da 
fortsætter praktikanternes vilkår uændret. I lyset af den nye praktikantaftale på det private område 
er det vurderingen, at begge parter har en interesse i at tilpasse løn og i DJ’s optik særligt vilkår. 
 
Det er aftalt, at tilpasse særbestemmelserne om praktikanternes ferie således, at den bringes i 
overensstemmelse med den nye ferielov. 
Det er endvidere aftalt, at vi i perioden skal drøfte udvidelse af overenskomstens dækningsområde 
med cand.public.er og bachelorer, som vi kender det fra overenskomsten i staten, herunder 
arbejdstidsregler for de pågældende grupper. RLTN har signaleret, at de umiddelbart er positivt 
indstillet overfor udvidelsen, men at de henset til denne forhandlings særlige forløb på hele det 
regionale område, med den truende konflikt, ikke har haft den nødvendige tid til forberedelse af 
forhandling af dette tema. 
 
DJ har rejst krav om dækning af lønmodtager freelancearbejde, hvilket RLTN har afvist. De har 
under forhandlingerne opfordret os til at tage kontakt til dem, hvis vi får kendskab til medlemmer, 
der har opgaver af en art som har karakter af lønmodtager arbejde og de pågældende derfor skal 
være på overenskomst. 
 
De øvrige organisationer har via Forhandlingsfællesskabet rejst krav om eksplicitering af retten til 
betalt spisepause. En ret som fagforbundene mener allerede er en integreret del af 
overenskomsterne og et krav som DJ ikke har rejst. Der er aftalt forskellige løsninger for hhv. LO, 
FTF og AC-forbundene. AC-forbundene har for at få retten ekspliciteret i overenskomsten måtte 
betale af de midler som de enkelte organisationer har haft at forhandle om og som udgør 0,35 % af 
den samlede ramme. 



   

  6/17 

 
Forhandlingsdelegationen bestod af forhandlingskonsulent Jacob Plenaa Thorngreen, faglig 
konsulent Henrik Rønne, TR fra Region Hovedstaden Theis Lykkegaard Leisner, FællesTR fra 
Region Midtjylland Tonny Foghmar samt TR, ligeledes fra Region Midtjylland, Louise Kastrup 
Scheibel.  
 
Anbefales af en enig forhandlingsdelegation 
 
Beslutning: Godkender og anbefaler. 
 
 

3.1.2.3. Fornyelse af overenskomsten med Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen 
(Referatforbud) 
 
Indstilling: Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender aftaleresultat af 8. maj 2018 (vedhæftet) 
om fornyelse af overenskomsten mellem DJ og Finansministeriet og anbefaler medlemmerne at 
stemme for ved urafstemningen herom. 
 
Sagsfremstilling: Dansk Journalistforbund blev tirsdag d. 8. maj 2018 enig med Moderniserings-
styrelsen om en ny overenskomst for de 421 journalister og kommunikatører ansat i staten. 
 
Den nye overenskomst er gældende for perioden 2018-2021, hvor der igen forhandles offentlige 
overenskomster. Overenskomsten er aftalt inden for rammerne af CFU’s forlig (se link bagerst) 
med en forventet samlet økonomisk ramme på 8,10 %. 
 
Overenskomstfornyelsen medfører generelle lønstigninger til alle på forventelig samlet 6,07 % i 
den 3-årige periode, fordelt med 1,13 % pr. 1. april 2018, 0,05 % pr. 1. oktober 2018, 1,32 % pr. 1. 
april 2019, 0,86 % pr. 1. oktober 2019, 1,48 % pr. 1. april 2020 og 0,78 % pr. 1. februar 2021. 
 
Når rammen og dermed lønstigningerne er angivet som forventelige, skyldes det at dele af 
reguleringerne ligger i den såkaldte reguleringsordning, der sikrer en lønudvikling på linje med det 
private arbejdsmarked. 
 
Foruden de aftalte lønstigninger i perioden forventes udmøntet en såkaldt reststigning på 1,5 % 
gennem den lokale løndannelse, da retten til mindst én årlig lønforhandling er bibeholdt. 
Der er der udover aftalt en stigning på samtlige 7 løntrin på 1.200 kr. pr. år svarende til 100 kr. pr. 
måned. 
 
Som en del af forliget er det aftalt, at vi i perioden skal drøfte løn og vilkår for praktikanter. Indtil da 
fortsætter praktikanternes vilkår uændret. I lyset af den nye praktikantaftale på det private område 
er det vurderingen, at begge parter har en interesse i at tilpasse løn og i DJ’s optik særligt vilkår. 
 
DJ har rejst krav om dækning af lønmodtager freelancearbejde, hvilket Moderniseringsstyrelsen 
har afvist. De har under forhandlingerne opfordret os til at tage kontakt til dem, hvis vi får kendskab 
til medlemmer, der har opgaver af en art som har karakter af lønmodtager arbejde og de 
pågældende derfor skal være på overenskomst. 
 
Det er som ny forbedring aftalt, at ansatte efter DJ’s overenskomst nu er omfattet af Aftale om 
Tjenestefri af familiemæssige årsager. Aftalen betyder bl.a. at der nu er ret fravær med løn til 
pasning af døende i eget hjem, hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år og pasning af 
nærtstående i hjemmet med nedsat funktionsevne. 
 
Som en del af forliget er overenskomstens regler om plustid (en individuelt aftalt forhøjet arbejdstid 
op til 42 timer/uge) ændret så der ikke længere er krav om iværksættelse. Tidligere krævede det, at 
tillidsrepræsentanten aftalte iværksættelse med ledelsen på den enkelte arbejdsplads, hvorefter 
aftaler kunne indgås mellem den enkelte ansatte og ledelsen. Aftaler om plustid kan opsiges af 
begge parter med 3 mdr. varsel. 
Plustid har eksisteret i staten siden 2008 og det har kun været ganske få steder hvor ledelsen har 
ønsket at iværksætte muligheden for plustid. 
 
De øvrige organisationer har via CFU rejst krav om eksplicitering af retten til betalt spisepause, et 
krav som DJ ikke har rejst. En ret som DJ og de øvrige fagforbundene allerede mener er en 
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integreret del af overenskomsterne. Aftalerne som er landet med de forbund der har rejst kravet, er 
at spisepausen ekspliciteres som en overenskomstmæssig ret, hvor en sådan ret består i dag. De 
enkelte forbund har hver især indgået samlet forlig, hvor der indgår fordele og ulemper for begge 
sider og hvor en uoplyst procentdel er anvendt til ekspliciteringen. 
 
Forhandlingsdelegationen bestod af forhandlingskonsulent Jacob Plenaa Thorngreen, faglig 
konsulent Henrik Rønne, TR fra DMJX Karen Løth Sass samt TR fra DSB Martin Sun Larsen. 
 
Anbefales af en enig forhandlingsdelegation. 
 
Beslutning: Godkender og anbefaler. 
 
 

3.1.3. Overenskomst med Wunderkind (Referatforbud) 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen drøfter, hvorvidt DJ skal indgå en overenskomst på Wunderkind i 
samarbejde med HK/Privat. Overenskomst og aftaleudvalget indstiller at man går efter at forlænge 
den nuværende overenskomst og sideløbende accepterer at der er en HK-overenskomst der 
dækker layout. 
 
Beslutning: Godkendt. Formandskabet formidler beslutningen direkte til de berørte. 
 
 

3.2. Medlemssager (Referatforbud) 
 

3.2.1. Dispensation for optagelse i DJ 
 
Indstilling: På anmodning af Villy Dall bedes Hovedbestyrelsen tage stilling til afgørelsen i 
Forretningsudvalget vedrørende nedenstående optagelsessag, hvor FU med stemmerne 3-2 
besluttede at afvise anmodning om dispensation for DJ’s optagelseskriterier 
 
Sagsfremstilling: Sagen som indstillet til FU, fra referat af møde den 15. maj: 
 
4.3 Dispensation om optagelse i Dansk Journalistforbund (LG-bilag)  
Indstilling Forretningsudvalget tager stilling til, om der skal gives dispensation, så (NN) kan 
optages i DJ.  

 
Sagsfremstilling Nedenfor er klage fra (NN), som er blevet administrativt afvist på grund af for lav 
indtægt. (NN) er i praktik på (XX).  
 
Fra: (NN)   
Sendt: 6. april 2018 10:14  
Til: DJ Medlem <medlem@journalistforbundet.dk> Emne: 
Anmærkninger vedrørende optagelse i forbundet   
Kære Hovedbestyrelse.  
Jeg  har modtaget afvisningen. Jeg har flere anmærkninger:  

1. Jeg er lige nu i praktik hos (XX) i 4 måneder 33. timer om ugen. De ser gerne, ligesom jeg, at jeg 
bliver medlem af både praktiske og vidensmæssige årsager.  

2. Jeg er i fuld gang med at søge diverse journalist og kommunikationsjob og kunne godt bruge jeres 
faglige kompetencer og sparring til at forbedre både profil og ansøgning.   

3. Grunden til at min indtægt ikke er de omkring 18.000 kr er at jeg har været ramt af en voldsom 
hjernerystelse for snart to år siden, der har betydet at jeg for et år siden blev opsagt i min 
daværende stilling, hvor jeg også lavede kommunikation og PR. Jeg er nu fuldt ud klar til at komme 
tilbage og har været i praktik først i 4 måneder i (YY) og nu hos (XX).   

4. Eftersom mit mål er at søge journalist og kommunikationsjob, er det mest oplagt at være hos jer. 
Jeg sender gerne anbefaling til jer fra både (XX) og (YY).  
 På den baggrund vil jeg gerne søge om dispensation for optagelse hos jer.  
 Venlig hilsen (NN)  
  
Fra: (NN)   
Sendt: 6. april 2018 10:56  
Til: DJ Medlem <medlem@journalistforbundet.dk>  



   

  8/17 

Emne: Re: Anmærkninger vedrørende optagelse i forbundet m. nr. (xxxxxxxx)  
 Ind til slut juni er det fra det offentlige, da jeg er i arbejdspraktik, som led i tilbagevenden efter 
sygdom. Jeg har selv skaffet begge praktikpladser.   
Vh (NN)  
  
FU besluttede med 3 stemmer mod 2, at der ikke skal gives dispensation til optagelse i DJ. 
 
Beslutning: På baggrund af drøftelsen trak Villy Dall sit forslag om optagelse tilbage.  
Sagen drøftet. 
 
 

3.3. Økonomi 
Behandles til august. 
 
 

3.4. Forskelligt 
 

3.4.1. Kommissorium KFU 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller til Hovedbestyrelsen, at kommissoriet for 
Kommunikationsfagligt Udvalg godkendes. 
 
Sagsfremstilling: Efter seneste delegeretmøde skiftede Kommunikationspolitisk Udvalg (KPU) 
navn til Kommunikationsfagligt Udvalg (KFU) for i højere grad at signalere, at udvalget arbejder 
med initiativer til at tiltrække og fastholde kommunikationsmedlemmer, at forbedre vilkårene for den 
gruppe og at højne respekten om kommunikationsfagligheden (/-rne). 
Udvalget består af Karen Hedegaard, Per Roholt (delt formand), Tine Johansen (delt formand) og 
har senest udvidet med Jacob Ponsgaard, kommunikationsstuderende. 
 
Lettere forsinket har udvalget nu fået sit kommissorium på plads. Udvalget ser tre hovedopgaver: 
Udarbejdelse af en strategi på kommunikationsområdet, ansvar for handlingsprogrammets pinde 
om kommunikationsområdet og som en ny opgave foreslår udvalget, at det inviteres af andre 
udvalg og dele af DJ’s demokrati til at kvalificere emner, der berører kommunikationsfaglighederne.  
 
Kommissoriet indstilles til godkendelse og tages til efterretning i arbejdet med kommunikations-
området i alle dele af DJ’s demokrati. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt 
 
 

3.4.2. Kommissorium BLAF-udvalget 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller til Hovedbestyrelsen, at kommissoriet for BLAF-udvalget 
godkendes. 
 
Sagsfremstilling: Kommissorium for BLAF Udvalg  
BLAF-udvalgets opgave er at udvikle DJs indsats indenfor følgende områder: 

• Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø,  

• Nedslidning og udstødning fra arbejdsmarkedet, beskæftigelse og arbejdsløshed samt 
pension. 

• Kønslig, etnisk mv. ligestilling på mediearbejdsmarkedet. 

• Freelancere/selvstændige 

• Det hele arbejdsliv 
 
BLAF varetager diskussioner og indstiller til HB, hvis der skal træffes beslutninger på området af 
strategisk/politisk karakter. Udvalget er desuden ramme om eksterne organer inden for udvalgets 
arbejdsområde, hvor DJ er repræsenteret. 
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BLAF udvalgets opgaver er i henhold til handlingsprogrammet i perioden frem til 
delegeretmødet 2019 følgende: 
Det hele arbejdsliv: udarbejde en strategi for styrkelse af seniorernes muligheder på medie- og 
kommunikationsarbejdsmarkedet 
 
Beskæftigelse: arbejde for et dagpengesystem, der sikrer: 
- den enkelte, uanset hvor i arbejdslivet man befinder sig, så opbakningen til det kollektive system 
bevares 
- ligestilling mellem faste og frie og mellem lønmodtagere, honorarlønnede og selvstændige 

• påvirke arbejdsmarkedspolitikken ved at: 
- sætte fokus på iværksættere 
- lette mulighed for etablering af egen virksomhed og 
- fremme fair forhold for freelancere 
- arbejde for større tryghed i ansættelsen - specielt for freelancere og projektansatte 
- søge indflydelse – i samarbejde med andre – på den lovgivning, der påvirker vores medlemmers 
arbejdsliv 
- arbejde for bedre barselsvilkår for alle medlemmer – også freelancere, selvstændige, TBA’ere og 
projektansatte 

• indsamle og analysere viden om og konsekvenser ved fleksibel og alternative former for arbejdstid 

• have fokus på lovgivningen om sygedagpenge og flexjob 
 
Arbejdsmiljø: lade arbejdsmiljø indgå i vurdering og rådgivning af alle medlemmer 

• indgå lokale aftaler, så det gode arbejdsmiljø kan blive prioriteret 

• samarbejde med arbejdsgivere om nødvendig uddannelse om sikkerhed 

• arbejde for initiativer, der modvirker chikane, krænkelser og trusler 

• være en relevant vidensbank for medlemmer og – i særdeleshed – arbejdsmiljørepræsentanter, 
hvad angår: psykisk arbejdsmiljø, fysisk arbejdsmiljø, sikkerhed 
 
Freelancere/selvstændige: fortsat sætte dagsordenen på det atypiske arbejdsmarked 

• tale freelancernes sag i enhver relevant sammenhæng 

• styrke samarbejdet mellem freelancerne på tværs af faglighed og funktion 

• samle og facilitere viden om arbejdsmarkedets udvikling 

• udvikle DJ’s tilbud til freelancere og selvstændige – kurser, netværk, karriereforløb osv. 
 
Ligestilling: arbejde for at lukke løngabet mellem mænd og kvinder 

• arbejde for en ligestilling af barsels- og forældreorlov mellem mænd og kvinder 

• arbejde for øremærket barsel til mænd 

• arbejde for at alle har lige adgang til ansættelse, kompetenceudvikling og forfremmelse 

• sikre øget opmærksomhed på 
- lige repræsentation i medierne 
- ligestilling på optagelse til uddannelser 
- etnicitet i medie- og kommunikationsbranchen 
 
Debat: Rasmus Mark Pedersen stillede forslag om, at udvalget ændrer navn til Arbejdsmarkeds-
udvalget. 
 
Villy Dall: Flere af ligestillingspunkterne hører også under Mediepolitisk Udvalg. 
 
Sus Falch: Stillede forslag om, at BLAF og Overenskomst- og Aftaleudvalget laver en arbejds-
gruppe, der evaluerer Freelancestrategien fra 2013. 
 
Lars Werge: Enig, foreslog at bede administrationen om at gennemgå punkterne i Freelance-
strategien og komme med input til HB til august. 
 
Beslutning: Administrationen undersøger de enkelte punkter i Freelancestrategien. Meddeles til 
FU. Drøftes i HB til august.  
Navneskifte godkendt: Arbejdsmarkedsudvalget. 
Kommissorium godkendt. 
 
 



   

  10/17 

3.4.3. DJ’s bopæl i fremtiden 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller til Hovedbestyrelsen at beslutte, at: 

• DJ opgiver plan om at fraflytte Gl. Strand 46 

• DJ renoverer og istandsætter Gl. Strand 46, med særligt formål om at skaffe flere 
mødelokaler 

• DJ istandsætter det kommende lejemål Gl. Strand 50, 2. etage. 
 
Sagsfremstilling: I 2015 besluttede DJ’s hovedbestyrelse, at forbundets administration og 
medarbejdere skulle placeres et andet sted i København end den hidtidig adresse Gl. Strand 46. 
Dette begrundedes i, at lokalerne er gamle, ufleksible og pladsen generelt for trang i forhold til det 
antal medarbejdere og i forhold til de mange møder, der findes i forbundet pt. 
 
I første omgang søgte DJ at etablere et bofællesskab med forbundet Kommunikation og Sprog 
(KS) samt den fælles a-kasse AJKS, men disse planer kuldsejlede i august 2017, da KS trak sig fra 
aftalen. 
 
Herefter har DJ’s ledelse ledt efter nye lokaler og blandt andet afgivet et bud på en ejendom i det 
indre København, men buddet blev ikke imødekommet af udbyder. Og markedet i hovedstaden 
bevæger sig i disse år kun én vej: Opad. 
 
Det bliver dyrere og dyrere at etablere sig i København, og det er ganske vanskeligt for en 
organisation af DJ’s størrelse at finde en ejendom, man kan købe. Denne størrelse ejendomme 
købes typisk af investorer med langt større midler til rådighed end DJ. 
 
I forbindelse med, at Hovedbestyrelsen besluttede en ny administrativ og organisatorisk struktur på 
sit møde i marts måned, har direktøren og HR-chefen skullet ”fordele kortene” anderledes. Dele af 
afdelinger er blevet splittet op og lagt sammen med andre, og der har været et ønske om at kunne 
sidde i andre fællesskaber. 
 
DJ har derfor indhentet tilbud fra et arkitektfirma, som har givet bud på, hvordan ”infrastrukturen” i 
Gl. Strand 46 kan forbedres. Der vil kunne indrettes flere små mødelokaler og samtalerum i huset, 
og de større kontorer vil blive optimeret. 
Samtidig har der åbnet sig en mulighed for, at DJ kan leje yderligere en etage i ejendommen Gl. 
Strand 50, hvor vi i dag lejer stueetage (mødelokale), 1. sal (kontor plus mødelokale) og 3. sal (DJ 
Karriere og Trivsel).  
 
Også dette vil kræve en istandsættelse. Samlet vil forbedringerne i nummer 46 (som er det mest 
omfattende) og nummer 50 beløbe sig til 1-1½ million kroner. I nummer 46 vil det blive afskrevet 
over 20 år, mens det i nummer 50 vil blive afskrevet over en femårig periode. 
 
Formålet med renoveringen af Gl. Strand er at skabe et forbundshus, hvor der er mere fokus på 
medlemmerne. Det sker både ved at skabe flere mødelokaler og renovere de nuværende 
mødelokaler. 
 
Derfor indstiller FU, at DJ som følge af dette opgiver planer om at flytte fra Gl. Strand 46. I stedet 
bør DJ forfølge en strategi for de kommende 10 år, der (fortsat) tager udgangspunkt i adressen på 
Gl. Strand. 
 
Debat: Rasmus Mark Pedersen forslag: Hovedbestyrelsen indstiller til forretningsudvalget at 
undersøge: Mulige langtidslejemål af passende størrelse indenfor maksimalt et kvarters gang fra 
en station i Københavns eller Frederiksberg Kommune - helst på metro-cityringen. 
Og muligheden for indtægter på at leje forbundshuset ud i både den nuværende forfatning og efter 
en renovering.  
Herefter fremlægges et forslag for hovedbestyrelsen om at fraflytte forbundshuset samtidigt med, 
at det ikke sælges, og dette forslag vurderes på lige fod med renoveringsprojektet 
 
Herefter drøftede HB, om det fortsat skal overvejes at finde et andet domicil for DJ, eller om man 
skal fokusere på at blive på Gammel Strand. I drøftelsen indgik blandt andet, om der er 
tilstrækkelige plads til medarbejderne, om Gammel Strand kan gøres mere handicapegnet, hvad 
ombygningen og renoveringen vil koste mv. 
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Afstemning: Dirigenten fastslog, at Rasmus Mark Pedersen’s forslag er et ændringsforslag, som 
derfor blev sat til afstemning først. 
For stemte: Rasmus Mark Pedersen, Merete Lindstrøm, Per Schultz-Knudsen og Anders Stoffer. 
Imod stemte: Sus Falch, Lars Lindskov, Peter Thornvig, Villy Dall, Tine Johansen, Lars Werge, 
Karen Hedegaard. 
Undlod: Henrik Vilmar, Freja Wedenborg, Frederik M. Juel. 
 
Forslaget forkastet. 
 
Afstemning om oprindelige indstilling: 
For stemte: Sus Falch, Lars Lindskov, Peter Thornvig, Freja Wedenborg, Frederik M. Juel, Villy 
Dall, Tine Johansen, Lars Werge, Karen Hedegaard. 
Imod stemte: Rasmus Mark Pedersen, Merete Lindstrøm, Per Schultz-Knudsen og Anders Stoffer. 
Undlod: Henrik Vilmar. 
 
Beslutning: Indstillingen godkendt. 
 
 

4. Sager til drøftelse 
 

4.1. Oplæg til seniorpolitisk strategi 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller proces frem mod en seniorpolitisk strategi til drøftelse i 
hovedbestyrelsen. 
 
Sagsfremstilling: Hovedbestyrelsen skal drøfte processen frem mod en seniorpolitisk strategi.  
Arbejdet med denne proces hører til i både BLAF udvalget og i OAU. 
BLAF udvalget drøftede punktet på sit møde d.3. maj. Der var opbakning til følgende proces frem 
mod DJ’s politiske strategi på senior-området – ”Det hele arbejdsliv”: 
 
Gennem flere år har fagligt aktive i Dansk Journalistforbund efterspurgt en egentlig strategi for 
forbundet, for så vidt angår de ældre medlemmer. Disse diskussioner og bestræbelser førte i 2017 
til, at det vedtagne handlingsprogram for perioden 2017-2019 rummede følgende beslutning: 
 
”DJ skal udarbejde en strategi for styrkelse af seniorernes muligheder på medie- og 
kommunikationsarbejdsmarkedet.” 
 
Denne strategi skal ligge klar i forslag til delegeretmøde i april 2019, og nedenfor er en beskrivelse 
af centrale dele af processen frem til da. 
 
1. HB-seminar 31. maj 2018: Her mødes både HB-medlemmer og -observatører til seminar, hvor 
DJ’s samarbejdspartner i Mediernes Pension, PFA, vil give en introduktion til det forestående 
forløb. PFA har i 2016-2017 haft nedsat en tænketank ved navn ”Den nye 3. alder”, hvor selskabet 
har prøvet at se ind i krystalkuglen på 3 centrale områder: 

- Overgangen fra arbejde til pension 
- Bolig og sociale relationer 
- Sundhed og livskvalitet 

I oktober 2017 udgav PFA-tænketanken en rapport, som DJ’s hovedbestyrelse fik udleveret i marts 
2018. På seminaret i Roskilde 2018 vil PFA koncentrere oplægget omkring det første af de 3 
hovedspor, nemlig ”overgangen fra arbejde til pension”. 
Oplægget er tænkt som en appetitvækker og en måde at give BLAF-udvalg, HB-medlemmer og 
HB-observatører et fælles ståsted forud for den proces, der skal i gang. 
 
2.  Indsamling af viden og data DJ ligger inde med en stor viden på mange forskellige områder. 
Det er hensigten, at vi i dette forløb skal forsøge at bringe den interne viden i organisationen ”i spil” 
for at skabe et godt grundlag for den kommende strategi. Her tænkes blandt andet på: 

- Rådgivning: 
o Hvor mange seniorer (fx medlemmer +55 år) henvender sig? 
o Hvilke typiske spørgsmål har de? 
o Kan vi hjælpe dem videre? 

- Beskæftigelse (hjælp fra AJKS): 
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o Hvordan er beskæftigelsesmønstret for vore ældre medlemmer (fx inddelt i grupper 
50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70=>)? 

o Ændrer de ældre medlemmers beskæftigelse indhold med alderen? 
o Særlige kendetegn, fx længere ledighedsperiode eller lign.? 

- Statistik: 
o Levetid 
o Løn/pension 
o Efteruddannelse 

Hertil kommer inddragelse og indsamling af viden fra netværk, tillidsfolk og medlemmer i DJ, der 
har en særlig viden og erfaring på senior-området. Eksempelvis Abelone Glahn, der i 2017 fik 
bevilget en sum fra DJ til at gennemføre netværksdannelse for seniorer. Abelone Glahn holder to 
netværksmøder i maj og har oprettet en facebook gruppe for seniorer. 
 
3. Løsning af opgaven BLAF-møde d. 2. maj besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, som 
består af BLAF-udvalget og to eksterne repræsentanter med henblik på at få løst opgaven.  
 
4. Medlemsmøder 2018 På Møder i kredsene mv. bør senior-spørgsmålet nyde fremme.  
 
5. Det videre forløb Arbejdet bør stile efter at blive afsluttet senest i januar 2019, således at HB 
kan nå frem til et forslag til delegeretmødet i god tid, inden der i februar og marts afvikles lokale 
generalforsamlinger i DJ-regi, med naturligt fokus på det forestående delegeretmøde. 
 
Debat: Lars Werge supplerede indstillingen: Arbejdsgruppen bør bestå af Arbejdsmarkeds-
udvalget/BLAF + to yderligere medlemmer: Anders Stoffer og Abelone Glahn. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.2. Midtvejsstatus handlingsprogram 
 
Indstilling: Det indstilles, at Hovedbestyrelsen drøfter midtvejsstatus på handlingsprogrammet. 
 
Sagsfremstilling: Delegeretmødet i 2017 vedtog følgende handlingsprogram: 
https://journalistforbundet.dk/djs-handlingsprogram-2017-19  
HB’s udvalg har gjort status på deres respektive dele af handlingsprogrammet på dagsordenen.  
I vedlagte bilag er der et samlet skema med udvalgenes status på arbejdet med handlings-
programmet. 
 
Handlingsprogrammet som styringsværktøj: I optakten til det kommende delegeretmøde bør 
Hovedbestyrelsen overveje at gøre punkterne i handlingsprogrammet mere operationelle og mere 
fokuseret på, hvilke områder der i særdeleshed skal arbejdes med i den kommende periode. 
Det vil øge Hovedbestyrelsens og Delegeretmødets mulighed for kunne bruge handlings-
programmet som styringsværktøj. 
 
Debat: Lars Werge uddybede: Handlingsprogrammet er meget detaljeret. Vi bør bestræbe os på, 
at det bliver knap så detaljeret og mere operationelt. 
  
Beslutning: Sagen drøftet. 
 
 

4.3. Databeskyttelsesloven 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller til Hovedbestyrelsen, at DJs arbejde med implementering 
af den nye databeskyttelseslov/GDPR drøftes.  
 
Sagsfremstilling: Den 25. maj 2018 trådte den nye databeskyttelsesforordning, også kendt som 
GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft. Det betyder, at der fremadrettet er strengere 
krav til, hvordan virksomheder, myndigheder, foreninger og organisationer behandler og opbevarer 
persondata. 
I Danmark implementeres de nye regler i kraft af databeskyttelsesloven. Den omfatter enhver form 
for måde at håndtere oplysninger om personer på. De vigtigste handler om:  

• Behandling af data skal ske i henhold til god databehandlingsskik 

https://journalistforbundet.dk/djs-handlingsprogram-2017-19
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• Det skal stå klart, hvad formålet er med indsamlingen af data 

• Genbrug af data må ikke være uforeneligt med det oprindelige formål 

• Indsamlede oplysninger må ikke omfatte mere end de nødvendige data 

• Urigtige eller vildledende oplysninger skal slettes eller rettes 

• Indsamlede oplysninger skal slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er 
nødvendigt at være i besiddelse af oplysningerne i en form, der gør det muligt at 
identificere den enkelte person 

• Oplysninger skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling, ligesom det skal 
sikres, at oplysninger ikke går tabt eller bliver beskadiget. 

 
DJ har gennem længere tid arbejdet med implementeringen, som berører DJ på flere planer. 
Der er udarbejdet vejledninger til freelancere og selvstændige, som bliver berørt af de nye regler. 
De ligger på DJs hjemmeside.  Mange freelancere ringer til DJ og bliver klædt på i forhold til, 
hvordan de skal håndtere de nye regler. Derudover arbejdes der på at arrangere medlemsmøder 
rundt i landet. 
DJ har udarbejdet en ny privatlivspolitik, som udsendes med nyhedsbrev til alle medlemmer 
d.13.juni. 
 
I forhold til medarbejderne i DJ er IT-sikkerhedspolitikken blevet gennemgået for medarbejderne. 
Alle medarbejdere har været indkaldt til møde om, hvordan DJ behandler deres data på forsvarlig 
vis. Derudover er medarbejderne instrueret i, hvordan de skal behandle data om medlemmerne. 
 
Der er udnævnt en dataansvarlig i DJ med en særlig mailadresse tilknyttet. Her kan medlemmer 
henvende sig, hvis de ønsker at få oplysninger om DJ´s data om dem selv. 
 
Der er udarbejdet databehandleraftaler med alle relevante samarbejdspartnere, som håndterer 
data for DJ. 
 
Indmeldelsesblanketten ændres, så medlemmerne i højere grad giver specifikt samtykke til DJ´s 
brug af data. 
 
Derudover gennemgår DJ alle processer, hvor vi bruger medlemsdata. 
Der er nogle udfordringer, som vi drøfter med andre fagforeninger. Det handler om  

• Dataudveksling med kredse, grupper, specialforeninger og tillidsrepræsentanter  
• Dataudveksling med forsikringsselskaber 
• Samtykke til nyhedsbreve gr. kommercielt indhold 
• Annoncestatistik – Digitale Spor 

 
Her er der ingen, som har det endelige svar på fortolkningen af, hvad og hvordan denne udveksling 
kan ske. Vi forventer en afklaring i løbet af sommeren. DJ holder workshop med ekstern ekspert 
d.3. juli.  
Som beskrevet i flere artikler de seneste dage, så var d. 25. maj ikke målstregen men begyndelsen 
til en ny måde at være bevidst om brug og sikring af data. I DJ arbejder vi videre med at kunne leve 
op til de nye regler. 
 
Debat: Lars Lindskov: DJ’s vejledninger er gode. Men meget gerne nogle medlemsmøder. For 
medlemmerne er meget nervøse, og der er mange praktiske spørgsmål. Må man for eksempel 
have sit kildenetværk på computer. Der bør tilføres flere ressourcer til dette. 
 
Andre efterspurgte standardformuleringer og -formularer fra DJ. Og tilkendegav, at der var lange 
svartider i DJ’s rådgivning.  
 
Linda Garlov svarede: Vedrørende grupper, kredse, medarbejderforeningers håndtering af 
persondata: Det er uafklaret, for Styrelsens vejledning er ikke færdig endnu. 
Medlemsmøder: Ja, det er vi klar til. Men vi ville gerne have haft flere oplysninger fra styrelsen.  
Og generelt: Ro på! Det skal nok gå. Vi skal, lige som vi altid har gjort, håndtere 
persondataoplysninger med stor forsigtighed. Datatilsynet har selv meldt ud, at vi er i en proces, 
hvor vi skal vænne os til en ny virkelighed. 
 
Beslutning: Sagen drøftet. 
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4.4. Beskæftigelsessituationen 

 
Linda Garlov uddybede bilaget: Arbejdsløsheden er ikke voldsom høj. Og ingen store udsving. 
Desværre kan vi fortsat ikke sammenligne mellem AC-fagforeningerne, hvilket skyldes en fejl AC. 
 
DJ-nøgletallene er følgende:  
Medlemmer på dagpenge marts 2018 (tal i parentes er for samme måned året før): 
Gennemsnitlig bruttoledighed 5,8% (5,5%) 
Antal 708 (669) 
Berørt af ledighed 6,6% (7,0%) 
Antal 805 (856) 
Marts 2018 har 31 (36) medlemmer af DJ været i støttet arbejde. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

4.5. Opsamling fra Fagligt Forum 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen drøfter gennemførelsen af Fagligt Forum 2018. 
 
Sagsfremstilling:  
A. Programindhold: Programmet var præget af de to igangværende arbejdsgrupper, Fagenes 
Fremtid og Fremtidens Forbund.  
Og på dén måde ramte det plet i forhold til det oprindelige formål med Fagligt Forum, nemlig at 
være politikskabende og -udviklende. 
 
Søndagen handlede om Fagenes Fremtid. Her betød de indledende oplægs fokus på det 
journalistiske, at mange af deltagerne – jf. evalueringen – ikke følte sig inkluderet.  
Det blev der rettet op på i gruppearbejdet og den efterfølgende debat. 
Carsten Nielsen-uddelingen om aftenen fik mange rosende ord med på vejen. 
 
Mandagen handlede om Fremtidens Forbund, og i evalueringen har det generelt fået en bedre 
vurdering end søndagens program. 
 
Der var på forskellig vis gruppearbejde både søndag og mandag. Gruppearbejde er vanskeligt at 
gennemføre for i alt over 300 personer. På den anden side synes det nødvendigt at have 
gruppearbejde for at sikre, at så mange som muligt får mulighed for at komme til orde.  
 
Samlet set er formålet blevet opfyldt: Fagligt Forum har været politik-udviklende i forhold til de to 
igangværende arbejdsgrupper. Begge arbejdsgrupper har fået udtalelser, lydfiler, plancher mv. 
med til det videre arbejde. 
 
B. Den praktiske gennemførelse: Deltagerne giver en overvejende positiv evaluering samlet set 
af Fagligt Forum, herunder af de fysiske rammer, forplejningen mv. 
Fra DJ’s administrations side er der generelt tilfredshed med det gennemførte arrangement, 
herunder samarbejdet med konferencehotellet. 
 
Debat: HB havde flere kritiske kommentarer til Fagligt Forum. Udpluk af indlæggene:  
Indledningen på førstedagen handlede for meget om journalistik og ikke de andre fagligheder. 
 
Gerne noget mere kommunikation på nettet til alle medlemmer om Fagligt Forum. 
 
HB-medlemmerne blev for sent informeret om opgaverne i forbindelse med gruppearbejdet. 
 
Gruppearbejdet og oplæggene burde være mere konkrete. Ellers bliver det pseudo-inddragelse. 
 
Gruppearbejde på tværs af fagligheder dur ikke. 
 
De studerende oplever, at de allerede er i gang med de fagligheder, som ældre deltagere foreslog. 
 
Heller almindelig buffet end urban lunch 
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Hvis ikke Fagligt Forum kan være mere konkret, så bør man ikke holde Fagligt Forum. 
 
Gerne noget mere kommunikation om de to igangværende arbejdsgrupper. 
 
Beslutning: Mere kommunikation til medlemmerne om, hvordan DJ og arbejdsgrupperne arbejder 
videre med de inputs, der kom på Fagligt Forum. 
 
På det kommende HB-møde ønskes en status for arbejdet med Fagenes Fremtid og Fremtidens 
Forbund. 
 
 

4.6. Ansættelser og ny struktur i DJ 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller forløbet omkring nyansættelser og reorganisering i DJ’s 
administration og organisation til drøftelse i hovedbestyrelsen. 
 
Sagsfremstilling: Hovedbestyrelsen vedtog på sit møde 9. marts 2018 en række organisatoriske 
forandringer. Formålet med forandringerne var: 

• Organisationen skal indrettes bedst muligt for medlemmerne. 

• DJ skal være en stærk stemme i den offentlige debat. 

• DJ's ydelser og kommunikation skal være målrettet den enkelte. 

• Den individuelle rådgivning til medlemmerne skal være i top. 

• DJ skal understøtte medlemmerne i at realisere deres potentiale. 

• Medlemmerne skal tilbydes fagligt fællesskab via netværk og arrangementer.  

• Overenskomster skal fastholdes og nye aftaleformer udvikles. 

• Der skal være gennemsigtighed i forhold til den interne struktur. 

• Der skal oprettes et politisk sekretariat, som kan støtte formandskabet i interessevaretagelse. 

• DJ skal kunne handle hurtigt i forhold til at gribe aktuelle sager. 

• Indsatsen for freelancere, tv-området, ophavsret og kommunikation skal styrkes. 

• Indsatsen for arbejdsmiljø skal fastholdes og udvikles. 

• Kredse og grupper/foreninger skal støttes i det decentrale arbejde. 

• Der skal sikres en bedre brug af data og udarbejdelse af statistikker. 

• Medarbejdernes arbejdsmiljø skal forbedres. 

• Alle medarbejdere skal have en afdeling, hvor de kan høre til. 
 
Vedtagelsen udløste en logistisk ganske omfattende proces i DJ og omfattede blandt andet: 
- DJ’s direktør skal alene være direktør for DJ. Der skal ikke være andre ledelsesopgaver 

hverken internt eller eksternt 
- DJ styrker ledelsen ved at oprette en HR-chef-stilling 
- Organisationen skal have synlig ledelse i alle led, og det skal være tydeligt for alle ansatte, 

hvem man refererer til 

- Dele af DJ’s administration organiseres anderledes, og en ny struktur skal være tydelig og give 
mening for både medarbejdere, politikere og medlemmer 
 

På grund af fratrædelser (ansatte, der går på pension, eller som har fået job andetsteds) og 
oprettelse af nye funktioner kunne DJ derfor i sidste halvdel af marts måned publicere i alt 11 
stillingsopslag, herunder en række afdelingsledere: Chef for DJ Advokater og Ophavsret, Chef for 
Individuel Rådgivning, Chef for Kommunikation og Event og Chef for Økonomi og Medlemsafdeling 
 
Disse stillinger var formelt udnævnt af Hovedbestyrelsen. Dette besluttede Forretningsudvalget på 
sit møde 12. april, og for at nå at ”lukke” processen blev det også besluttet, at HB skulle søges om 
at lægge sit mandat for ansættelserne hos forbundsformand og -næstformand. Dette gjorde HB 
ved skriftlig tilkendegivelse. Det samme gælder i øvrigt det opslåede job som ”politisk konsulent”, 
som også er defineret til at være en HB-ansættelse. 
Hertil kommer en række opslåede stillinger på HK- eller konsulentoverenskomsten. Disse besættes 
administrativt. 
 
Samlet set modtog DJ i slutningen af marts og frem til midt i april, da ansøgningsfristerne udløb, 
flere end 600 ansøgninger. Af disse blev mere end 70 udvalgt til interviews med DJ’s ledelses- og 
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medarbejderrepræsentanter i forskellige konstellationer – dette nævnt for at synliggøre den 
logistiske udfordring, som HB’s beslutning fra marts reelt udgjorde. 
Men det bør også tages med, fordi det har givet et klart indtryk af, at DJ er en attraktiv organisation 
og en attraktiv arbejdsplads. Rigtig mange ansøgere har haft et primært eller sekundært kendskab 
til organisationen, og endnu flere har givet til kende, at de synes meget godt om DJ.  
Følgende er valgt til HB-ansættelserne: 
 
Chef for DJ Advokater og Ophavsret: Liselotte Lindberg Olsen. Liselotte Lindberg Olsen er et 
velkendt ansigt i forbundet, idet hun har arbejdet som advokat hos DJ i en årrække.  
 
Chef for Individuel Rådgivning: Karin Mette Thomsen. Karin Mette er uddannet jurist og advokat, 
og hun har stor erfaring med netop denne type arbejde. Hun har tidligere arbejdet i lignende 
afdelinger og stillinger i så forskellige medlems- og politisk ledede organisationer som 3F og DADL 
(Lægeforeningen). Karin Mette Thomsen starter 1. juni. 
 
Chef for Kommunikation og Event: Lone Højlund. Lone er 49 år og har senest været ansat i IDA 
(Ingeniørforeningen) som digital kommunikationschef. Hun har en master i kommunikation fra 
RUC, og hun begynder i stillingen 1. juni.  
 
Chef for Økonomi og Medlemsafdeling: Peter Reich. Peter Reich er uddannet ingeniør, og senere 
cand. merc. aud. (revisor) og han er 48 år gammel. Peter arbejder i dag som leder af 
økonomiafdelingen i Akademikernes A-kasse, og han har tidligere været i ledelsesfunktioner i så 
forskellige virksomheder som Tryg og DSB. Peter Reich starter d. 1. august. 
 
Politisk konsulent: Anna Langhorn. Anna har de seneste år siddet i en lignende position i Dansk 
Bibliotekarforbund. Anna er 40 år og uddannet cand.mag. fra Københavns universitet i 2004. Siden 
er hun blevet certificeret rådgiver og har taget tillægsuddannelser i stakeholderrelationer, cross 
media communication og journalistik. Hun starter 1. juni. 
 
Langt de fleste øvrige ansættelser er også besluttet, og på Gl. Strand er forberedelserne i gang til, 
at rigtig mange nye kolleger kommer til 1. juni. En enkelt – den kommende økonomichef – kan 
starte 1. august, og så er to af de administrativt udpegede stillinger endnu ikke besat. 
 
DJ’s HR-chef Jette Kayerød Christensen har, i samarbejde med direktør Linda Garlov, udarbejdet 
et særligt projekt, der skal sikre, at de nye medarbejdere kommer ”godt ombord” på Gl. Strand og i 
organisationen, men det skal også sikre, at DJ som organisation er åben overfor de inputs og 
inspiration, som de nye kolleger vil kunne give – det er blandt andet dette, der er blevet kigget efter 
i ansættelsessamtalerne. 
 
Hvad angår de HB-udpegede medarbejdere er det aftalt, at de deltager i HB-mødet 1. juni, så de 
kan møde deres nye arbejdsgiver. Samtidig deltager de 4 afdelingschefer i det lederseminar, som 
forbundsledelsen afvikler i juni måned. 
 
Beslutning: Drøftet. 
 
 

5. Sager til efterretning/orientering 
 

5.1. Indsats på TV produktionsområdet 
 
Indstilling: Med det formål at styrke DJ’s indsats og position på i særdeleshed film- og TV-området 
har DJ’s FU og Ophavsretsfondens FU besluttet hver at afsætte 110.000 kr.  
til gennemførelse af et nærmere defineret projekt. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

5.2. Internationalt 
Tine Johansen orienterede om bestyrelsesmøde i International Media Support, IMS, i Oslo, 
herunder om Karsten Thomassens Mindefond til sikkerhedshjælp til kolleger i udlandet:  
DJ’s Safetyfond bestyres af IMS. Der er ikke en tilsvarende ordning i Norge. 
Enken efter Karsten Thomassen har nu overladt fonden til IMS’ bestyrelse. 
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Herudover korte bemærkninger: 
Villy Dall: Tyske journalister i strejke. 
 
Peter Thornvig: Forslag i Norge om at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven er trukket 
tilbage efter pres fra blandt andet Danmark og DJ. 
 
Lars Werge: I den kommende uge er der EFJ-årsmøde i Lissabon.  
 
Freja Wedenborg: I EU bemærkes det, at direktivet om forretningshemmeligheder er blevet 
implementeret i Danmark på en måde, der sikrer journalister og whistleblowere. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

5.3. Opfølgning fra HB møder 
 
Skema med oversigt over de løbende sager er under udarbejdelse (se bilag). 
 
Kommentarer: Økonomi-punktet kommer på HB i august. 
DJ’s placering i organisationslandskabet skal drøftes snarest. 
Journalisternes og journalistikkens anseelse bør være et centralt emne for DJ.  
Ophavsret kommer på dagsordenen i løbet af efteråret. 
Det bør overvejes at tilføje Handlingsplanen et punkt om digital chikane.  
 

6. Eventuelt 
Lars Werge: Motorvejs-sagen er anket til Landsretten i Viborg og er berammet til den 1.-2. oktober 
2018. 
 
Tine Johansen: Plussamtaler med HB-medlemmer, aftales individuelt. 
 
Go’ sommer. 
 

/DYB 
 


