
 
11. oktober 2019 Referat GODKENDT  

Referat for  Hovedbestyrelsen tirsdag den 8. oktober 2019  
 

 

Deltagere Tine Johansen, Jakob Ponsgård, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik 
Schwarz, Henrik Friis Vilmar, Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard,  
Maj Munk, Palle Jensen, Per Schultz-Knudsen, Sebastian Risbøl Jacobsen, 
Sus Falch, Peter Reich (konst. direktør) 
 

Afbud, HB 
 

Frederik M. Juel, Freja Wedenborg, Thilde Høybye. 

Dirigent Per Schultz-Knudsen  
 

Referent 
 

Hans Jørgen Dybro  

Observatører Dorte Kildegaard (K2), Allan Boye Thulstrup (K5), Torben Duch Holm (K6),  
Silja Smith (KFyn), Mathilde Hougaard Boesen (DMS), Peter Thornvig 
(Foto), Tina Mellergaard (Kom), Louise Andreasen (FTV), Anne Anthon 
Andersen (Free), Jette Marinus (Jour), Maria Becher Trier (O), Karina 
Bjerregaard (VIF), Lars Lindskov (PF), Jakob Albrecht (Journalisten). 
 

 

1. Godkendelser 
 

1.1. Dagsorden 
 

 Punkt 3.3. Freelance- og selvstændige-udvalget: Nyt punkt, eftersendt. 
3.4. Konstituering, Copydan Tekst & Node: Nyt punkt, eftersendt. 
5.3. Nyt fagligt stævne/Fagfestival behandles inden 5.1. Økonomi  
5.4. Medlemsundersøgelse, opfølgning: Udsættes til næste møde. 
5.6. Medlemsklager behandles som et lukket punkt kun for HB-medlemmerne og de relevante 
sagsbehandlere. 
5.9. Undersøgelsen er klausuleret til DJ’s offentliggørelse, cirka uge 43 
5.10. Behandles som lukket punkt kun for HB-medlemmer. 
 
FU indstiller, at der er referatforbud for den del af punkt 5.1., der vedrører Sikringsfonden. 
 
Sus Falch bad om at undgå forkortelser af navne i indstillinger. 
 
Godkendt. 
 
 

1.2. Referat fra de seneste HB-møder 
Herunder orientering om ekstraordinært HB-møde den 12. september 2019 
 

 HB-referatet for den 29.-30. august 2019: Præcisering i pkt. 5.1. Økonomi, side 7: Sidste 
afsnit skal lyde: ”Det er bestræbelsen, at driftsunderskuddet skal minimeres i de kommende 
år, og at driftsresultatet inklusive de finansielle poster som minimum skal balancere i 2022.” 
 
Karina Bjerregaard: Der bør gives meddelelse til HB-kredsen, når der holdes lukkede HB-
møder kun for HB. 
 
Tine Johansen: Orientering om lukket HB-møde den 12. september: Emnet var en personale-
sag: Beslutningen om opsigelsen af den daværende direktør. 
 
HB har desuden som annonceret i dagsordenen indledt mødet med et lukket punkt 5.10. 
Igangværende personalesag. Punktet handlede konkrete om de personalesager, der havde 
været, og også mere generelt om den rolle, HB har som bestyrelse og arbejdsgiver. 
 
Godkendt. 
 



   

  2/16 

  
2.  Meddelelser 

 
 Tine Johansen: Peter Reich og Karin Mette Thomsen er konstitueret som direktion.  

Peter primært med det økonomiske og Karin Mette primært med det personalemæssige. 
 
Deltaget i møde med de øvrige nordiske journalistforbund, NFJ. Man har blandt andet lavet 
en fælles henvendelse til det internationale IFJ med et krav om, at der bliver rettet op på IFJ. 
Der skal være større transparens og bedre styring af økonomi og projekter. 
 
Formandsmøder i DJ: Det er intentionen at sætte nyt skub i disse møder og udvikle på deres 
formål og indhold i samarbejde med kreds-, specialgruppe- og specialforeningsformændene. 
Det vil ske i forbindelse med det førstkommende HB-møde. 
 
Har deltaget i specialgruppernes træf. Det var et godt møde. 
 
Film- & TV-gruppen: Specialgruppens formand Johannes Pico og næstformand Anna Stecher 
har desværre begge to meddelt, at de trækker sig fra posterne, fordi arbejdsliv og forbunds-
arbejde ikke længere kan hænge sammen. Tine vil kontakte gruppen og se, hvad der even-
tuelt kan gøres. De skal have mange tak for mange års hårdt arbejde i gruppen. 
 
 

3.  Politiske sager til beslutning 
 

3.1. Underskriftindsamling med begæring om ekstraordinært delegeretmøde 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB, at man tager til efterretning, at der er indsamlet minimum 300 
underskrifter fra medlemmer med begæring om at holde et ekstraordinært delegeretmøde. 
Det indstilles samtidig til HB at efterkomme begæringen. 
 
Sagsfremstilling: I forlængelse af den debat, der var blandt medlemmerne i sommer om 
redaktørens fratrædelsesaftale og formandens tilbagetræden, har nogle medlemmer rejst 
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. 
Læs mere om dette i bilaget i forlængelse af denne indstilling. 
Et medlem tog initiativ til at samle den nødvendige tilslutning via en underskriftindsamling på 
nettet på sitet Skrivunder.net.  
I opfordringen til at tilslutte sig begæringen står der: 

”Formålet med det ekstraordinære delegeretmøde er at få hovedbestyrelsen til at 
aflægge beretning om bagrunden for, at den ansvarshavende redaktør for fagbladet 
Journalisten har måtte fratræde. Delegeretmødet forventer i den forbindelse svar på de 
mange spørgsmål, der har rejst sig blandt medlemmerne efter udsendelsen af 
pressemeddelelsen. Særligt forventes følgende passage om den ansvarshavendes 
varetagelse af sit hverv uddybet: ’ (…) Men hans journalistisk kompromisløse linje har 
også slidt på relationen mellem parterne, og DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny 
person på posten som redaktør for Journalisten for at skabe en anden og ny relation’. ” 
 

I begæringen var der desuden angivet et forslag til en dagsorden: 
1. Aflæggelse af beretning 
2. Afstemning om beretning 
3. Valg af 
- formand 
- næstformand 
-13 hb-medlemmer 
- op til seks suppleanter 

 
Mandag den 23. september sendte medlemmet en mail til DJ med netto 322 underskrifter.  
DJ’s medlemsafdeling har verificeret underskrifterne. 
Af de 322 underskrifter er 317 helt sikkert fuldgyldige medlemmer på tidspunktet for 
afleveringen af underskrifterne. 
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Proceduren for at underskrive på Skrivunder.net er, at man udfylder felter med navn og 
mailadresse.  
Herefter får den enkelte tilsendt en mail, hvor man skal klikke på et link og dermed bekræfte, 
at man har skrevet under. 
Først herefter bliver underskriften lagt op på sitet og talt med.  
Der er mulighed for efterfølgende at trække sin underskrift tilbage.  
 
Med den ovennævnte procedure på Skrivunder.net indstilles det, at der ikke er behov for en 
yderligere verificering af underskrifterne. Og på den baggrund kan det konkluderes, at kravet i 
vedtægternes § 25 stk. 17 om minimum 300 underskrifter er opfyldt. 
 
Det indstilles derfor, at HB tager til efterretning, at der er indsamlet minimum 300 under-
skrifter fra medlemmer med begæring om at holde et ekstraordinært delegeretmøde. 
Det indstilles samtidig, at HB beslutter at efterkomme begæringen og indkalde til et 
ekstraordinært delegeretmøde.  
De nærmere forhold vedrørende dette behandler HB under et særskilt punkt. 
 
Debat: HB drøftede blandt andet, om navnene på de underskrivende burde offentliggøres. 
 
Beslutning: HB tager underskriftindsamlingen til efterretning, og beslutter samtidig at 
efterkomme begæringen (se næste punkt). 
 
 

3.2. Indkaldelse og tilrettelæggelse af ekstraordinært delegeretmøde 
 

 Indstilling: Formandskabet indstiller til HB at beslutte, at man på baggrund af underskrift-
indsamlingen indkalder til og holder et ekstraordinært delegeretmøde på følgende måde (, 
som uddybes i den nedenstående sagsfremstilling): 
 
A.  Det ekstraordinære delegeretmøde holdes så snart som muligt, og gerne søndag den 

27. oktober 2019.  
 

B. HB tager vedtægternes bilag 5, § 6 stk. 4 til efterretning og indkalder de delegerede, der 
blev valgt forud for delegeretmødet i april 2019. 
 

C. Delegeretmødets dagsorden følger den, der er angivet i underskriftindsamlingen. 
 

D. HB beslutter at indstille dirigenter og valgudvalg til delegeretmødet. 
 

E. HB drøfter indholdet af HB’s beretning til delegeretmødet. 
 

F. HB beslutter de nødvendige fravigelser fra den sædvanlige procedure for valg. 
 

G. Øvrige medlemmer deltagelse i delegeretmødet. 
 
H.  Den økonomiske ramme for det ekstraordinære delegeretmøde. 
 
Sagsfremstilling: I henhold til DJ’s vedtægter §25 stk. 17 kan der indkaldes til et 
ekstraordinært delegeretmøde (Læs mere om dette i bilaget i forlængelse af denne 
indstilling). 
FU har på et ekstraordinært møde onsdag den 25. september behandlet indkaldelsen og 
tilrettelæggelsen af et ekstraordinært delegeretmøde.  
Et enigt FU støtter, at der indkaldes til et ekstraordinært delegeretmøde (jf. dagsordens punkt 
3.1.). 
Et flertal i FU (ikke Thilde Høybye) støtter, at det ekstraordinære delegeretmøde holdes så 
snart som muligt og i øvrigt på den nedenstående angivne måde. 
 
A. Mødetid og -sted: Det indstilles, at HB beslutter at indkalde til et ekstraordinært 
delegeretmøde, der holdes så snart som muligt. 
 
Det følger af DJ’s vedtægter, at en begæring i en underskriftindsamling om et ekstraordinært 
delegeretmøde skal efterkommes inden for en rimelig tid efter, at begæringen er modtaget. I 



   

  4/16 

henhold til vedtægterne kan det være helt ned til 8 dage. 
Kravet om et ekstraordinært delegeretmøde handler om at få afklaret en akut eller i hvert fald 
meget aktuel situation.  
De medlemmer, der har skrevet under, vil kunne forvente, at kravet ikke udskydes unødigt 
længe.  
 
Det ekstraordinære delegeretmøde bør kunne holdes på én dag. 
 
Det indstilles derfor, at delegeretmødet holdes som et ét-dags-møde snarest muligt og 
gerne søndag den 27. oktober 2019.  
 
Alternativt indstiller formandskabet, at mødets holdes snarest muligt derefter, dog senest 
lørdag den 30. november 2019.  
 
Det skal tilstræbes, at mødestart kan være klokken 10, og senest klokken 11. 
Mødet forventes at kunne slutte senest klokken 18. 
 
Det indstilles, at mødestedet kan være i København i umiddelbar nærhed af offentlige 
transportmuligheder. Fordelen ved dette er, at færre delegerede og eventuelle tilhørere skal 
transporteres langt, og at det er billigere for DJ’s administration. 
Alternativt kan det være i Odense i nærheden af banegården. Det vil være lidt billigere  
i opholdsudgifter. 
 
B. Delegerede 
Af DJ’s delegeretvalgregler fremgår det entydigt, at valgene af delegerede til et ordinært 
delegeretmøde gælder, indtil nye valg foretages forud for det næste ordinære delegeretmøde 
(se vedtægternes bilag 5, § 6 stk. 4). 
 
Det er med andre ord de delegerede, der blev valgt forud for delegeretmødet i april 2019, der 
fortsat er delegerede, og som vil blive indkaldt til et ekstraordinært delegeretmøde. 
 
C. Dagsorden 
Det indstilles, at mødet følger den dagsorden, der er angivet i underskriftindsamlingen. 
 
Dermed indstilles det også, at HB efterkommer begæringens ordlyd om, at der skal ske valg 
til formandskab, hovedbestyrelse mv. 
Det indstilles, at valgene sker med virkning frem til det næste ordinære delegeretmøde  
i april 2021. 
 
Det er af praktiske grunde nødvendigt at tilføje punkt 3. e. og f. til dagsordenen: Hvis de 
forudgående valg under punkterne a.-d. giver ændringer i sammensætningen af formand-
skabet og hovedbestyrelsen, skal der ske valg af faglig revisor, faglig revisorsuppleant 
og/eller medlemmer til Ophavsretsfondens bestyrelse. 
 
Det indstilles derfor, at dagsordenen ser ud som følger: 
1.  Valg 

a. Dirigenter 
b. Valgudvalg 

2.  Hovedbestyrelsens beretning, debat og afstemning. 
3.  Valg: 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. 13 medlemmer af hovedbestyrelsen 
d. 6 suppleanter til hovedbestyrelsen 
e. Eventuelt valg af faglig revisor og faglig revisorsuppleant  
f. Eventuelt valg til Ophavsretsfondens bestyrelse  

 
D. Valg 
Dirigenter: Det indstilles, at HB indstiller til delegeretmødet at genvælge Søren Wormslev og 
Didde Elnif som dirigenter.  
 
Valgudvalg: Det indstilles, at alle valghandlinger gennemføres med det elektroniske 
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valghandlingsudstyr. 
Det indstilles desuden, at HB indstiller til delegeretmødet at genvælge valgudvalget fra det 
ordinære delegeretmøde i april, bortset fra Johnny Frederiksen, der nu er HB-medlem: 
Kreds 1: Charlotte Pardorf, Johnny Frederiksen, Karin Bech  
Kreds 2: Jørgen Kjær Mortensen  
Kreds 3: Henrik Rath Paulsen  
Kreds 4: Brian Mogensen og Kirsten Lykke Hansen   
Kreds 5: Flemming Hansen  
Kreds 6: Bo Lehm  
Kreds 7 (TP): Aminnguaq Dahl Petrussen  
Kreds 9 (Fyn): Holger Koefoed 
 
E. Beretning 
Det indstilles, at HB drøfter de overordnede linjer i indholdet af HB’s beretning til det 
ekstraordinære delegeretmøde. 
 
F. Fravigelser fra den sædvanlige procedure for valg  
På et ét-dags-møde er det ikke muligt at følge den sædvanlige procedure for valg, der er 
angivet i vedtægternes § 25 stk. 4, 5, 12 og 13. 
 
På den baggrund indstilles det til HB og delegeretmødet at beslutte følgende fravigelser fra 
vedtægterne: 

a. Kandidater, der har meddelt deres kandidatur forinden, har mulighed for at præsentere 
sig på DJ’s hjemmeside fra og med 5 hverdage inden tidspunktet for delegeretmødet.  
 

b. På det ekstraordinære delegeretmøde skal forslag til kandidater til valgene afleveres 
skriftligt til dirigenterne senest 10 minutter efter, at dirigenterne meddeler, at der er én 
time til valghandlingen. 

 
c.  De skriftlige forslag til kandidater til formand, næstformand, hovedbestyrelsen og 

suppleanter til hovedbestyrelsen skal være underskrevet af 15-20 stillere.  
 
d.  Valgudvalget undersøger forslag til kandidater til valgene.  

 
e. Herefter, og inden valghandlingen går i gang, har hver kandidat til henholdsvis 

formand, næstformand og hovedbestyrelsesmedlemmer mulighed for en kort tale. 
Længden af denne tale besluttes af dirigenterne. 
Der trækkes lod om rækkefølgen af talerne. 

 
G. Øvrige medlemmers adgang til delegeretmødet 
Udover de valgte delegerede og hovedbestyrelsen har øvrige medlemmer af DJ ret til at få 
adgang til delegeretmødet, men kun med taleret (vedtægterne § 25 stk. 14 og 15). 
 
Det indstilles, at eventuelle øvrige medlemmers overværelse af delegeretmødet sker på de 
samme vilkår som i forbindelse med det ordinære delegeretmøde i april 2019:  
For at få adgang som tilhører skal man tilmelde sig forinden og i den forbindelse betale et 
beløb, der svarer til de faktiske udgifter for forplejningen under mødet. 
Man betaler selv og sørger selv for transport og eventuel overnatning. 
 
H. Anslåede omkostninger til et ekstraordinært delegeretmøde: 
Forudsætninger: 1 dag, 350 delegerede, 100 tilhørere, 30 overnatninger, elektronisk valg-
handlingsudstyr. København (= dyrere konferencested, færre transportomkostninger) 
I alt mellem 900.000 og 1.000.000 kroner. 
 
Debat: HB drøftede indledningsvist nogle generelle temaer: Om det ekstraordinære 
delegeretmøde skulle være så snart som muligt, eller kunne holdes senere. Om man kunne 
fravige fra den dagsorden, der er fremlagt i underskriftindsamlingen. Om der skulle være valg 
til hele HB inklusive formandskabet, eller kun til formandskabet. 
 
Beslutninger, indstillingens punkt A-H: 
A.  Tid og sted: Forslag i indstillingen: Søndag den 27. oktober: 

Forkastet (3-9-0): 
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For: Tine Johansen, Jakob Ponsgård, Anders Stoffer 
Imod: Elisabeth Hamerik Schwarz, Henrik Friis Vilmar, Johnny Frederiksen, Karen Hede-
gaard, Maj Munk, Palle Jensen, Per Schultz-Knudsen, Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus 
Falch. 
 
Forslag: Søndag den 24. november 2019 kl. 11.30 i DGI Byen, København.  
Enstemmigt godkendt. 
 

B. HB tager vedtægternes bilag 5, § 6 stk. 4 til efterretning og indkalder de delegerede, der 
blev valgt forud for delegeretmødet i april 2019. 
Godkendt. 
 

C. Delegeretmødets dagsorden: 
1. Skal dagsordenen tilføjes et punkt om indkomne forslag? 
Forslaget blev forkastet (2-12-0): 
For: Elisabeth Hamerik Schwarz, Maj Munk. 
Imod: Tine Johansen, Jakob Ponsgård, Anders Stoffer, Henrik Friis Vilmar, Johnny 
Frederiksen, Karen Hedegaard, Palle Jensen, Per Schultz-Knudsen, Sebastian Risbøl 
Jacobsen, Sus Falch. 
Undlod: - 
 
2. Skal det først være efter beretningen og afstemningen om denne, at forsamlingen 
tager stilling til, om der skal være valg til HB mv.? 
Forkastet (5-7-0): 
For Palle Jensen, Anders Stoffer, Henrik Friis Vilmar, Johnny Frederiksen, Per Schultz-
Knudsen. 
Imod: Tine Johansen, Jakob Ponsgård, Elisabeth Hamerik Schwarz, Karen Hedegaard,  
Maj Munk, Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch. 
Undlod: - 
 
3. Der skal ikke være personvalg på dagsordenen. 
Forkastet (0-11-1): 
For: - 
Imod: Tine Johansen, Jakob Ponsgård, Elisabeth Hamerik Schwarz, Henrik Friis Vilmar, 
Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard, Maj Munk, Palle Jensen, Per Schultz-Knudsen, 
Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch. 
Undlod: Anders Stoffer. 
 
Herefter blev dagsordenen i den oprindelige indstilling sat til afstemning:  
Godkendt énstemmigt. 
 

D. HB beslutter at indstille dirigenter og valgudvalg til delegeretmødet. 
Godkendt. 
 

E. HB drøfter indholdet af HB’s beretning til delegeretmødet. 
HB-medlemmerne skal komme med inputs til beretningen senest den 27. oktober. 
FU indkalder til ekstra HB-møde, der kan drøfte beretningen.  
 

F. HB beslutter de nødvendige fravigelser fra den sædvanlige procedure for valg. 
Godkendt. 
 

G. Øvrige medlemmer deltagelse i delegeretmødet. 
Godkendt 
 

H.  Den økonomiske ramme for det ekstraordinære delegeretmøde. 
Til efterretning. Det må gerne blive billigere. 

 
 

3.3. Freelance- og Selvstændigeudvalget: Indstilling af kommissorium og eksterne 
medlemmer 
 

 Indstilling: Det indstilles, at HB godkender det bilagte kommissorium og de følgende 
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eksterne medlemmer som udvalgsmedlemmer til arbejdet i Freelance- og 
Selvstændigeudvalget  
 
Sagsfremstilling: På baggrund af indstillinger har Freelance- og selvstændigeudvalget 
vedtaget at indstille følgende eksterne medlemmer til udvalget:  
Claus Nordahl, DJ Kommunikation 
Birger Lund, Film- og TV-gruppen 
Signe Goldmann, DJ Fotograferne 
 
FSU havde fået følgende indstillinger til eksterne medlemmer:  
DJ Kommunikation: Mikkel Inumineq Jørgen og Claus Nordahl 
DJ Journalisterne: Jette Marinus 
Film- og TV-gruppen: Birger Lund 
Freelancegruppen: Jørgen Laurvig 
DJ Fotograferne: Signe Goldmann og Kenneth Bo Drabæk 
FBO: Simon Boertmann Brüel  

 
Udvalgets indstilling er sket med afsæt i et ønske at sikre den bredest mulige faglige 
repræsentation i udvalget og samtidig sikre et arbejdsdygtigt udvalg.  
 
Debat: Lønstatistik for freelancere skal tilføjes til kommissoriet. 
 
Beslutning: Godkendt 
 
 

3.4. Konstituering, Copydan Tekst & Node 
 

 Indstilling: Det indstilles, at HB godkender, at Mogens Blicher Bjerregård på vegne af DJ 
indtræder som stedfortræder i Copydan Tekst & Nodes bestyrelse. 
 
Sagsfremstilling: Ophavsretsfondens forretningsudvalg indstiller, at Mogens Blicher 
Bjerregård på vegne af DJ får plads som stedfortræder i Copydan Tekst & Nodes bestyrelse. 
 
Begrundelsen er, at DJ dermed kan få gavn af Mogens’ indsigt i forbindelse med den igang-
værende implementering af EU’s ophavsretsdirektiv i dansk lovgivning og i de sammen-
hænge, som har relevans for DJ’s medlemmer. 
 
Under forudsætning af HB’s godkendelse af indstillingen betyder det konkret, at der rettes på 
dette punkt i HB’s konstitueringsliste: 
Oprindeligt var Lars Werge indstillet og valgt til Tekst & Nodes bestyrelse og med Tine 
Johansen som stedfortræder. 
Herudover har Peter Thornvig plads i bestyrelsen. 
 
Efter Lars Werge’s tilbagetræden indtræder Tine på Lars’ plads. 
Det indstilles derfor, at Mogens Blicher Bjerregård bliver ny stedfortræder. 
 
Mogens Blicher Bjerregårds honorering for dette hentes fra DJ’s Ophavsretsfonds 
administrationsmidler. 
 
Copydan Tekst & Node er den del af Copydan-forvaltningsorganisationen, hvor man laver og 
forvalter aftaler med undervisningsinstitutioner, virksomheder mv. om kopiering af 
ophavsretsligt dækket materiale. Se https://tekstognode.dk/. 
  
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.  Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 

4.1. Folketingets åbning, lovkataloget 
 

https://tekstognode.dk/
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 Indstilling: Til orientering: Regeringens lovkatalog. 
 
Sagsfremstilling: I forbindelse med sin åbningstale fremlagde statsministeren iht. grund-
lovens § 38 det såkaldte lovkatalog, se https://www.regeringen.dk/nyheder/regeringens-
lovprogram-2019-2020/  
 
De arbejdsmarkeds-, mediemæssige og andre emner, der har størst interesse for DJ, findes 
sædvanligvis under Beskæftigelsesministeriet, Justitsministeriet og Kulturministeriet. 
 
Følgende kan fremhæves i en lidt mager årgang: 
Side 19 Ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. Ophævelse af 

revisionsbestemmelsen. Ikke godt! – betyder, at man opgiver at indføre 
obligatoriske postlister i offentlige myndigheder. 

 
Side 20 Logningsbestemmelser: Revisionen udskydes endnu en folketingssamling til 

2020-2021. Ikke godt! – de gældende regler er erkendt i strid med EU-retten. 
 

Side 27 Ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Implementering af EU-
direktiv. 

 
Debat: Hans Jørgen Dybro tilføjede, at medieaftalerne skal åbnes igen på et tidspunkt efter 
nytår. Desuden kommer der et forslag om ændring af markedsføringsloven, som DJ vil holde 
øje med. 
 
Karen Hedegaard pegede desuden på nogle lovede forbedringer af arbejdsmiljølovgivningen 
og Arbejdstilsynet. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

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

5.1. Økonomi: Budget 2020, til drøftelse (referatforbud vedr. Sikringsfonden) 
 

 Indstilling: 2. behandling af budget 2020, 2021 og 2022 herunder valg af forslåede 
besparelser for minimum 1 mio. kr. i 2020. 
 
Sagsfremstilling: På HB mødet den 29. august 2019 blev første version af budget 2020, 2021 
og 2022 behandlet. Budgettet viste et driftsunderskud og et underskud for resultatet efter 
skat. Se nedenfor.  
 

Budget (mio.kr.) 2020 2021 2022

Resultat før renter jf. budget -2,5 -4,8 -5,0

Resultat efter skat jf. budget -0,5 -2,8 -3,0
 

 
Der blev fremlagt 3 modeller til håndtering af underskuddene. Disse bestod i følgende: 
 

1) Budgettet godkendes, som det er fremlagt og underskud tages af sikringsfondens 
egenkapital. I alt 6,3 mio.kr. over de næste 3 år. 
 

2) Årets resultat efter skat skal være nul i 2022 og der findes derfor besparelser for 
yderligere 1 mio.kr. for hvert af de kommende 3 år. Det akkumulerede underskud 
over de kommende 3 år forventes at være i alt 0,3 mio.kr. Dette beløb tages af 
Sikringsfondens egenkapital. 

 
3) Årets resultat af driften skal være nul i 2022 og der findes derfor besparelser for 

yderligere 1,7 mio.kr. for hvert af de kommende 3 år. Der forventes et akkumuleret 
overskud på 3,7 mio. kr. Dette lægges til Sikringsfondens egenkapital.  

 
På HB mødet blev model nr. 2 valgt. Målet er derfor, at årets resultat efter skat skal være nul i 
2022. Nedenfor ses årets resultat af driften og resultat efter skat, når de ønskede besparelser 

https://www.regeringen.dk/nyheder/regeringens-lovprogram-2019-2020/
https://www.regeringen.dk/nyheder/regeringens-lovprogram-2019-2020/
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på yderligere 1 mio.kr. pr. år. er indregnet. 
 

Budget inkl. besparelser (mio.kr.) 2020 2021 2022

Besparelse (fra sparekatalog) 1,0 2,0 3,0

Resultat før renter -1,5 -2,8 -2,0

Resultat efter skat 0,5 -0,8 0,0

Akkumuleret underskud 0,5 -0,3 -0,3
 

 
Med udgangspunkt i beslutningen, har administrationen udarbejdet et sparekatalog 
indeholdende besparelser for mere end den nødvendige besparelse på 1 mio.kr. i 2020. 
Årsagen til dette er, at HB derved får mulighed for at vælge mellem besparelsesforslagene.  
 
Selvom besparelsesforslagene er udarbejdet under hensyn til at medlemmerne skal kunne 
mærke dem mindst muligt, vil det være svært helt at undgå. Nogle grupper vil desværre blive 
berørt mere af besparelserne end andre. 
 
I sparekataloget er der fokuseret på at finde de nødvendige besparelser i 2020. Det er 
hensigten, at de besparelser, der vedtages videreføres i årene efter og effekten for de 
efterfølgende år er derfor vist i sparekataloget.    
 
Sparekataloget er udarbejdet med fokus på aktiviteter og der er ikke udarbejdet forlag, der 
medfører personalereduktion. I dag har DJ et ansættelsesstop, som betyder, at FU skal 
godkende eventuelle dispensationer og dette forventes videreført i det kommende år. Opstår 
der en situation, hvor en stilling ikke genbesættes, vil dette naturligvis kunne give en 
væsentlig besparelse. 
 
Ifm. debatten på det seneste HB møde, var der ønske om et aktivitetsregnskab, der for 
udvalgte aktiviteter viste de samlede udgifter, dvs. de direkte afholdte udgifter samt de 
medfølgende lønudgifter til medarbejdere, der arbejder med aktiviteten. Der er udarbejdet et 
aktivitetsregnskab, som er vedlagt som bilag. 
 
Yderligere er budget fra 1. behandlingen på HB mødet den 29. august vedlagt. 
 
Debat: HB havde forinden behandlet punkt 5.3. Ændringerne her har givet ca. 525.000 i 
besparelse af det besluttede sparekrav på 1 mio. kr. 
 
Beslutning jf. sparekataloget i indstillingen: 
 
Nr. 18:  Godkendt (8-3-1): 

For: Per Schultz-Knudsen, Tine Johansen, Jakob Ponsgård, Sebastian Risbøl 
Jacobsen, Karen Hedegaard, Palle Jensen, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik 
Schwarz. 
Imod: Sus Falch, Johnny Frederiksen, Henrik Friis Vilmar. 
Undlod: Maj Munk. 
 

Nr. 17: Godkendt. 
 

Nr. 16: Godkendt. 
 

Nr. 15: Godkendt (11-0-1): 
For: Tine Johansen, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik Schwarz, Henrik Friis Vilmar, 
Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard, Maj Munk, Palle Jensen, Per Schultz-
Knudsen, Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch 
Imod: - 
Undlod: Jakob Ponsgård. 
 

Nr. 14: Godkendt (9-1-2): 
For: Tine Johansen, Jakob Ponsgård, Anders Stoffer, Henrik Friis Vilmar, Johnny 
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Frederiksen, Karen Hedegaard, Palle Jensen, Per Schultz-Knudsen, Sus Falch 
Imod: Maj Munk  
Undlod: Elisabeth Hamerik Schwarz, Sebastian Risbøl Jacobsen. 
 

Nr. 12:  Godkendt. 
 

Nr. 10: Afventer yderligere drøftelse i Freelance- og selvstændigeudvalget. 
 

Nr. 9: Nej, ikke besparelse på aktivitetspuljen. 
 

Nr. 8:  Godkendt besparelse (11-0-1): 
For: Tine Johansen, Jakob Ponsgård, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik Schwarz, 
Henrik Friis Vilmar, Johnny Frederiksen, Maj Munk, Palle Jensen, Per Schultz-
Knudsen, Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch 
Imod: - 
Undlod: Karen Hedegaard. 
 

Nr. 1 og 2: Nej, ikke på nuværende tidspunkt. 
 
I alt ca. 1,2 mio. kr.  
 
 

5.2. Jobopslag, redaktør til Journalisten (bilag eftersendt) 
 

 Indstilling: Hovedbestyrelsen godkender ansættelsesudvalg og drøfter udkast til 
stillingsopslag til redaktørstillingen på Journalisten. 
 
Sagsfremstilling: Fagbladet Journalisten skal have en ny redaktør. 
Ifølge Frihedsbrevet for Fagbladet Journalisten er det DJ’s hovedbestyrelse – som også er 
bladbestyrelse – der ansætter bladets ansvarshavende redaktør. 
 
Ansættelsesdatoen er sat til 1. februar, og det indstilles, at vi selv står for 
ansættelsesprocessen, altså uden hjælp fra et rekrutteringsbureau. 
 
Hovedbestyrelsen drøfter vedlagte stillingsopslag (se næste side), som er skrevet på 
baggrund af input fra Journalistens redaktion og tidligere drøftelser i hovedbestyrelsen. 
Opslaget publiceres på Journalisten og i det trykte nummer af magasinet, som har deadline i 
slutningen af oktober. 
 
Det indstilles desuden, at følgende seks medlemmer sidder i ansættelsesudvalget: 
HB-medlem Elisabeth Hamerik Schwarz 
Næstformand Jakob Ponsgård 
Formand Tine Johansen 
Konstitueret direktør Karin Mette Thomsen 
To medlemmer fra Journalistens redaktion, som redaktionen selv udpeger. 
 
Debat: Kort drøftelse af formuleringen af opslaget mv. 
 
Beslutning: Godkendt ansættelsesudvalget.  
Rettelse i stillingsopslaget: Der skal ikke stå ”…robust forkæmper for…” 
Og i samme afsnit bør der tilføjes arbejdsmarked og kommunikation. 
 
Godkendt. 
 
 

5.3. A. Nyt fagligt stævne 
 

 Indstilling: Det indstilles at Hovedbestyrelsen vælger og godkender et af følgende scenarier 
for afvikling af det nye stævne for tillidsvalgte i DJ. 
 
Mulige scenarier for afvikling og eventuelle besparelser: 
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A. Det nye stævne udvikles inden for den nuværende budgetramme på 900.000 kr. 
svarende til TR-stævnets budget lagt sammen med halvdelen af budgettet fra Fagligt 
Forum, der hidtil blev afviklet hvert andet år. DJ finansierer tre deltagere fra hver 
bestyrelse fuldt og op til ti deltageres transport. 
Besparelse: 0 kr. 

 
B. Det nye stævne udvides med maksimalt to deltagere fra henholdsvis kredse, grupper 

og foreningers bestyrelser fuldt finansieret af DJ. 
Besparelse: 150.000 kr.  

 
C. Det nye stævne afvikles i løbet af en enkelt dag. Hermed spares en dags lokaleleje, 

forplejning og (de fleste) overnatninger samt aftenunderholdning.  
Besparelse: 400.000 kr. 

 
Se bilag 1 for rammesætning af invitationer og finansiering af deltagelse. Se bilag 2 for 
udkast til program og proces for programudvikling. Se bilag 3 for udkast til budget for afvikling 
uden besparelser. 
 
Sagsfremstilling: Hovedbestyrelsen vedtog 30. august 2019, at Fagligt Forum lægges 
sammen med TR-stævnet og fremover afvikles over to dage hvert efterår startende fra 
efteråret 2020. Derfor forelægges Hovedbestyrelsen nu scenarier for afvikling af det 
sammenlagte stævne for tillidsvalgte i DJ. Da Hovedbestyrelsen behandler et sparekatalog 
på samme møde, er mulige besparelser indtænkt og angivet i indstillingen. 
 
Debat: Drøftelse af de tre alternative forslag til det nye faglige stævne. Der blev overvejende 
tilslutning til en variation af model C: at forsøge det én gang med én dag, med 
aftenunderholdning, og med luft i programmet. 
 
Beslutning: En variation af model C: At prøve det én gang, én dag, med aftenunderholdning, 
og med luft i programmet. Godkendt (8-3-1) 
For: Tine Johansen, Jakob Ponsgård, Anders Stoffer, Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard, 
Per Schultz-Knudsen, Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch  
Imod: Maj Munk, Palle Jensen, Elisabeth Hamerik Schwarz, Henrik Friis Vilmar. 
 
 

 B. Fagfestival 
 

 Indstilling: Det indstilles at hovedbestyrelsen beslutter, hvornår Fagfestival afvikles fremover 
i en af nedenstående scenarier. 
 
Mulige scenarier for afvikling og eventuelle besparelser: 
 

A. Fagfestival afvikles som planlagt 1.-2. november 2020 og afvikles derefter i foråret 
startende 2022. Fagfestival er budgetteret til at koste DJ 1.550.00, men blev afviklet 
for 1.100.000 kr. i 2018. En stor del af de 450.000 kr. vil skulle afsættes til ekstra 
mandskab, hvis DJs administration skal afvikle både nyt stævne for fagligt aktive og 
Fagfestival med kort interval.  
Besparelse: 125.000 kr. 

 
B. Fagfestival afvikles i foråret 2020 på en enkelt dag i København. Der vil kunne 

spares et væsentligt beløb på overnatninger, lokaler og oplægsholdere. Anslået 
200.000 kr. vil dog gå til at hyre ekstra mandskab til at assistere DJs administration.  
Besparelse: 900.000 kr. 

 
C. Fagfestival afvikles ikke i 2020, men næste gang i foråret 2022.  

Besparelse: 1.550.000 kr. 
 
Sagsfremstilling: Det nye stævne for fagligt aktive vil i lige år falde tæt på Fagfestival og 
dermed pålægge DJs administration en stor arbejdsbyrde. Da Fagligt Forum efterlader et hul 
i DJ-kalenderen i foråret lige år, foreslås det at Fagfestival afholdes der. 
 
Debat: Drøftelse af, om Fagfestival skal være på 2 dage eller kan nøjes med én dag. 
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Drøftelse af placeringen på året. Og drøftelse af, om det kunne tænkes sammen med og 
planlægges sammen med øvrige arrangementer, for eksempel KOM-dagene og Tal Til Øjet. 
 
Det blev fremhævet, at når der i øvrigt er meget røre i DJ, så ville det være uklogt at aflyse 
Fagfestival i 2020. 
 
Beslutning: 
 
Model C:  Forkastet (0-11-1) 

For: - 
Imod: Tine Johansen, Jakob Ponsgård, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik 
Schwarz, Henrik Friis Vilmar, Johnny Frederiksen, Maj Munk, Palle Jensen, Per 
Schultz-Knudsen, Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch 
Undlod: Karen Hedegaard. 
 

Model B:  Forkastet (0-11-1) 
For: - 
Imod: Tine Johansen, Jakob Ponsgård, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik 
Schwarz, Henrik Friis Vilmar, Johnny Frederiksen, Maj Munk, Palle Jensen, Per 
Schultz-Knudsen, Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch 
Undlod: Karen Hedegaard. 
 

Model A: Godkendt enstemmigt. 
 
 

5.4. Medlemsundersøgelse: Drøftelse af tiltag 
 

 Udsat til næste møde. 
 
 

5.5. Ændring af DJ’s regler for valg af delegerede, til beslutning 
 

 Indstilling: Det indstilles til HB, at der følges op på en vedtægtsændring på delegeretmødet 
2019: Fra og med det kommende delegeretmøde skal delegerede udelukkende vælges i 
medarbejderforeninger og specialgrupper – og ikke i geografiske kredse. 
 
Det indstilles derfor,  
1.  at HB beslutter at etablere en specialgruppe (valggruppe) for pensionister og seniorer, 

der ikke er erhvervsaktive,  
 

2.  at der justeres i DJ’s indmeldelsesformular, således at man skal vælge medarbejder-
forening eller specialgruppe, og  

 
3.  at DJ derefter skriver til de medlemmer, der er organisatoriske medlemmer  

(O-medlemmer) i en geografisk kreds, med besked om, at de skal vælge, hvilken 
specialgruppe, de vil være medlem af. 

 
4.  HB godkender desuden, at Specialgruppen Journalisterne i DJ kan skrive til de af sine 

medlemmer, som er O-medlemmer i en kreds, og tilbyde dem O-medlemskab af 
Journalisterne i DJ. 
 

Sagsfremstilling: I bilaget på sidste side i denne indstilling fremgår den ændring af DJ’s 
vedtægter, der blev vedtaget på det seneste delegeretmøde. 
 
Ændringen betyder, at delegerede fremover udelukkende skal vælges i medarbejder-
foreninger og i specialgrupper – og altså ikke i geografiske kredse. 
 
Det betyder, at alle DJ-medlemmer, der i dag er organisatoriske medlemmer (O-medlemmer, 
det vil sige dér hvor man har stemmeret og valgret som delegeret) i en geografisk kreds, skal 
ændre deres medlemskab til at være O-medlem i en relevant specialgruppe eller en 
medarbejderforening.  
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I den ideelle verden burde det kun være ledige og pensionister, som var O-medlemmer i de 
geografiske kredse. Men i praksis er der igennem årene en større gruppe af medlemmer, der 
er endt med at være O-medlemmer i kredsene.  
 
Det er eksempelvis medlemmer, der er gået fra at være ansat på en arbejdsplads med en 
medarbejderforening og til en arbejdsplads uden medarbejderforening eller til at være 
freelancer – uden at de er blevet medlemmer af en relevant specialgruppe. 
Og det kan også være ledige, der er kommet i arbejde på en arbejdsplads uden medarbejder-
forening eller er startet op som freelancere – ligeledes uden at de er blevet medlemmer af en 
relevant specialgruppe. 
 
I forbindelse med delegeretmødet i april 2019 var der ikke færre end 4.020 medlemmer, der 
var O-medlemmer i DJ’s geografiske kredse. 
Der er cirka 1.700 pensionist-medlemmer i DJ og cirka 500 ledige. 
På den baggrund kan det anslås, at op imod 2.000 DJ-medlemmer er O-medlemmer i 
en kreds, selv om de burde have været O-medlemmer i en specialgruppe. 
 
Med delegeretmødets beslutning skal alle disse medlemmer, der er O-medlemmer i en kreds, 
vælge hvilken specialgruppe de vil være medlem af. 
Dette valg skal være foretaget senest i slutningen af 2020, forud for det kommende 
delegeretmøde i april 2021. 
 
Derfor indstilles følgende: 
1. Specialgruppe for pensionister og seniorer 
For nogle af DJ’s pensionerede og ikke-erhvervsaktive medlemmer kan det opleves irrelevant 
eller urimeligt at skulle tilknyttes en specialgruppe. 
Derfor bør HB drøfte og beslutte, at der i stedet for tages initiativ til at danne en special-
gruppe for pensionister og seniorer. 
 
Specialgruppen behøves ikke at have andet formål, end at være valggruppe i forbindelse 
med valget af delegerede. 
Valghandlingen kan teknisk set løses ved, at de O-medlemmer i denne specialgruppe, der 
ønsker at være delegerede, skriver til en DJ-mail-adresse og meddeler dette ønske. 
Dermed undgår O-medlemmerne i denne specialgruppe at skulle møde op til et valgmøde. 
Hvis der melder sig flere, end valggruppen har ret til at vælge, trækkes der lod blandt de 
interesserede. 
 
2. Justering af indmeldelsesformular 
Det indstilles, at der laves en ændring i DJ’s indmeldelsesformular (se 
https://journalistforbundet.dk/bliv-medlem), således at et nyt medlem skal vælge 
medarbejderforening eller specialgruppe i forbindelse med indmeldelsen. 
 
Der skal desuden laves en procedure, der sikrer, at et medlem, som af den ene eller den 
anden grund udmeldes af en medarbejderforening, i stedet for bliver medlem af en relevant 
specialgruppe. 
 
3. DJ skriver til medlemmerne: Vælg specialgruppe 
Det indstilles, at sekretariatet i forlængelse af punkt 1 og 2 skriver til alle de medlemmer, der 
er O-medlemmer i de geografiske kredse, og venligt men bestemt pålægger dem om at 
vælge, hvilken specialgruppe de vil være medlem af. 
 
Det enkelte medlems valg af specialgruppe skal være frivilligt. Men hvis et medlem ikke har 
foretaget valget efter 1-3 rykkere og senest den 1. oktober 2020, placeres vedkommende i en 
specialgruppe på baggrund af de oplysninger, DJ har om medlemmet. 
 
4. Specialgruppen Journalisterne i DJ 
Specialforeningen Journalisterne i DJ blev i foråret omdannet og godkendt af HB som 
specialgruppe. 
 
Specialgruppens bestyrelse ønsker så snart som muligt at kunne skrive til de af gruppens 
oprindelige medlemmer, som ikke er O-medlem i en medarbejderforening eller en anden 
specialgruppe, og tilbyde dem O-medlemskab af Journalisterne i DJ. 

https://journalistforbundet.dk/bliv-medlem
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Det indstilles, at Journalisterne i DJ’s bestyrelse skal sørge for, at en sådan skrivelse 
indeholder en generel og saglig information om, hvilke øvrige specialgrupper, disse 
medlemmer kan vælge imellem. 
 
Debat: Under debatten blev det nuværende medlemssystem kritiseret for ikke at være godt 
nok til de nutidige behov.  
 
Beslutning jf. indstillingens punkt 1-4:  
 
1.  Specialgruppe (valggruppe) for pensionister og seniorer, der ikke er erhvervsaktive: 

Enstemmigt godkendt med den ændring, at sidste afsnit i indstillingen til dette punkt udgår: 
Der skal ikke trækkes lod, hvis der er flere, som er interesseret i at blive delegeret, end 
gruppen har delegeretpladser, men at DJ går videre med Kreds 1's tilbud om at stå for 
afvikling af specialgruppens valg af delegerede. 
 

2.  Justeres i DJ’s indmeldelsesformular: 
Godkendt (12-0-1): Johnny Frederiksen undlod at stemme. 

 
3.  DJ derefter skriver til de medlemmer, der er organisatoriske medlemmer  

(O-medlemmer) i en geografisk kreds, med besked om, at de skal vælge, hvilken 
specialgruppe, de vil være medlem af: 
Godkendt (12-0-1): Johnny Frederiksen undlod at stemme. 
 

4. Specialgruppen Journalisterne i DJ kan skrive til de af sine medlemmer, som er O-
medlemmer i en kreds, og tilbyde dem O-medlemskab af Journalisterne i DJ: 
Godkendt enstemmigt. 

 
 

5.6. Medlemsklager (Lukket punkt) 
 

 - 
 
 

5.7. Genbesættelse 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB, at der sker en dispensation fra ansættelsesstoppet,  
og at der slås en stilling op som arbejdsmiljøkonsulent. 
 
Sagsfremstilling: Karrierekonsulent Marianne Kynde har opsagt sin stilling og fratræder med 
udgangen af oktober 2019. Det foreslås, at der slås en arbejdsmiljøkonsulent stilling op.  
I dag varetager Lasse B. Schmidt arbejdsmiljøområdet som led i sin stilling som karriere- 
konsulent. Lasse er ikke særligt uddannet indenfor arbejdsmiljøområdet.  
 
For at løfte området foreslås det, at der ansættes en specialist på området. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt enstemmigt. 
 
 

5.8. CRM-løsning 
 

 Indstilling: Vi indstiller til HB at godkende opstarten af projektet til implementering af en 
CRM-løsning som beskrevet i vedlagte bilag. 
 
Sagsfremstilling: Vi har længe haft et behov for at kunne arbejde mere struktureret med 
medlemsdata i forhold til vores individuelle og kollektive servicering af medlemmerne, hvilket 
vi har haft en løbende dialog med Hovedbestyrelsen om.  
Økonomien til opstart af en CRM-løsning er nu mulig efter de langvarige afskrivninger på 
Modulus er afsluttet. 
Vi er nu så langt i projektfasen, at vi har valgt platformen, leverandøren, udarbejdet 
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kravprofilen, afstemt denne med leverandøren og gennemarbejdet det endelige tilbud. 
Opstart af CRM-løsningen kan stort set finansieres indenfor de eksisterende budgetter 
grundet bortfald af Modulus afskrivninger og udgifter til udgåede systemer.  
Investeringen i CRM bygger dels på selve udviklingen og opsætningen af systemet, dels 
fremadrettet på de årlige licenser til Microsoft for at bruge systemet 
 
Debat: Mariann Vasbo uddybede indstillingen. 
 
Peter Thornvig ønskede at der kommer til at ske en afdækning af kredsenes og gruppernes 
forskellige behov. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.9. Film- og TV-undersøgelse, til orientering (Klausuleret til DJ’s offentliggørelse) 
 

 Indstilling: Det indstilles at HB orienteres om arbejdsmiljøundersøgelsen på film og tv-
området. 
 
Sagsfremstilling: Dansk Journalistforbund har bedt TeamArbejdsliv om at gennemføre en 
kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for film og TV-arbejdere. (Se bilag) 
Undersøgelsen er sendt ud til 1821 relevante medlemmer – og er blevet fyldestgørende 
besvaret af 230.  
Det er statistisk set ikke et repræsentativt grundlag. Undersøgelsens besvarelser skal derfor 
ses som en belysning af nogle tendenser og problemstillinger i branchen. 
 
Gennem hele rapporten sammenholdes resultater fra film- og tv-arbejdere med resultater fra: 

• Landsgennemsnittet 

• Privatansatte 

• Film, presse, bøger (branche) 

• Journalister (jobgruppe) 
 

Disse data stammer fra undersøgelsen Arbejde og Helbred 2018 (NFA – Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø)) 
 
Vigtige tendenser 
Dårligere psykisk arbejdsmiljø end benchmark 
Film og TV-ansatte på områder har et dårligere psykisk arbejdsmiljø end benchmark (BM). 
Det gælder på følgende områder: 

• Ledelseskvalitet (alle BM) 

• Rummelighed (alle BM) 

• Rolleklarhed (alle BM) 

• Kvantitative krav og grænseløshed (alle BM) 

• Konflikter mellem arbejde og privatliv (alle BM) 

• Mental sundhed (alle BM) 

• Vitalitet (alle BM) 

• Retfærdighed (3 BM) 

• Indflydelse (3 BM) 
På følgende dimensioner ligner film og TV-ansatte benchmark: 

• Kollegial støtte og samarbejde 

• Engagement og mening i arbejdet 
Kollegial anerkendelse ligner tre ud af fire benchmark. 
 
Chikane 
I forhold til fem spørgsmål om chikane placerer film og TV-ansatte sig på de fleste spørgsmål 
tæt ved landsgennemsnit og gennemsnit for privatansatte mens film og TV-ansatte er 
betydeligt mere udsatte end journaliser samt film, presse, bøger. 
Sygefravær for film og TV-ansatte er dog betydeligt lavere end for landsgennemsnittet. 
 
Manglende feedback 
Over halvdelen af respondenterne oplever ikke, sjældent eller kun sommetider, at deres 
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nærmeste leder giver dem ordentlig feedback i form af ris og ros. Til gengæld oplever langt 
de fleste respondenter, at man som ansat på en film- eller tv-produktion hjælper hinanden 
med at opnå det bedste resultat, og at man samarbejder, når der opstår problemer.  
 
Høj arbejdsglæde 
Selvtillid og arbejdsglæde scorer højt blandt de 230 fyldestgørende respondenter. De finder 
både deres arbejde vigtigt i en grad, der rækker udover at være en indkomstkilde, og det 
interesser og engagerer dem i høj grad.   
 
Grænseløshed og overarbejde 
Arbejdstempo synes at være en væsentlig udfordring blandt respondenterne. 81 procent 
svarer at de ”altid” eller ”ofte” skal holde et højt arbejdstempo. Størstedelen (69 procent) 
svarer desuden, at de enten ”altid” eller ”ofte” står til rådighed uden for normal arbejdstid. 
 
42 procent svarer, at de arbejder flere timer end de får løn for. I gennemsnit arbejder de 6,5 
timer mere pr uge. Det skyldes dels, at de ikke kan nå deres arbejdsopgaver inden for den 
tid, de har til rådighed, dels en kultur i branchen. Mange skriver dog, at det er svært at svare 
på spørgsmålet, da overarbejdet meget kommer i perioder (især under optagelse, hvor 
mange arbejder endnu mere).  
 
Dansk Journalistforbund følger op på undersøgelsen med forskellige initiativer: 

• Dialog med Film- og tv-gruppen og ambassadørerne om mulige tiltag på baggrund af 
respondenternes egne idéer til, hvad der kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.  
De nævner bl.a.: 
o Bedre tidsplaner og budgetter 
o Mere kompetent lederskab 
o Mere tillid, kommunikation og inddragelse mellem medarbejder og ledelse 
o Større sikkerhed om arbejdsforholdet 
o Bedre arbejdsvilkår 
o Mere anerkendelse 

 

• Markedsfører vores ydelser om karriere- og trivselssparringer 

• Genoptage Pas-på-dig-selv-kurser 

• Dialog med producentforeningen og relevante arbejdsgivere 

• Kommunikation om undersøgelsens resultater 
 
Debat: Tine Johansen uddybede indstillingen. Den giver et klart fingerpeg om, hvad der skal 
gøres. På grund af sygdom i afdelingen mv., så er undersøgelsen endnu ikke offentliggjort. 
Det bliver den snart, formentlig i uge 43, og den er klausuleret indtil da. 
 
Louise Andreasen så frem til at kigge nærmere på undersøgelsen. For der er nogle store 
arbejdsmiljøudfordringer i branchen. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

5.10. Igangværende personalesag (Lukket punkt) 
 

 - 
 
 

6. Eventuelt 
 
Tine Johansen takkede for et godt og konstruktivt møde. 
 

 

/DYB 


