
 
08.10. 2019 Referat GODKENDT 

Referat for  Hovedbestyrelsesmøde den 29.-30. august 2019 
 
DJ, Gammel Strand, København K 
 

 

Deltagere Tine Johansen, Jakob Ponsgård, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik 
Schwarz, Frederik M. Juel, Freja Wedenborg, Henrik Friis Vilmar,  
Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard, Maj Munk, Palle Jensen,  
Per Schultz-Knudsen, Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch,  
Thilde Høybye, direktør Elisabeth Geday. 
 

Dirigenter Per Schultz-Knudsen, Freja Wedenborg. 
 

Referent  Hans Jørgen Dybro  
 

Observatører Dorte Kildegaard (K2), Helge Andreassen (K3), Kurt Simonsen (K4),  
Allan Boye Thulstrup (K5), Torben Duch Holm (K6), Silja Smith (KFyn),  
Sara Rud (DMS) (kun torsdag), Peter Thornvig (Foto), Tina Mellergaard 
(Kom), Amalie Foss (FBO) (kun torsdag), Jette Marinus (Jour),  
Maria Becher Trier (O) (kun torsdag), Karina Bjerregaard (VIF),  
Lars Lindskov (PF) Jakob Albrecht (Journalisten) 
 

 

1. Godkendelser 
  
1.1. Dagsorden 
 FU indstiller, at dagsordens 5.1. Økonomi, budgetkontrol mv. behandles først på 

mødet torsdag den 29. august. 
FU indstiller, at punkt 3.1. Udpegning af næstformand behandles umiddelbart efter og 
tidligst kl. 11-12. Jf. HB’s beslutning bliver punktet live-streamet på DJ’s hjemmeside. 
 
Vedr. 5.5. Medlemsundersøgelse: Det indstilles, at undersøgelsen behandles som det 
første punkt fredag den 30. august kl. 9. Medlemsundersøgelsen er klausuleret og skal 
behandles fortroligt frem til og med behandlingen i HB. Konsulent Mads Løkke 
Rasmussen vil da gennemgå resultaterne af undersøgelsen som oplæg til drøftelse. 
 
Punkt 3.3. Konstituering behandles på 2. dagen, når det nye formandskab har haft 
lejlighed til at færdiggøre indstillingen. 
 
Torsdag eftermiddag kl. 16.30-18.00 holder HB seminar kun for HB-medlemmer: 
Emnet er DJ’s økonomi mv. 
 
FU indstiller, at punkter markeret med ’Lukket punkt’ er lukkede punkter kun for HB-
medlemmerne (Kun seminaret). 
 
FU indstiller, at der er referatforbud for punkter markeret med ’Referatforbud’: Det drejer 
sig om de dele af punkt 5.1., som vedrører Sikringsfonden. 
 
Godkendt 
 
 

1.2. Referat fra de seneste HB-møder 
  

Godkendt. 
 
 

2.  Meddelelser 
  

Tine Johansen: Orienterede om regerings udmelding om, at opholdskravet i forhold til 
arbejdsløshedsdagpenge vil blive opgivet. DJ afventer den konkrete formulering. 
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Sygedagpenge, kombinatører: På baggrund af Journalistens omtale af nogle konkrete 
sager er der politisk opbakning til en forbedring af en urimelig lovgivning. 
 
Barselsfond for selvstændige: DJ har taget initiativ sammen med SMV Danmark 
(tidligere kendt som Håndværksrådet). 
 
Rapport fra en tyrkisk tænketank, SETA, som har forbindelse til den tyrkiske regering. 
Rapporten beskriver det, man påstår er PKK’s struktur og støtter i en række europæiske 
lande, herunder Danmark. Der er også enkelte journalister på listen. 
DJ har reageret: Kontakt til EFJ for at få en fælles europæisk reaktion. 
Og kontakt til de pågældende medlemmer med tilbud om støtte og hjælp. 
 
Orienterede om en retssag ved Landsretten i Rønne, som desværre er blevet udsat. 
 
Har deltaget i kulturminister Joy Mogensens Rødding-møde. 
 
Har deltaget i Folkemøde i Randers, som holdes for første gang. Emnet var mediernes 
rolle i lokaldemokratiet. Godt arrangeret af blandt andre Per Schultz-Knudsen. 
 
Sus Falch orienterede om, at hun via DJ har fået plads i EFJ’s freelance rights expert 
group. 
Freja Wedenborg har tilsvarende via DJ fået plads i EFJ’s digital rights expert group. 
 
Elisabeth Geday: Gav en grundig orientering om status siden sin tiltræden:  
Oplever at have et klart mandat til at skulle skabe mere trivsel blandt medarbejderne.  
Noterne for oplægget sendes til HB-kredsen.  
 
 

3.  Politiske sager til beslutning 
 

3.1. Udpegning af næstformand 
 

 Indstilling: HB skal på sit møde den 29.-30. august 2019 udpege en næstformand. 
Herunder indstilles en procedure for dette. 
 
Beslutning: Den foreslåede procedure blev godkendt med tilføjelse af,  
at HB-medlemmerne ikke kan stemme blankt. 
 
HB-medlemmerne Maj Munk og Jakob Ponsgård stillede op. 
 
Efter skriftlig afstemning udpegede hovedbestyrelsen Jakob Ponsgård til næstformand. 
 
Sagsfremstilling: I DJ’s vedtægter § 26 stk. 1 fremgår følgende:  
”Hovedbestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand, hvis denne post bliver ledig.” 
Der er ikke fastsat yderligere om proceduren for denne udpegning. 
 
HB besluttede på sit møde den 8. juli 2019, at dette punkt på dagsordenen skal 
streames. 
Det indstilles, at HB som det første under dette punkt behandler og beslutter, hvilken 
procedure der skal anvendes til udpegningen.  
Og at man herefter går over til selve udpegningen. 
 
Forslag til procedure: Det foreslås, at dirigenten spørger HB, hvem der kandiderer til 
næstformandsposten. 
 
A. Hvis der er én kandidat:  
Hvis der er ét og kun ét HB-medlem, der kandiderer eller foreslås til næstformands-
posten, er vedkommende udpeget i henhold til vedtægterne. 
 
B. Hvis der er to eller flere kandidater: 
Hvis der er to eller flere HB-medlemmer, der kandiderer til næstformandsposten,  
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indstilles det, at hver af de pågældende kandidater får lejlighed til at holde et kort 
mundtligt oplæg. 
Det indstilles, at disse oplæg hver bliver på max. 3 minutter. 
Det indstilles, at der herefter bliver mulighed for spørgsmål til kandidaterne. 
Herefter går HB videre til afstemning om kandidaterne. 
Det indstilles, at afstemningen er skriftlig og hemmelig. 
Og det indstilles, at der stemmes om de pågældende kandidater jf. DJ’s vedtægter § 25 
stk. 7 om valg på delegeretmødet: 
En kandidat skal vælges med absolut majoritet blandt de tilstedeværende HB-
medlemmer. Det vil sige én mere end halvdelen af de tilstedeværende HB-medlemmer. 
Hvis én af kandidaterne ikke får absolut majoritet ved den første afstemning, stemmes 
der mellem de to kandidater, som har fået flest stemmer.  
Den kandidat, der da får flest stemmer, er valgt til næstformand. 
Stemmerne optælles af DJ’s direktør og HB’s sekretær under dirigentens opsyn. 
 
 

3.2.  Arbejdsgruppen om ydelser og kontingent, supplerende indstilling 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB, at Lars Werge i sin fratrædelsesperiode foretager den 
indledende undersøgelse og kortlægning, som fremgår af delegeretmødets beslutning 
vedrørende Arbejdsgruppen om ydelser og kontingenter, og afleverer dette efter konkret 
aftale med daglig forbundsledelse. 
Det indstilles desuden, at HB afventer resultatet af denne undersøgelse og kortlægning, 
inden man beslutter nedsættelsen af arbejdsgruppen. 
 
Beslutning: Godkendt 
 
Sagsfremstilling: Delegeretmødet vedtog et forslag, der pålægger DJ’s hoved-
bestyrelse at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge forbundets nuværende 
struktur for blandt andet kontingenter, kurser, administrationsaftaler, tabt arbejds-
fortjeneste og muligheden for valgfrihed vedrørende O- og I-medlemskaber. 
I delegeretmødets beslutning ligger også, at arbejdet bør færdiggøres inden sommeren 
2020, således at en grundig debat kan føres både lokalt, regionalt og i de enkelte 
grupper samt i DJ’s hovedbestyrelse i god tid inden delegeretmøde 2021, hvor forslag til 
forandringer på baggrund af gruppens arbejde kan forventes stillet.  
Arbejdet skal indgå i det videre arbejde med Fagenes Fremtid og Fremtidens Forbund. 
På det seneste ordinære møde besluttede HB det kommissorium, der fremgår af bilaget 
herunder. 
Det indstilles, at HB først tager stilling til arbejdsgruppens nedsættelse og sammen-
sætning, når den undersøgelse og kortlægning af ydelser og kontingenter, der fremgår 
af kommissoriet, er foretaget. 
Og det indstilles, at Lars Werge i sin fratrædelsesperiode foretager denne undersøgelse 
og kortlægning efter konkret aftale med daglig forbundsledelse, jf. DJ’s vedtægter  
§ 27 stk. 1. 
 
 

3.3. HB-udvalgene: Kommissorier og konstituering 
 

 Indstilling: HB beslutter den endelig konstituering af HB’s underudvalg og arbejds-
grupper, samt DJ’s repræsentation i eksterne udvalg, bestyrelser osv. 
 
Beslutning: Indstillingerne blev godkendt med enkelte rettelser: 
 
3.3.1. Overenskomst- og Arbejdsmarkedsudvalget:  
På forslag og efter afstemning blev det ikke godkendt, at Sus Falch skulle have plads i 
OAU. På forslag fra Sus Falch blev det godkendt at Jørgen Laurvig kommer i OAU  
i stedet for i FSU. 
Eksterne medlemmer (i betydningen: ikke-HB-medlemmer): Tonny Foghmar, Tina 
Mellergaard Jensen, Louise Andreasen, Allan Numelin, Jørgen Laurvig. 
 
3.3.2. Freelance- og selvstændige-udvalget 
Kommissorium: Godkendt at freelance-lønstatistik hører under FSU og ikke OAU. 
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Eksterne medlemmer: Claus Nordahl, Birger Lund 
 
3.3.3. Etik og Mediepolitisk Udvalg 
Godkendt at EMU holder ekspert-eftermiddage/-aftener med skiftende temaer, og 
dermed også med skiftende deltagere (= ingen faste, eksterne medlemmer). 
 
3.3.4. Ophavsretsudvalget 
Eksternt medlem: Peter Thornvig. Godkendt. 
 
3.3.5. Udvalget for fastholdelse og organisering 
Ingen faste, eksterne medlemmer. Godkendt 
 
3.3.6. Uddannelses- og Kompetence-udvalget 
På forslag fra Peter Thornvig og efter afstemning blev det godkendt, at Henrik Andersen 
tilføjes i udvalget. 
Eksterne medlemmer: Line Lund Hebbelstrup, Janne Høgshøj, Mie Hovmark,  
Bo Sørensen, Henrik Andersen. Godkendt. 
 
3.3.7. Arbejdsgruppen for nyt navn 
Ingen faste, eksterne medlemmer. Godkendt. 
 
Sagsfremstilling: 1. HB’s underudvalg:  
Den foreløbige konstituering af HB-medlemmerne i HB’s underudvalg fremgår af DJ’s 
hjemmeside, se https://journalistforbundet.dk/udvalg-under-hovedbestyrelsen  
 
HB’s underudvalg har siden haft møder, hvor det er blevet besluttet, hvilke kommisso-
rier, man vil arbejde efter, samt hvordan og eventuelt hvem man ønsker som eksterne 
medlemmer af udvalgene. 
 
Indstillingerne om dette fremgår af de vedhæftede bilag: 
3.3.1. Overenskomst- og Arbejdsmarkedsudvalget 
3.3.2. Freelance- og selvstændige-udvalget 
3.3.3. Etik og Mediepolitisk Udvalg 
3.3.4. Ophavsretsudvalget 
3.3.5. Organiserings- og Fastholdelsesudvalget 
3.3.6. Uddannelses- og Kompetence-udvalget 
3.3.7. Arbejdsgruppen for nyt navn 
 
I henhold til HB’s forretningsorden skal HB godkende underudvalgenes kommissorier og 
de eventuelle eksterne medlemmer af udvalgene. 
 
2. Øvrige udvalg, bestyrelser mv.: 
HB skal beslutte, hvem der skal repræsentere DJ i en række råd, udvalg og bestyrelse. 
 
Det er nødvendigt for det nye formandskab at aftale formandens og næstformandens 
fordeling af en del af disse repræsentationer. 
Dette kan af gode grunde først ske efter næstformandsvalget. 
 
En indstilling vedrørende den endelige konstituering af disse repræsentationer bliver 
derfor omdelt på HB-mødets andendag, fredag morgen den 30. august. 
 
 

3.4. Danske Medier, forhandlingsudvalg 
 

 Indstilling: FU og OAU anbefaler HB at godkende principperne for udtagelse af 
medlemmer af det store forhandlingsudvalg på DMA-overenskomster, herunder en ny 
procedure for udpegning af otte repræsentanter for Fællesoverenskomsten.  
Principperne fremgår af sagsfremstillingen nedenfor. 
 
Beslutning: Godkendt 
 
Sagsfremstilling: Overenskomsterne med Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) 

https://journalistforbundet.dk/udvalg-under-hovedbestyrelsen
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skal genforhandles i begyndelsen af 2020. Forhandlingerne forberedes, følges og 
gennemføres efter tidligere beslutninger i hovedbestyrelsen af et stort forhandlings-
udvalg, som består af repræsentanter for de berørte virksomhedsoverenskomster og 
Fællesoverenskomsten. 
Derudover er der repræsentanter fra FreelanceGruppen, PF og de studerende. 
P.t. er fordelingen mellem de forskellige overenskomster og områder således: 
 
DJ (forhandlingsledelsen) 3 
Fællesoverenskomsten 8 
Berlingske 6 
Jyllands-Posten 2 
Politiken og Ekstra Bladet 4 
24 timer  4 
Kristeligt Dagblad 2 
Ritzaus Bureau 2 
Praktikantaftalen 3 
Dagbladenes Bureau 2 
FreelanceGruppen 2 
Pressefotograferne 1 
Total 39 
 
Berlingske og Politiken/Ekstra Bladet 
Når der er forskelle i antallet af repræsentanter for overenskomsterne med Berlingske og 
Politiken/Ekstra skyldes det antallet af arbejdspladser under disse overenskomster. 
Berlingske overenskomsten dækker Berlingske, BT og Weekendavisen, mens 
Politiken/Ekstra Bladet "kun" dækker Politiken og Ekstra Bladet. Hver arbejdsplads kan 
efter de nuværende principper stille med henholdsvis TR og stedfortrædende TR, så det 
giver henholdsvis 6 og 4 pladser på de to nævnte overenskomster. 
 
Det har været en praksis, at såfremt der oprettes en ny arbejdsplads under f. eks. 
Berlingske overenskomsten, at det automatisk vil føre til en udvidelse med yderligere to 
repræsentanter for denne nye arbejdsplads. 
 
Fællesoverenskomsten 
Ved forhandlingerne i 2017 begyndte Fællesoverenskomsten at udpege egne 
repræsentanter til det store forhandlingsudvalg. Tidligere var disse udpeget af kredsene, 
men efter de mange fusioner på Fællesoverenskomstens område anså man det for mere 
hensigtsmæssigt at udpege repræsentanterne ud fra virksomhedstilknytning fremfor 
geografi. Dette foreslås fastholdt. 
 
Med forbehold for HBs senere godkendelse blev knap 50 repræsentanter indkaldt til et 
møde i juni, hvor de valgte deres otte repræsentanter. Medieselskabet af 2017 (Skærm) 
og Børneavisen (Politiken) har tiltrådt Fællesoverenskomsten og indgår derfor i denne 
sammenhæng.  
 
24 timer overenskomsten 
Denne overenskomst er i princippet gået fra at være en virksomhedsoverenskomst til at 
være en rammeoverenskomst. Oprindeligt er den skabt til virksomheden 24timer, men i 
dag er den udgangspunktet for nye medier skabt af JP/Politikens Hus, pt. Watch-
medierne og Politiken Nicher. 
 
Budgetmæssig konsekvens 
DJ betaler som hidtil alle møde-, rejse, og opholdsudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste 
for de deltagere, der enten mister en indtægtsmulighed eller bliver decideret trukket i løn 
af deres arbejdsgiver. Desuden afholdes der delegationstræning samt evaluerings-
middag efterfølgende. Med udgangspunkt 2014 og 2017 forhandlingerne er buddet ca. 
550.000 kr. Dette  kan blive større, hvis forhandlingerne fortsætter uforholdsmæssigt 
længere end normalt, f.eks. i Forligsinstitutionen 
 
Involverede medarbejdere: DJ stiller med næstformand Tine Johansen, og 
forhandlingskonsulenterne Christian Dølpher og Jacob Plenaa Thorngren 
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Faglig assistent Else Abildgaard sørger for alt det praktiske med  lokalebooking, 
rejsebestillinger etc. 
 
Derudover er Johanne Boesdal tilknyttet som en kommunikationskonsulent, men hun 
deltager som udgangspunkt kun i møderne hvis der opstår særlige behov for en 
kommunikationsindsats. 
 
 

4.  Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 

4.1. Ekstraordinært delegeretmøde, opfølgning på HB-beslutning den 8. juli 
 

 Indstilling: Hovedbestyrelsen tager til efterretning, at der pr. den 1. august ikke var 
opnået den nødvendige tilslutning bag kravet om et ekstraordinært delegeretmøde. 
 
Beslutning: Til efterretning 
 
Sagsfremstilling: I forlængelse af den debat, der har været blandt medlemmerne om 
redaktørens fratrædelsesaftale og formandens tilbagetræden, har der siden den 1. eller 
2. juli været en underskriftindsamling på nettet med krav om, at der indkaldes til et 
ekstraordinært delegeretmøde. 
 
I henhold til DJ’s vedtægter kan et ekstraordinært delegeretmøde indkaldes – blandt 
andet – efter skriftlig begæring fra mindst 300 medlemmer. 
 
HB besluttede på sit ekstraordinære møde den 8. juli, at hvis der den 1. august var 
samlet de nødvendige mindst 300 underskrifter, så ville man tidligt i august indkalde til et 
ekstraordinært HB-møde, der skulle beslutte indkaldelsen af et ekstraordinært 
delegeretmøde. 
 
Pr. den 21. august var der netto 253 underskrifter. 
Det dækker over, at 261 har skrevet under, mens 8 efterfølgende har trukket sin 
underskrift tilbage igen. 
Af de 253 underskrifter er de 90 anonyme. 
 
Den pågældende underskriftindsamling på nettet er ikke tidsmæssigt afgrænset. 
DJ’s vedtægter siger ikke noget om, inden for hvilket tidsrum de mindst 300 underskrifter 
skal være samlet. 
Derfor kan underskriftindsamlingen i princippet blive stående i en lang periode. 
 
På baggrund af HB’s beslutning den 8. juli kan det med en vis rimelighed konstateres,  
at når opbakningen ikke er samlet inden for de cirka 4 uger frem til den 1. august, og 
heller ikke siden, så er der ikke en massiv opbakning blandt medlemmerne til kravet. 
 
Det indstilles derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke skal tages yderligere skridt 
vedrørende ekstraordinært delegeretmøde. 
 
 

4.2. International Media Support, Safetyfonden: Anvendelse af midler  
 

 Indstilling: HB orienteres om, at FU har besluttet at udvide muligheden for at støtte 
kollektive formål med midler fra Safety Fund. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
Sagsfremstilling: Hvert år til delegeretmøde/Fagligt Forum samler de delegerede ind til 
Safety Fund, som DJ driver i samarbejde med International Media Support, IMS. 
 
Fondens formål er at yde hjælp og støtte til udsatte mediearbejdere i hele verden. 
Konkret foregår bevillingerne ved, at IMS’ medarbejdere, som er til stede i 
destabiliserede områder, indstiller til DJ at støtte navngivne personer.  
Der følger en grundig sagsfremstilling med i hver sag, og der ydes individuelt op til 2000 
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dollars til medicin, advokathjælp, flugt, genhusning o.a.  
Hos DJ er det formand Tine Johansen, der godkender de enkelte ansøgninger. 
Hvis de indsamlede midler ikke bruges et år, overføres resten til regnskabsåret efter. 
 
Ved delegeretmøde 2019 samlede de delegerede i alt 671.018,50 kr. ind til Safety Fund, 
og dermed er det samlede beløb, som står på DJ’s konto, over en million kroner.  
De indsamlede midler skal ud at arbejde til gavn for endnu flere udsatte mediearbejdere. 
Derfor har FU (i sin funktion som HB’s internationale udvalg) besluttet, at der i højere 
grad kan ydes støtte til kollektive formål. 
 
I dag er beslutningen, at 20 procent af de indsamlede midler må bruges på kollektive 
formål. For eksempel har vi ydet støtte til en ’nød-redaktion’ til en gruppe journalister i 
Yemen, og vi har betalt for traumebehandling til en gruppe mediearbejdere efter tsunami 
i Indonesien. 
For ikke at akkumulere yderlige midler i Safety Fund indstilles det, at de 20 procent 
hæves til 50 procent, som må bruges til kollektive formål.  
Denne ændring gælder for foreløbig et år, hvorefter vi vurderer pengebeholdningen. 
 
 

5. Sager vedr. DJ’s organisation til beslutning eller drøftelse/efterretning 
 

5.1. Økonomi, status (referatforbud vedr. Sikringsfonden) 
 

 Indstilles til godkendelse. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
Debat: Økonomichef Peter Reich gennemgik det årshjul, som økonomiafdelingen 
arbejder efter, og som HB skal have for øje. 
HB skal drøfte DJ’s økonomi på sit seminar torsdag eftermiddag. 
HB-kredsen drøfter et udkast til 2020-budgettet i oktober. 
Og HB godkender 2020-budgettet på mødet i november. 
 
Det er bestræbelsen, at driftsunderskuddet skal minimeres i de kommende år, og at 
driftsresultatet inklusive de finansielle poster som minimum skal balancere i 2022. 
 
 

5.2. Fagbladet Journalisten, ny redaktør, stillingsopslag mv. 
 

 Indstilling: Det indstilles, at HB godkender forslaget til proces for ansættelsen af ny 
chefredaktør for Journalisten, herunder medlemmer af ansættelsesudvalget.   
Det indstilles desuden, at HB drøfter, hvilke elementer der skal indgå i et stillingsopslag, 
herunder tager stilling til de forslag, som FU har anbefalet.     
 
Beslutninger:  
1. Ansættelsesudvalg: Godkendt. Herunder at FU beslutter HB-repræsentanten. Der 
blev peget på Elisabeth Hamerik Schwarz. 
 
2. Tidsplanen: Godkendt med ret til at give efter for, at det hellere skal være en god 
proces end en hurtig proces. 
 
3.1. Chefbeføjelser: Godkendt 
 
3.2. Åremålsansættelse: Ikke godkendt 
 
3.3. Advisory board, rådgivende bladpanel: Godkendt. Overveje, at bladpanelet 
rapporterer til HB. 
 
3.4. Bedre samarbejde: Godkendt, inklusive den af redaktionen foreslåede formulering til 
punkt 7 i relationspapiret.  
 
Sagsfremstilling: Den 28. juni blev der indgået en fratrædelsesaftale med den 
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daværende redaktør for Journalisten, og Jakob Albrecht blev derefter konstitueret 
redaktør i første omgang frem til udgangen af oktober 2019. Processen med at ansætte 
en ny ansvarshavende chefredaktør for Journalisten skal således i gang nu.  
Det står i Frihedsbrevet for Fagbladet Journalisten, der er vedtaget i Dansk Journalist-
forbunds hovedbestyrelse i november 2014 (bilag 1), at bladets ansvarshavende 
redaktør ansættes af bladbestyrelsen, som er lig med forbundets hovedbestyrelse.  
Det fremgår af overenskomsten med Journalistens ansatte, at tillidsrepræsentanten på 
bladet skal være repræsenteret i processen, når der skal ansættes medarbejdere på 
Journalisten, som en ny chefredaktør jo vil være. Det fremgår også, at tillidsrepræsen-
tanten skal have medindflydelse på indholdet og udformningen af stillingsopslaget.  
På forslag fra administrationen, indstiller FU derfor til HB’ s godkendelse, at ansættelses-
udvalget får følgende seks medlemmer:   
• To medarbejderrepræsentanter fra Journalisten, som de selv udpeger  
• Forbundsformanden • Næstformanden • Et HB-medlem  • Direktøren for forbundet  
  
Til orientering arbejder formandskabet og administrationen efter følgende foreløbige 
tidsplan:  
D.d. Input til stilling og stillingsopslag, herunder møde med Journalistens ansatte 16.8 
(TIJ)  
30. august Beslutning om ansættelsesudvalg mv. (HB)  
Primo september Formulering af stillingsopslag (TIJ) med inddragelse af TR på 
Journalisten  
Primo september Godkendelse af stillingsopslag (HB via skriftlig høring)  
Medio september Stilling opslået  
7. oktober kl.12 Deadline for ansøgning   
9. og 10. oktober Første samtaler  
14.-20. oktober Efterårsferie  
14.-20. oktober Test og testtilbagemelding  
23. oktober Anden samtale + evt. case  
24. oktober Kontraktforhandlinger  
Ultimo oktober Ansættelse   
1. december Tiltrædelse  
  
Input til stillingsopslaget På FU den 12. august drøftede forretningsudvalget stillingen 
som chefredaktør for Journalisten og besluttede at anbefale hovedbestyrelsen følgende:  
  
1. Større beføjelser til den nye chefredaktør: Den kommende ansvarshavende 
chefredaktør skal være egentlig chef for fagbladet med såvel det personalemæssige 
som det økonomiske ansvar for bladet inden for den rammer, der er givet af HB i 
forbindelse med den årlige budgetlægning. Chefredaktøren skal kunne fremsætte forslag 
til HB/bladudvalget, hvis hun/han ønsker fagbladets redaktion fysisk flyttet fra Gl. Strand.  
Begrundelse:  I dag er chefredaktøren den daglige chef for bladet, men de ansatte 
refererer formelt til direktøren for forbundet, som må skrive under på ansættelses-
kontrakter for personer, som vedkommende aldrig har mødt eller været med til at 
ansætte. Ligeledes er det direktøren, der er anden-godkender på udgiftsbilag, selvom 
det retteligen burde være chefredaktørens personalechef, som er bladbestyrelsens 
formand (forbundets formand). Der er behov for rene linjer og større transparens af 
hensyn til såvel de ansatte som medlemmerne af forbundet.    
  
2. Chefredaktøren åremålsansættes: Det foreslås, at den kommende ansvarshavende 
chefredaktør ansættes på åremål i fire år med mulighed for et års forlængelse. 
Begrundelse: Stillingen som chefredaktør for Journalisten er en post med stor betydning 
for forbundets evne til at varetage medlemmernes faglige interesser, som beskrevet i 
DJ´s formålsparagraf og gentaget i Journalistens frihedsbrev.   
Chefredaktøren er ligeledes en vigtig aktør i forhold til forbundets politiske liv og 
forbundets omdømme.   
 
Samtidig sker udviklingen i medierne i en rivende hast, hvilket betyder, at den profil på 
chefredaktøren, som forbundet efterspørger i dag, ikke nødvendigvis er den profil, som 
forbundet har brug for om fem år. Selvom en åremålsansættelse kan være dyrere for 
forbundet på den korte bane, så giver åremålsansættelsen forbundet en fleksibilitet, når 
det gælder udviklingen af fagbladet, som opvejer de økonomiske omkostninger.  
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3. Journalisten får et Advisory Board: I forlængelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen 
bag Fremtidens Forbund om større involvering af menige medlemmer i forbundets arbej-
de, foreslås det, at fagbladet får et Advisory Board bestående af 6-8 medlemmer, som:   
a. mødes fire til fem gange årligt med den ansvarshavende chefredaktør/redaktionen og 
drøfter/giver råd til bladets redaktionelle linje, giver efterkritik og bidrager med nye ideer 
til fagbladet.  
b. repræsenterer bredden i forbundets medlemsskare  
c. ikke har en folkevalgt post i forbundet  
d. ansøger via opslag på ex. forbundets hjemmeside og udpeges af bladudvalget, men i 
øvrigt arbejder uafhængigt af bladudvalget  
e. udskiftes med regelmæssigt mellemrum (fx hvert andet år)  
f. ikke kan træffe autoritative beslutninger  
 
Begrundelse: I dag har chefredaktøren ingen formelle sparringspartnere, når det gælder 
udvikling af bladet, herunder bladets redaktionelle linje.  Dialogen mellem bladudvalg og 
chefredaktør udspiller sig én gang årligt på det HB-møde, hvor chefredaktøren skal give 
en grundig redegørelse for status på fagbladet.  
Der stilles indimellem spørgsmål ved, om Journalisten i tilstrækkelig grad dækker de 
forskellige medlemsgruppers fagligheder, herunder om den journalistiske faggruppes 
interesser i for høj grad dækkes i artiklernes vinkler og indhold på bekostning af andre. 
Disse og lignende drøftelser er svære for hovedbestyrelsen/bladbestyrelsen at tage med 
en chefredaktør uden samtidig at bevæge sig ind i en gråzone i forhold til armslængde-
princippet og bladets frihedsbrev. Risikoen for at blive beskyldt for at antaste friheds-
brevet kan begrænse HB-medlemmers lyst til at give chefredaktøren en god sparring og 
feedback på bladets indhold og udvikling. Samtidig kan den manglende sparring og 
feedback på sigt føre til, at afstanden mellem medlemmerne af forbundet og Journalisten 
vokser og svække den mediefaglige udvikling af bladets indhold og form.   
Et Advisory Board, der er frigjort fra medlemsdemokratiet og kun har rådgivende 
beføjelser, kan tilbyde chefredaktøren mulighed for sparring og feedback uden at 
vedkommende skal bekymre sig om brud på frihedsbrevets bestemmelser. Omvendt vil 
sparringen kunne bidrage til at styrke fagbladet i forhold til den brede medlemsskare og 
medieudviklingen generelt.  
  
4. Bedre samarbejde mellem de ansatte på journalisten og de ansatte i DJ.   I vinteren 
2017-18, godkendte HB et såkaldt ”relationspapir”, som beskriver relationen mellem 
redaktionen på Journalisten og DJ/AJKS-ansatte (se bilag 2). Det foreslås at punkt 7 i 
dette papir præciseres, men at relationspapiret i øvrigt består.  Journalistens redaktion er 
enig i dette, og har foreslået en mere præcis formulering (se længere nede under dette 
punkt). Begrundelse: Det har fremgået af drøftelser mellem mellemledere og med-
arbejderne oven på de seneste to års APV-undersøgelser, at relationen mellem 
redaktionen på Journalisten og de ansatte i DJ/AJKS fortsat er udfordret. Nogle ansatte 
oplever trods relationspapiret, at de er utrygge ved at tale frit, når journalister fra 
fagbladet er til stede.   
Det er langt fra alle ansatte i DJ/AJKS som er utrygge ved relationen, og der er 
formodentlig en sammenhæng mellem ansattes kendskab til og erfaring med 
journalistiske arbejdsmetoder og graden af utryghed. Omvendt bør det være målet at 
arbejde for den størst mulige tryghed og gensidige respekt mellem redaktionen på 
Journalisten og såvel ledere som medarbejdere i DJ/AJKS inden for frihedsbrevets 
rammer. Af frihedsbrevet fremgår det, at der skal være løbende møder mellem 
redaktøren og forbundsledelsen og kommunikationsafdelingen, hvilket ikke er sket i en 
længere periode. Formanden og den konstituerede redaktør har efter gensidigt ønske 
aftalt at holde korte ugentlige informationsmøder ligesom møder med 
kommunikationsafdelingen også skal genoptages, når tiden tillader det.   
  
Af punkt 7 i relationspapiret fremgår det at ”Henvendelser til redaktionen, som den 
ansvarshavende redaktør vurderer kan have til formål at påvirke den redaktionelle linje, 
er altid journalistiske og til citat. Det gælder såvel mundtlige, som skriftlige 
henvendelser.”   
Det er vurderingen, at denne formulering, der ensidigt lægger det i hænderne på 
chefredaktøren at vurdere om en samtale/mail eller lignende har ”til formål at påvirke 
den redaktionelle linje” og derfor er til citat, bidrager til en generel utryghed i relationen.   
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Derfor foreslås den præciseret under henvisning til det eksisterende frihedsbrev.  Det er 
forventningen, at den styrkede dialog og et således revideret relationspapir vil styrke 
samarbejdet mellem ledelsen/ansatte i DJ/AJKS og chefredaktør/ansatte på 
Journalisten.   
  
Journalistens redaktion har foreslået en mere klar formulering til dette punkt i relations-
papiret: ”Redaktionen følger de almindelige presseetiske regler og kan således ikke lade 
personer uden for mediet få indflydelse på mediets indhold, dog kan henvendelser, hvor 
kilden uden for redaktionen er lovet fortrolighed, ikke citeres.”  
  
Journalistens redaktion har kommenteret de øvrige punkter i indstillingen, som det 
fremgår af det vedlagte bilag 3. 
 
 

5.3. Transparens: Retningslinjer for forsvarlig økonomisk forvaltning 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at drøfte og tage stilling til udkast til retningslinjer for 
forsvarlig økonomisk forvaltning både for personale og politisk valgte i Dansk 
Journalistforbund.  
 
Beslutning: Drøftet. Daglig ledelse arbejder videre med indstillingen, og vender tilbage 
til HB i oktober. 
 
Sagsfremstilling: For at skabe større åbenhed og sikre en forsvarlig økonomisk 
forvaltning af medlemmernes penge, foreslår administrationen, at DJ fastlægger 
retningslinjer for udgifter til bespisning med mere i forbindelse med møder og jubilæer.  
Beløbene for bespisning mm. følger lignende retningslinjer i det offentlige. 
 
Administrationen forslår også, at forbundet fremover med regelmæssige mellemrum 
offentliggør en liste over de politisk valgtes godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. 
Oversigten skal give medlemmerne et retvisende billede af omfanget af frikøbt politisk 
arbejde i DJ og vil indledningsvist basere sig på de udbetalinger, som økonomi-
afdelingen i DJ står for.  
I det omfang kredse, grupper eller foreninger selv står for at udbetale godtgørelse for 
tabt arbejdsfortjeneste, opfordres de politisk valgte til selv at indberette beløbene, så 
oversigten fremstår retvisende. 
 
Begge initiativer understøtter forbundets ønske om øget transparens og åbenhed, og 
ligger i tråd med den generelle udvikling i samfundet.  
 
Til sammenligning offentliggør Region Hovedstaden regionspolitikeres individuelle 
vederlag https://www.regionh.dk/politik/politiske-udvalg-og-
fora/regionsraadet/hverv/Documents/Vederlag-for-varetagelse-af-regionale-hverv-for-
kalenderaaret-2018.pdf og DR offentliggør oplysninger om ansattes bibeskæftigelse 
https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/dr-medarbejderes-bibeskaeftigelse-2019. 
Folketingsmedlemmer opfordres til at registrere deres hverv og økonomiske interesser i 
hvervregisteret og på Folketingets hjemmeside offentliggøres der en fortegnelse over de 
folketingsmedlemmer, der ikke har ladet sig registrere.  
 
Debat: Drøftet. Overvejende positivt. Enkelte var bekymrede for, at det dermed ikke ville 
være muligt at belønne ekstraordinære indsatser med en god middag. 
Overvejelserne bør også indgå i arbejdet i Ydelses- og kontingent-arbejdsgruppen. 
 
 

5.4. Nyt Fagligt Forum mv. 
 

 Indstilling: Det indstilles, at hovedbestyrelsen vedtager, at Fagligt Forum lægges 
sammen med  TR-stævnet og fremover afvikles over to dage hvert efterår startende fra 
efteråret 2020.  
  
Godkendes indstillingen, vil hovedbestyrelsen på næstkommende møde blive 
præsenteret for mulige scenarier for afviklingen, hvor der gøres rede for økonomi, 

https://www.regionh.dk/politik/politiske-udvalg-og-fora/regionsraadet/hverv/Documents/Vederlag-for-varetagelse-af-regionale-hverv-for-kalenderaaret-2018.pdf
https://www.regionh.dk/politik/politiske-udvalg-og-fora/regionsraadet/hverv/Documents/Vederlag-for-varetagelse-af-regionale-hverv-for-kalenderaaret-2018.pdf
https://www.regionh.dk/politik/politiske-udvalg-og-fora/regionsraadet/hverv/Documents/Vederlag-for-varetagelse-af-regionale-hverv-for-kalenderaaret-2018.pdf
https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/dr-medarbejderes-bibeskaeftigelse-2019
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proces for udarbejdelse af programindhold og afgrænsning af inviterede deltagere med 
udgangspunkt i de afsatte midler.  
  
Overenskomst- og arbejdsmarkedsudvalget, OAU, støtter indstillingen.  
 
Beslutning: Godkendt 
  
Sagsfremstilling: Delegeretmødet 2019 vedtog at afskaffe det nuværende Fagligt 
Forum med valg via delegeretsystemet.  
I stedet vil DJ mindst hvert andet år afvikle et nyt Fagligt Forum, der retter sig imod alle 
forbundets bestyrelsesaktive og tillidsvalgte.  Med fokus på organisering og udvikling af 
frivilligt fagligt arbejde skal arrangementet med specifikke workshops og bredere 
inspirerende oplæg fungere som samlingspunkt for og understøttelse af den omfattende 
frivillige indsats i DJ.   
Delegeretmødebeslutningen åbner for at revurdere DJs plan for større arrangementer, 
så organisering, fastholdelse og et løft af de frivillige tilgodeses, samtidig med at det 
sikres, at DJ får bedst muligt afkast på den bevilgede indsats.  
Fagligt Forum og TR-stævnet: Ifølge DJs vedtægter indkalder Hovedbestyrelsen hvert år 
kredsen af tillidsrepræsentanter og andre tillidsvalgte til et antal stævner/seminarer, og 
holder i øvrigt tillidsrepræsentanterne orienteret om forbundets virksomhed.   
Gennem årene har det årlige stævne i Vejle udviklet sig til et stævne med særligt fokus 
på de arbejdspladsvalgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter – selv om 
udgangspunktet oprindeligt var, at stævnet skulle henvende sig til alle tillidsvalgte og 
medlemsvalgte frivillige.  
Ved at samle arrangementerne udnyttes DJs ressourcer og de frivilliges og tillidsvalgtes 
tid bedre. Og DJ kan udbyde flere relevante oplæg og workshops på tværs af alle 
frivillige kræfter i forbundet.  DJ kan på denne måde spare lejen af et konferencested 
hvert andet år. Og DJs ansatte kan fokusere indsatsen på at sikre et årligt løft til alle 
forbundets frivillige.  
 
 

5.5. Medlemsundersøgelse, foreløbige resultater, til orientering 
 

 Indstilling: HB orienteres om resultaterne af medlemsundersøgelsen 2019 – herunder 
Ennovas anbefalinger til, hvordan DJ, skal arbejde videre med undersøgelsens 
resultater og indsatsområder. 
På det kommende HB-møde den 8. oktober 2019 behandler HB en plan for det videre 
arbejde med undersøgelsen.  
 

Undersøgelsen var klausuleret til og med HB’s behandling af dette punkt. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
Sagsfremstilling: HB vedtog i december 2018 at foretage en medlemsundersøgelse i 
DJ i foråret 2019. Formålet med undersøgelsen var at måle medlemsoplevelsen og 
styrken i relationen til medlemmerne i DJ. Undersøgelsen skulle desuden følge op på 
den medlemsundersøgelse, forbundet foretog i 2016, og dermed sætte DJ i stand til at 
sammenligne udviklingen i medlemmernes vurdering af og tilfredshed med DJ.  
 
Rammer for undersøgelsen 
Svarperiode 2. – 28. juni, 2019 
Adspurgte medlemmer Undersøgelsen er sendt til 40 % af DJ’s medlemmer, 

fraregnet studerende, tillidsvalgte og pensionister.  
I alt 5.976 medlemmer er blevet spurgt.  
Studerende, tillidsvalgte og pensionister er ikke med i 
undersøgelsen, da den retter sig mod såkaldt ordinære 
medlemmer.  
Studerende og pensionister har en anden pris for medlem-
skab, har ofte andre prioriteter end ordinære medlemmer,  
og scorer typisk meget højt på tilfredshedsundersøgelser. 
Tillidsvalgte betragtes heller ikke som ordinære medlemmer, 
ad de typisk har en meget tæt tilknytning til organisationen, 



   

  12/14 

der ofte giver sig udtryk i meget høje scorer. 
Svarprocent 26 % har svaret. Det svarer til 1.581 svar (I 2016 var 

svarprocenten på 21 %) 
Udbyder Medlemsundersøgelsen er udarbejdet af Ennova  

 
Målinger på syv indsatsområder: Ennova har skabt en såkaldt medlemsmodel, som 
måler på syv indsatsområder, som påvirker den samlede medlemsoplevelse. Der måles 
på følgende indsatsområder: 

• Image 

• Interessevaretagelse 

• Kommunikation 

• Faglig udvikling 

• Medlemstilbud 

• Rådgivning 

• Tilgængelighed 
 
Derudover måler man ud fra parametrene udbytte, tilfredshed, begejstring og anbefaling 
et samlet medlemsindeks, som viser den overordnede medlemsoplevelse for DJ. 
 
Undersøgelsens væsentligste resultater: Medlemsundersøgelse viser, at: 

• Medlemmernes overordnede oplevelse af DJ ligger lavt med et samlet medlems-
indeks på 59. Ennovas benchmark for andre organisationer ligger på 69. 

• Andelen af medlemmer, der er ambassadører for DJ (det såkaldte Net Promoter 
Score (NPS)) er meget lav. Kun 25 % vil anbefale DJ til andre, mens der er 37 
%, som ikke vil anbefale DJ til andre. DJ ligger dermed betydeligt under 
benchmark, som er baseret på målinger i andre faglige organisationer. 
Eksempelvis viser et tilsvarende tal fra KS, at 50 % vil anbefale organisationen 
til andre. 

• Der er sket et markant fald i den dimension af medlemsindekset, der handler om 
”udbytte” – altså medlemmernes oplevelse af at få værdi for pengene. 

• Medlemmernes vurdering af DJ’s rådgivning ligger på 72, hvilket er et markant 
fald i forhold til undersøgelsen i 2016 og benchmark, som er 80. 

 
Anbefalinger fra Ennova: På baggrund af resultaterne anbefaler Ennova, at DJ 
prioriterer at arbejde med følgende tre indsatsområder, da disse vil give den største 
forbedring af medlemsoplevelsen i DJ. 

• Image 

• Interessevaretagelse 

• Rådgivning 
 
Opfølgning via løbende statusmålinger: Undersøgelsen er en hovedmåling, der vil 
blive fulgt op af løbende statusmålinger i henholdsvis første halvår 2020, andet halvår 
2020 og første halvår 2021. Statusmålingerne udsendes hver gang til nye 20 % af 
medlemmerne, så vi efter 2 år har spurgt dem alle en gang.  
 
Statusmålingerne skal sammen med analyser af medlemsudviklingen, bruges til at 
vurdere om DJ’s initiativer det foregående halve år, har haft den ønskede effekt – og til i 
modsat fald at justere på initiativerne. 
 
Perspektiver: Resultaterne af medlemsundersøgelsen skal ses i perspektivet af, at 
medlemstilvæksten i DJ er stagneret. I august 2019 har DJ således lige så mange 
medlemmer, som der var sidste år ved samme tid. DJ’s målsætning var en medlems-
tilvækst på 2 %. Det tyder på, at DJ lander på en forventet medlemstilvækst på 0,5 %. 
 
Debat: Konsulent Mads Løkke Rasmussen gennemgik hovedresultaterne. 
Herefter var der en indledende drøftelse af, hvilke initiativer, der kan tages for at 
forbedre resultatet.  
 
 

5.6. APV, til orientering 
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 Indstilling: HB orienteres om APV-undersøgelse i DJ.  
 
Beslutning: Til orientering. 
 
Sagsfremstilling: HB besluttede efter krænkelsessagen i DJ, at der blev foretaget en 
psykisk APV i 2018 samt en kvantitativ kulturanalyse på området for seksuelle 
krænkelser.  
 
Konklusionen var, at der ikke var en krænkelseskultur i forbundet, men på mange andre 
parametre scorede forbundet lavt.  
 
Det var herefter HBs beslutning, at der i foråret 2019 skulle følges op på den psykiske 
APV. Forbundet har foretaget en fuld APV-undersøgelse i foråret 2019.     
 
Konklusion: Det kan konkluderes, at DJ og Forbundsledelsen er rykket positivt frem på 
næsten alle udvalgte psyk.-områder. 
 
Undtagelsen er samarbejde på tværs i organisationen. Dette er alt andet lige ikke en 
overraskende udvikling i en periode, hvor den øverste administrative ledelse ikke har 
været til stede i hele perioden (direktør var fratrådt, og HR-chef er langtidssygemeldt). 
 
På baggrund af APV-undersøgelsen er der udarbejdet en APV-handleplan, hvor der bl.a. 
arbejdes med fokusområderne stress og samarbejde på tværs. 
 
 

5.7. DJ’s lønstatistik, til orientering 
 

 Indstilling 
OAU indstiller til HB at genoptage den kollektive indsamling af data til lønstatistik 
 
Beslutning: Indstillingen er ikke til beslutning. Kun til orientering. 
 
Sagsfremstilling: På grund af de nye GDPR-regler blev Lønstatikken for 2018 lavet på 
en væsentlig anderledes måde end tidligere.  
Statistikken har i årevis været baseret på, at de overenskomstdækkede virksomheder 
indleverede lønoplysningerne til DJ, mens det kun var de fra mindre ikke-OK-dækkede 
virksomheder, DJ ”måtte nøjes med” tal, som medlemmerne selv indberettede. 
Det betød, at Lønstatistikken for en lang række arbejdspladser var fuldstændig 
retvisende, og overordnet set var tallene statistik valide. 
I 2018 var der tvivl om, hvorvidt den normale indsamlingsmetode var i strid med den nye 
lov om behandling af persondata, blandt andet fordi der på dette tidspunkt i Danmark 
ikke var taget stilling til, hvordan cpr numre skulle indplaceres rent gdpr-mæssigt. Derfor 
valgte FU at indsamle lønoplysningerne ved at sende spørgeskemaer direkte ud til hvert 
enkelt medlem, og således helt undlade at bede om oplysningerne hos arbejdsgiverne. 
 
Resultatet blev, at det samlede antal besvarelser fra de store overenskomstdækkede 
virksomheder faldt til et sted mellem en tredjedel og en fjerdedel af det normale, således 
at det ikke længere var muligt med fuld sikkerhed at kalde Lønstatistikken for statistisk 
valid. Det vil en statistik omfattende 30% procent af en population ganske vist ofte være, 
og de fleste andre fagforeninger indsamler da også lønoplysninger på denne måde.  
 
Men eftersom DJ altså har været vant til en svarprocent på 100, kunne vi altså ikke med 
samme sikkerhed som tidligere sige, at statistikken er retvisende. Og den såkaldte 
Gengangerstatistik har slet ikke kunnet laves i 2018 (det er den statistik, som viser 
lønstigningen for medarbejdere i samme job som året før - ofte kaldet ”den reelle 
lønudvikling” fordi den er renset for jobskifter og den løbende udskiftning af ældre 
medarbejdere med yngre, som et samlet gennemsnit ikke er). 
 
Alt i alt har lønstatistikken derfor været mindre brugbar for tillidsfolk, enkelt-medlemmer 
og DJ´s medarbejdere end tidligere. 
På den baggrund besluttede HB i efteråret 2018, at få en advokat til at rette henvendelse 
til Datatilsynet for at få undersøgt, om det faktisk er i strid med Databeskyttelsesloven at 
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hente lønoplysningerne direkte hos arbejdsgiver. 
Det svar forelå ikke i april til Delegeretmødet, der dog alligevel vedtog et forslag fra HB 
om at pålægge DJ at lave en Lønstatistik i 2019 på samme måde som tidligere, altså 
ved at indhente oplysningerne direkte hos arbejdspladserne. 
Det var formentlig godt, at svaret fra Datatilsynet ikke kom umiddelbart efter at det var 
stillet, for i mellemtiden er det blevet besluttet, at oplysninger indeholdende cpr-numre 
indsamlet af private personer eller organisationer godt må bruges til statistiske formål. 
I slutningen af juli kom så svaret fra Datatilsynet, hvoraf det blandt andet fremgår, at 
Tilsynet ”…ikke umiddelbart finder, at der er grundlag for at tilsidesætte DJ´s opfattelse 
af…”, at en lønstatistik er omfattet af den paragraf i Databeskyttelsesloven, der gør det 
lovligt at behandle data med personnummeroplysninger, hvis det skal bruges til at lave 
statistikker, som kan kaldes ”..af væsentlig samfundsmæssig betydning…”. 
 
Datatilsynet skriver desuden, at loven giver ret at behandle personoplysninger, hvis det 
er nødvendigt for at opfylde en overenskomstmæssig rettighed. 
Og endelig slås det fast, ”…at behandling af oplysninger også må finde sted, hvis 
behandlingen er nødvendig for, at den datatansvarlige (DJ, red.) kan forfølge en legitim 
interesse, som udspringer af kollektive overenskomster.” 
Hvad Datatilsynet ikke udtaler sig om, er om DJ-vedtægternes paragraf, der forpligter 
medlemmerne til at afgive lønoplysninger, er nok til at give ret til databehandlingen. Det 
kræver ifølge Tilsynet en fortolkning af ”det aftalemæssige indhold af et medlemskab i 
DJ.”, som man altså ikke har foretaget. 
 
Overordnet set betyder det, at DJ på alle de arbejdspladser, hvor overenskomsten 
forpligter arbejdsgiveren til at udlevere lønoplysninger (DMA-området, TV 2, TV 2-
Regionerne o.a) uden problemer burde kunne indsamle lønoplysninger kollektivt. Mens 
det på øvrige overenskomstdækkede arbejdspladser kan være nødvendigt at få arbejds-
giver til skrive under på et protokollat, der gør det til en overenskomstmæssig pligt at 
udlevere lønoplysningerne til DJ. 
OAU besluttede på den baggrund  på sit  møde den 19. august 2019 at anbefale HB at 
sætte den kollektive indsamling af lønoplysninger i gang, og at der udarbejdes et 
protokollat, som arbejdsgivere uden overenskomstmæssig forpligtelse til at udlevere 
lønoplysninger kan skrive under på. 
Rent formelt vil I forbindelse med drøftelsen i OAU blev det for god  ordens skyld be-
mærket, at lønstatistikken formelt og normalt er udvalgets beslutningsområde, men da 
hele diskussionen om lønstatistik 2018 og spørgsmålene til Datatilsynet har været på 
HB-niveau, findes det mest rigtigt at lade HB træffe den endelige beslutning vedr. 2019, 
hvorefter det forventes, at OAU igen overtager den delegerede opgave på 100 procent. 
 
 

6. Eventuelt 
 

 Tina Mellergaard spurgte til baggrunden for nedlæggelsen af DJ’s mentorordning. 
 
Elisabeth Geday svarede: Det er nødvendigt at prioritere ressourcer og økonomi. Derfor 
er mentorordningen midlertidigt nedprioriteret. 
I det kommende CRM-system forestiller vi os en digitaliseret mentorordning.  
 
Karen Hedegaard gjorde reklame for det kommende TR-stævne med arbejdsmiljø som 
et gennemgående tema. 
 
Evaluering af mødet: Der blev givet udtryk for, at mødet indimellem blev gennemført for 
hurtigt og uden mulighed for at tænke sig om. 
Der bør være overvejelser om tilrettelæggelsen af mødet. 
 
Tine Johansen takkede for et godt møde på trods af, at det havde været atypisk og med 
mange følelser involveret.  
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