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1. Godkendelser 

 
1.1. Dagsorden 

 
 Det indstilles, at der er referatforbud vedrørende følgende punkter: 

3.2. Producentforeningen (Fortrolighed vedr. overenskomstforhold) 
3.3. DMA, ferie. (Fortrolighed vedr. overenskomstforhold) 
5.1. Økonomi, budgetopfølgning (Specifikt vedr. Sikringsfonden) 
 
Det indstilles, at følgende punkter behandles som et lukket punkt kun med deltagelse af 
HB-medlemmerne og relevante medarbejdere fra sekretariatet: 
5.2. Økonomi, budget 2021, andenbehandling. 
 
Godkendt. 
 
 

1.2. Referat fra det seneste HB-møde 
 

 Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
 

 Tine Johansen: FU har vedtaget, at FU-referaterne skal fremskyndes. Det godkendte 
referat bør blive lagt op på HB’s ekstranet senest samtidig med det øvrige materiale til et 
HB-møde, det vil sige 5 dage før HB-mødet jf. forretningsordenen. 
 

16.10.2020 
 

Referat GODKENDT, web. 
 
 
 

Referat for DJ / Hovedbestyrelsen 
 

Dato onsdag den 7. oktober 2020 kl. 10.00 
 

Sted Kosmopol, Fiolstræde 44, København K. 
 
HB-medlemmer markeret med (T) og HB-observatører m.fl. via Teams 
 

HB Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik 
Schwarz, Frederik M. Juel (- kl. 12-13.15), Freja Wedenborg (T) (- kl. 14-
15.15), Henrik Friis Vilmar (T) (- kl. 14.30-15), Johnny Frederiksen,  
Karen Hedegaard, Maj Munk, Per Schultz-Knudsen (T),  
Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch, Thilde Høybye (T) 
 

Afbud 
 

Palle Jensen 

Dirigenter Karen Hedegaard, Per Schultz-Knudsen (T) 
 

HB-observatører 
under hele eller 
dele af mødet 
 

Dorte Kildegaard (K2), Mie Sparre (K3), Helle Veel (K4), Torben Duch 
Holm (K6), Silja Smith (KFyn), Lisbeth Kiel (Blog), Peter Thornvig (Foto), 
Tina Mellergaard (Kom), Mie Hovmark (DMS), Amalie Foss (FBO), Anne 
Anthon Andersen (FLG), Jette Marinus (Jour), Vilas Holst Jensen 
(KaJO), Karina Bjerregaard (VIF), Lars Lindskov (PF), Christian 
Lindhardt (Journalisten) 
 

Sekretariatet 
 

Sekretariatschef Karin Mette Thomsen, vicesekretariatschef/økonomi-
chef Peter Reich, Claus Iwersen, Marianne Molin (T) (pkt. 3.2.),  
Christian Dølpher (T) (pkt. 3.3.), Hans Jørgen Dybro (referent) 
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Morten Brandborg i Højesteret. Desværre ikke frifindelse. Men Højesteret ryddede op i 
Landsrettens dom. Se https://journalistforbundet.dk/nyhed/hoejesteret-har-delvist-
stadfaestet-dom-fra-landsretten-om  
 
Automatisering: Andreas Markmann, Journalisten, har skrevet en bog, som er udsendt til 
alle modtagere af Journalisten. Se https://journalistforbundet.dk/nyhed/alle-i-branchen-
skal-have-en-grundlaeggende-forstaaelse-data-og  
 
Medieaftaler: DR-besparelserne bliver en del af finanslovsforhandlingerne. Herudover 
formentlig en ny medieaftale lige efter nytår. 
 
Debatarrangementer: 3 x politiske saloner holdes i efteråret (virtuelt) om hhv. seksuel 
chikane, debatten på sociale medier og techgiganterne. 
 
DJ holder arrangement for arbejdsmiljørepræsentanterne i Kolding den 17. november. 
 
Folketingets åbning i går: Regeringens lovprogram for den kommende folketingssamling 
bliver gransket for DJ-relevante emner. 
 
Allan Boye Thulstrup: Organizing mv.: Efter en omorganisering i sekretariatet er det 
Håkon Stolberg, der er tovholder på projektet. Mere om dette på november-mødet. 
 
Fagfestival: Der har været overvejelser om at erstatte den aflyste Fagfestival med nogle 
mindre, fysiske arrangementer. Men fra kredsenes side har der ikke været opbakning til 
dette. Der arbejdes allerede med, hvordan Fagfestival 2022 kan gennemføres. 
 
Corona kan også påvirke Delegeretmøde 2021. Sekretariatet forbereder indstilling til 
beslutning på HB-mødet i november. 
 
Praktikanter, feriepenge: Skat’s system giver fejlagtigt indtryk af, at (tidligere) 
praktikanter har feriepenge til gode til udbetaling. Det er ikke korrekt.  
Se https://journalisten.dk/dj-til-praktikanter-lad-indefrosne-feriepenge-staa/  
 
Allan Boye Thulstrup har deltaget i en konstruktiv workshop om at skaffe flere 
praktikanter til provinsen. 
 
Sus Falch: Freelancegruppen håber fortsat, optimistisk, at kunne holde Freelancefestival. 
 
Sus Falch sendte desuden – med opbakning fra den øvrige hovedbestyrelse – en hilsen 
og en tak for indsatsen til DJ’s ansatte under denne yderligere hjemsendelsesperiode. 
 
Karin Mette Thomsen: Det er besluttet foreløbigt ikke at genopslå kommunikationschef-
stillingen.  
Hovedbestyrelsen spurgte ind til dette og til barselsvikar for kommunikationsafdelingens 
web-ansvarlige. Karin Mette Thomsen oplyste, at der snart vil blive ansat en barselsvikar. 
 
Renovering af tag på Gammel Strand 46: Undersøgt i Slots- og Kulturstyrelsen om den 
tidligere renovering kunne være omfattet af en byggegaranti. På baggrund af undersøgel-
sen må det konkluderes, at renoveringen ikke er omfattet af en byggegaranti, og at 
forældelsesfristen for eventuel erstatning for længst er udløbet. 
 
 

3.  Politiske sager til beslutning 
 

3.1. DJ’s fagpolitiske prioriteringer  
 

 Indstilling: HB drøfter udkastet fra redaktionsudvalget.  
HB beslutter, om man vil gå videre med arbejdet med at forny formålsparagraffens stk. 1.  
HB godkender, at forslag til den overordnede strategi og de særlige fokusområder indgår i 
drøftelserne med DJs demokratiske bagland frem mod delegeretmødet. 
HB sender idekataloget over konkrete indsatser til kvalificering i HBs stående udvalg. 
De fagpolitiske prioriteringer kommer på dagsordenen igen på HB-mødet i januar. 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/hoejesteret-har-delvist-stadfaestet-dom-fra-landsretten-om
https://journalistforbundet.dk/nyhed/hoejesteret-har-delvist-stadfaestet-dom-fra-landsretten-om
https://journalistforbundet.dk/nyhed/alle-i-branchen-skal-have-en-grundlaeggende-forstaaelse-data-og
https://journalistforbundet.dk/nyhed/alle-i-branchen-skal-have-en-grundlaeggende-forstaaelse-data-og
https://journalisten.dk/dj-til-praktikanter-lad-indefrosne-feriepenge-staa/
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Sagsfremstilling:  
Notat fra redaktionsudvalget  
(Elisabeth, Stoffer, Sebastian, Allan, Tine) 
Baseret på HB-seminaret i august er redaktionsudvalget nået frem til følgende udkast til 
overordnet strategi og særlig fokusområder, som HB drøfter inden det sendes til 
kvalificering i de enkelte udvalg. 
Udvalgene bedes specifikt drøfte forslagene til konkrete indsatser (pind 4). 
 
De fagpolitiske prioriteringer har 4 niveauer: 

1. Formålsparagraf (vedtægter) 
2. Overordnet strategier (strategier)  
3. Særlige fokusområder for DJ 2021-2023 (handlingsplan) 
4. Konkrete indsatser (indsatser) 

 
Formålsparagraf 
Udkast til eventuel ordlyd af en fornyet formålsparagraf §1 stk. 1: Forbundets formål er at 
varetage medlemmernes faglige interesser, herunder at sikre medlemmerne et godt 
arbejdsliv samt trygge økonomiske og sociale vilkår. Forbundet arbejder for at forbedre 
fagenes vilkår og for et mere åbent og oplyst demokratisk samfund. 
 
Eksisterende formålsparagraf §1 stk. 1: Forbundets formål er at varetage medlemmernes 
faglige interesser, særligt at fremme fagets uddannelsesforhold, økonomiske og sociale 
vilkår og at arbejde aktivt for fagets interesser og en udvidelse af presse- og ytrings-
friheden over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne.  
 
Forslag til overordnet strategi 
DJ vil arbejde for:  

1. Et trygt arbejdsliv 
DJ forsvarer og forbedrer medlemmernes arbejdsvilkår samt deres sociale og faglige 
rettigheder og præger fagenes udvikling.  
 

2. Et oplyst samfund  
DJ arbejder for et åbent og oplyst samfund herunder ved at forsvare og forbedre de 
grundlæggende demokratiske rettigheder såsom presse- og ytringsfriheden. 
 

3. Et aktivt fællesskab 
DJ arbejder for et levende medlemsdemokrati, hvor det er en god oplevelse at 
engagere sig i fagligt arbejde, og alle kan vælge mellem et bredt udbud af faglige 
netværk og tilbud 

 
Fokusområder 2021-2023 
Udkast til Hovedbestyrelsens forslag til fokusområder 2021-2023 
- Beskæftigelsessituationen  
- Arbejdslivet 
- Uddannelse og kompetence 
- Faglig identitet og etik 
- Et åbent og oplyst samfund 

 
Idekatalog til indsatser under de fem fokusområder 
Beskæftigelsessituationen 
- Vil arbejde for, at medlemmerne ser nye muligheder på arbejdsmarkedet 
- at forbedre dagpengereglerne, så de matcher det moderne arbejdsmarked – 

herunder at arbejde politisk for at sikre bedre vilkår for skattemæssigt selvstændige. 
- at sikre, at medlemmerne kan få den nødvendige og kvalificerede rådgivning ud fra 

deres behov. 
 
Arbejdsliv 
- Vil arbejde for fleksibel tilbagetrækning 
- Vil arbejde for, at medlemmerne ikke bliver syge af deres arbejde 
- At aftaledække flest muligt 
- Økonomisk tryghed for alle medlemmer 
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- At lovgivningen sikrer freelance/selvstændige samme rettigheder som fastansatte 
- at skabe fundamentet for fællesskaber, netværk og rådgivning medlemmerne 

imellem. 
- at uddanne tillidsrepræsentanter for de medlemmer, som står uden 

tillidsrepræsentanter, så disse medlemmer mærker, at DJ har deres ryg 
- Et trygt arbejdsmiljø uanset om fastansat eller freelance/selvstændig 
 
Uddannelse og kompetence 
- Vil arbejde for, at grunduddannelser er up to date 
- Efteruddannelse af høj kvalitet 
- At alle medlemmer har mulighed for efter- og videreuddannelse 
- At opkvalificering bliver en kultur 
- DJ skal være ekspert på fremtidens medielandskab og arbejdsmarked 
- Vi skal hjælpe medlemmerne med at udnytte og omsætte alle hjørner af deres 

kompetencer 
 
Faglige identitet og etik 
- Vi vil styrke medlemmernes faglige stolthed og øge deres anseelse i samfundet.  
- Øget professionsetik i alle vores fag, ved at fremhæve det gode eksempel og ved at 

hjælpe medlemmer til at inspirere hinanden 
- Vi forsvarer medlemmernes ophavsret og afsøger muligheder for nye aftaler 
 
Et åbent og oplyst samfund 
- Vi vil arbejde for fri adgang til information 
- Ytringsfrihed for alle 
- Ytringssikkerhed – vi bekæmper digital chikane, så alle tør deltage i debatten 
- Ny offentlighedslov 

 
Debat: Allan Boye Thulstrup lagde op til at få HB’s holdning til, om formålsparagraffen 
skulle revideres, og til at få HB’s opbakning til, at udkastet bliver sendt til videre debat i 
HB-udvalgene og hos medlemmerne. 
 
Drøftelse af, om det vil være formålstjenligt eller ej at løfte en debat om en revision af 
formålsparagraffen. Tilkendegivelser af, at det vil være helt nødvendigt for at gøre den 
mere inkluderende. 
Ander tilkendegivelser af, at det vil betyde meget lange diskussioner, som vil tage tiden fra 
vigtige og virkelige ting. 
 
Opbakning til, at en debat om formålsparagraffen bør tages sammen med de input til 
kernefortællinger, som Nyt Navn-arbejdsgruppen arbejder med. 
 
Beslutning: Opbakning til at lægge debatten om en revideret formålsparagraf ud til debat, 
sammenkoblet med drøftelsen af kernefortællingerne. 
 
Opbakning til, at forslag til den overordnede strategi og de særlige fokusområder indgår i 
drøftelserne med DJs demokratiske bagland frem mod delegeretmødet. 
 
Opbakning til, at idekataloget over konkrete indsatser sendes til yderligere kvalificering i 
HB-udvalgene. 
 
De fagpolitiske prioriteringer kommer på dagsordenen igen på HB-mødet i januar. 
 
 

3.2. Producentforeningen, hjemsendelsesaftale. Referatforbud 
 

 Indstilling: FU indstiller, at aftalen fortsætter frem mod uge 48, og dermed ikke opsiges 
før udløb den 31/12-2020. 
 
Beslutning: På baggrund af de muligheder, der ligger vedrørende hjemsendelse i 
Trepartsaftalerne, besluttes det, at aftalen med Producentforeningen ikke skal fortsætte. 
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3.3. DMA, overenskomst: Ferie. Referatforbud 
 

 Indstilling: Hovedbestyrelsen orienteres om fortolkningsuenighed vedr. overgangsordning  
i DMA-protokollaterne. 
 
Beslutning: Orienteringen taget til efterretning. 
 
 

4. Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 

4.1. Seksuel chikane og krænkelser i medie- og kommunikationsbranchen, drøftelse 
 

 Indstilling: HB drøfter DJ’s indsatser i forhold til seksuel chikane og krænkelser i medie- 
og kommunikationsbranchen. 
 
Sagsfremstilling: De voldsomme vidnesbyrd om seksuel chikane og krænkelser har 
sendt et jordskælv igennem medie- og kommunikationsbranchen.  
Næsten 3 år efter, at #Metoo-bølgen med udspring i den amerikanske filmindustri kom til 
Europa og også gav nogle betydelige rystelser i dele af den danske film- og tv-verden 
(men bemærkelsesværdigt lidt i resten af branchen), fik tv-værten Sofie Linde og en 
underskriftindsamling på få dage sat helt anderledes gang i debatten. 
 
Fra mange sider kom der nu dagligt meget konkrete og smertelige vidnesbyrd om grænse-
overskridende seksuelle krænkelser og chikane på en række arbejdspladser.  
 
Og flere chefer i medie- og kommunikationsbranchen måtte på kort tid bevæge sig fra helt 
at afvise problemerne og til dels at anerkende problemernes omfang og lytte til de mange 
nuværende og tidligere medarbejderes erfaringer, dels at blive afkrævet at tage nogle 
håndfaste initiativer, der kan sikre, at dette ikke mere kan ske i deres respektive 
virksomheder. 
 
DJ’s udgangspunkt i debatten har været, at problemet skal angribes på 3 fronter: 
A. Arbejdsmiljøet og kulturen skal forbedres på den enkelte arbejdsplads 
Først og sidst handler det om, hvordan ledelse og medarbejdere taler til hinanden og 
behandler hinanden på hver enkelt arbejdsplads.  
Det er éntydigt ledelsens ansvar, at alle medarbejdere, freelancere, praktikanter m.fl. kan 
færdes på arbejdspladsen uden at blive udsat for seksuelle krænkelser og chikane. 
 
Det er ledelsens pligt at sikre, at alle medarbejdere er bekendt med, hvad de kan gøre, 
hvis de bliver udsat for seksuelle krænkelser og chikane – herunder at man kan henvende 
til ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.  
Disse rutiner skal formuleres i en politik, der drøftes ved de årlige, lovpligtige arbejdsmiljø-
drøftelser. 
 
Medarbejdere, der anmelder seksuelle krænkelser og chikane, skal være lovsikret 
anonymitet i forhold til alle, som ikke er direkte involveret i den anmeldte sag. 
En krænket medarbejder skal være sikret nødvendig psykologhjælp fra virksomheden eller 
via egen læge. 
Og endelig skal Arbejdstilsynet være langt mere udfarende og have bedre redskaber til at 
skride ind over for arbejdspladser med chikanerende og krænkende arbejdsforhold. 
 
B. Freelancere, løsere tilknyttede og praktikanter er de mest udsatte 
DJ’s undersøgelse fra 2018 viser, at det er de yngre kvinder med løsere tilknytning til 
virksomhederne, som er de mest udsatte for seksuelle krænkelser og chikane, og som på 
grund af de usikre ansættelsesforhold har de dårligste muligheder for at kunne sige fra 
over for det. 
Freelancerne og andre med usikre ansættelsesforhold skal sikres en langt bedre 
beskyttelse. Arbejdsmiljølovgivningen skal sikre, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-
repræsentanter kan repræsentere alle freelancerne og løsere tilknyttede medarbejdere. 
For praktikanterne skal der også tages nogle yderligere initiativer.  
Praktikantvejlederuddannelsen indeholder allerede et modul om emnet.  
Det skal sikres, at det er tilstrækkeligt. Og derudover skal DJ sammen med praktik-
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stederne og skolerne sikre, at der er fokus på emnet – både forebyggende og i forhold til, 
hvis en praktikant oplever chikane eller krænkelser. 
 
C. Ligestilling: Kvinder bliver afskåret fra at folde sig fuldt ud på arbejdsmarkedet 
De tusindvis af krænkede og chikanerede – helt overvejende – kvinder på det danske 
arbejdsmarked er de umiddelbare ofre.  
Men i sidste ende rammer det indirekte os alle sammen og gør hele samfundet fattigere:  
For krænkelserne og chikanen betyder, at de mange berørte medarbejdere bliver stækket 
og afskåret fra at folde deres talenter og arbejdsevner fuldt ud. 
Det er både et stort ligestillingsproblem og et samfundsøkonomisk problem. 
 
Herudover kan der tilføjes de følgende kommentarer fra de seneste ugers arbejde: 

• DJ har den seneste måned fået mange henvendelser fra først og fremmest kvindelige 
medlemmer, der fortæller om seksuelle krænkelser og chikane.  
Nogle af henvendelserne handler om, at medlemmet har brug for at få talt ud.  
Disse samtaler foretages enten per telefon eller ved et møde af DJ’s psykolog-
uddannede arbejdsmiljøkonsulent eller vores socialrådgiver.  
Hvis det vurderes, at der er behov for det, er der mulighed for henvisning til egentlige 
psykologsamtaler.  
Andre henvendelser handler om jura: Kan DJ hjælpe med at vurdere og/eller rejse 
sager ved domstolene?  

 

• Der er et stort behov hos flere, der henvender sig, for at få en anerkendelse af og en 
undskyldning for de negative og i nogle tilfælde traumatiserende oplevelser.  
Derfor hjælper DJ’s rådgivere også medlemmer med at henvende sig til nuværende 
eller tidligere arbejdsgivere, tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter. 
 

• DJ’s rådgivere får også henvendelser fra medlemmer, der anklages for at have 
krænket. Her er der indlejret et dilemma, for DJ er også fagforening for dem, og vi skal 
sikre alle medlemmers retsstilling. 
 

• Der er netop gennemført et velbesøgt webinar for 70 TR’ere og AMR’ere.  
Der planlægges et modul 2 om juraen på området. Og DJ’s forhandlingsteam vil i 
forlængelse af webinaret uopfordret kontakte en lang række TR’ere og AMR’ere for at 
høre, om DJ kan være behjælpelig med yderligere 
 

• Forhandlingsteamet hjælper desuden TR og AMR med at tilrettelægge forløb på 
arbejdspladserne for undersøgelser, samtaler, opfølgning, retningslinjer, politikker mv. 

 

• DJ er ved at oprette en ’speed’-postkasse til alle henvendelser om krænkelser, så vi 
kan vende hurtigt tilbage og sikre, at medlemmet får et rigtigt menneske i røret. 
 

• DJ er i samarbejde med Freelancegruppen i gang med at lave en særlig rådgivning på 
hjemmesiden for freelancere og selvstændige. 
 

• Der er taget nogle særlige initiativer på uddannelserne og blandt praktikanterne.  
I slutningen af oktober holdes en workshop for uddannelserne med deltagelse af bl.a. 
Danske Mediestuderende, DMS. 
Ved seneste møde i Praktikudvalget var chikane på dagsordenen. 
Fremover vil en indsats for at forebygge chikane være en del af godkendelsen for 
praktiksteder. Samtidig er der fra alle i udvalget sat ekstra fokus på praktikanters 
mulighed for at få hjælp. 
Der gennemføres en undersøgelse af udbredelse af chikane blandt praktikanter (DMJX 
er tovholder). 
I praktikantvejlederuddannelsen indgår chikane-håndtering og -forebyggelse allerede, 
men der sker en oprustning af emnet (se punkt B. herover). 

 

• Der er arrangeret et debatarrangement den 29. oktober med deltagelse af bl.a. 
ligestillingsministeren. 
 

• DJ har hjulpet arbejdspladser med den konkrete håndtering, f.eks. den samtaleguide, 
som vi har udviklet. 



   

  7/13 

 

• Tine Johansen og Allan Boye Thulstrup har deltaget i en meget lang række af radio- og 
tv-udsendelser, avisartikler mv. om emnet. 

 

• Mandag den 28. september var Tine Johansen sammen med andre organisationsfolk 
inviteret til møde med ligestillingsminister Mogens Jensen om emnet. 

 

• FU ønskede på sit møde den 15. september at sætte fokus på debatten om habilitet 
ifm. den store underskriftindsamling i begyndelsen af september.  
Der var enighed om, at de berørte tillidsrepræsentanter skulle kontaktes, og det blev 
foreslået, at HB skulle komme med en udtalelse.  
Formandskabet har i forlængelse af FU-mødet talt med de berørte tillidsrepræsen-
tanter, som har udtrykt, at de ikke har et behov for en udtalelse om habilitet, da 
debatten om dette hurtigt forstummede, og fordi habilitetsreglerne kun blev praktiseret i 
få dage. Derefter rykkede debatten videre fra underskrifterne og til en generel debat 
om chikane og krænkelser. 

 
Debat: Tine Johansen uddybede indstillingen. Ønskede 1. at høre fra HB-medlemmer  
og -observatører, om det er de rigtige initiativer mv., og 2. at høre HB’s overvejelser om 
DJ’s retningslinjer for god sagsbehandling. For her har det hidtil været praksis, at hvis to 
medlemmer var i konflikt med hinanden, tilbød DJ mediation. Men mediation er ikke den 
rette løsning i disse sager. 
 
Herefter en lang række input til mulige tiltag: Overvej en whistleblowerordning. 
 
TR og AMR bør have en bedre uddannelse i at kunne møde de medlemmer, der vil 
fortælle, og bedre til at håndtere disse samtaler. 
For flere, der har henvendt sig, handler det om, at de ikke har fået behandlet deres sag på 
en ordentlig og retmæssig måde. 
 
DJ bør få lavet en intern uvildig undersøgelse af unge, kvindelige nuværende og tidligere 
tillidsvalgtes oplevelser. Kunne gennemføres af KVINFO.  
Drøftelse af, om det kunne være andre, eks. arbejds-/erhvervspsykolog. 
Undersøgelsen bør afdække alle lag, og også tage højde for de flydende grænser mellem 
tillidsvalgte og medarbejdere. 
 
Undersøgelse blandt alle medlemmer som en opfølgning på 2018-undersøgelsen. 
 
Husk også de små arbejdspladser med elever/lærlinge. 
 
Også opmærksomhed på de medlemmer, der ubegrundet er beskyldt for krænkelser. 
 
Vær opmærksom på freelancere og selvstændige, som ikke nødvendigvis ser en 
virksomheds TR eller AMR som en mulighed for at fortælle. 
 
DJ bør gå sammen med andre fagforeninger og lave en fælles rådgivning, som man 
hellere vil kontakte end sin fagforening. 
Vigtigt med hurtig hjælp, men drøftelse af, om en fælles hotline kommer tættere på 
medlemmerne eller bliver for overordnet. 
 
Tine Johansen opsummerede: Forslagene behandles videre i FU og i sekretariatet.  
Fælles hotline: De GDPR-mæssige problemer undersøges. 
 
Uddannelse af TR og AMR: Det skal der arbejdes videre med. 
 
Intern uvildig undersøgelse: Vi overvejer, hvordan den kan gennemføres.  
 
Opdatering af 2018-undersøgelsen: Da der er andre undersøgelser i gang på mange 
arbejdspladser, så måske fokusere på freelancere og selvstændige som en del af den 
besluttede arbejdslivsundersøgelse. 
 
Beslutning: Drøftet 
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4.2. DJ’s beskæftigelsesindsats, status til orientering 
 

 Indstilling: HB orienteres om aktuelle aktiviteter og status for beskæftigelsesindsatsen. 
 
Debat: På grund af tidnød blev punktet ikke realitetsbehandlet. Hvis der er spørgsmål eller 
kommentarer, henvises til sagsbehandleren, Claus Iwersen. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

4.3. Radio- og tv-nævnet, lovforslag, indstillingsret, orientering 
 

 Indstilling: HB orienteres om, at kulturministeren har udarbejdet et udkast til et 
lovændringsforlag vedr. Radio- og tv-nævnet. Forslaget indebærer en indstillingsret for DJ. 
 
Sagsfremstilling: Den korte udgave:  
Kulturministeren ønsker en styrkelse af Radio- og tv-nævnet. 
Det indebærer blandt andet, at DJ vil få en ret til at indstille et medlem til nævnet. 
Et udkast til et lovforslag om dette er fremsendt til høring. 
Lovforslaget vil blive fremlagt og formentligt vedtaget i løbet af november, og vil træde i 
kraft med virkning fra den 1. januar. 
Det vil formentlig betyde, at DJ med ganske kort varsel skal indstille to personer til den 
ene plads i nævnet. 
 
Etik og Mediepolitisk Udvalg har drøftet sagen og mulige kandidater. 
Det er HB, der beslutter konstituering til eksterne repræsentationer, og det kan blive 
nødvendigt med en hurtig og skriftlig beslutning om dette. 
 
Den længere udgave: Kulturminister Joy Mogensen har sendt et lovforslag i høring, der 
skal ændre Radio og tv-nævnets sammensætning, så nævnet udvides med et medlem, og 
så mindst tre medlemmer fremover skal repræsentere praktisk mediefaglighed inden for 
tv, radio og nye medier. Det skal styrke nævnets arbejde. 
 
Baggrunden er den kritik, der var af Radio- og tv-nævnets håndtering af udbud af 
radiokanaler sidste år. 
 
I en pressemeddelelse om forslaget hedder det: 

Kulturminister Joy Mogensen: - I et nævn, der arbejder med medier, bør der sidde 
medlemmer med konkret erfaring med, hvad det vil sige at bedrive medievirksomhed. 
Det er der ikke krav om i dag. Med lovforslaget styrker vi mediefagligheden i Radio- og 
tv-nævnet, som mange har efterspurgt især oven på forløbet med udbuddet af DAB-
sendetilladelsen sidste efterår. Vi skal have et nævn, der er bedre i stand til at udføre de 
opgaver, som nævnet er sat i verden for at løse.” 
 
Fakta om lovforslaget 
Med lovforslaget fastlægges det, at Radio- og tv-nævnet skal have kompetencer inden 
for praktisk mediefaglighed repræsenteret. Fremover vil Radio- og tv-nævnet have 11 
medlemmer mod 10 i dag, hvoraf mindst tre skal repræsentere praktisk mediefaglighed 
inden for henholdsvis TV, radio og nye medier.  
 
Derudover foreslås der en ny udpegningsprocedure for to af disse medlemmer, hvor 
Danske Medier og Dansk Journalistforbund hver indstiller to kandidater til 
kulturministeren. 
 
Ændringen af Radio- og fjernsynsloven træder i kraft 1. januar 2021.  
Hen over efteråret vil kulturministeren fremlægge en række øvrige initiativer, der skal 
skabe bedre rammer om Radio- og tv-nævnets arbejde. 
 
Fakta om Radio- og tv-nævnet  
Radio- og tv-nævnet varetager i medfør af radio- og fjernsynsloven en række opgaver 
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på radio- og tv-området. Eksempelvis: 
 
- Afgiver udtalelser om Radio- og tv-foretagenders opfyldelse af deres public service 
kontrakter og tilladelser Udsteder efter udbud tilladelse til distribution af danske og 
udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede, digitale tv-sendenet 
og fører tilsyn med virksomheden. 
 
- Udsteder efter udbud tilladelse til landsdækkende og lokal radiovirksomhed og til ikke-
kommerciel tv-virksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder og fører tilsyn 
med programvirksomheden. 
 
- Bevilger driftstilskud til ikke-kommercielle, lokale radiostationer og til ikke-kommercielle 
tv-stationer. 
 
- Træffer afgørelse om identifikation, placering og omfang af reklamer, samt i sager om 
sponsorering og produktplacering m.v. 
 
Kulturministeren udpeger nye medlemmer af Radio- og tv-nævnet ved årsskiftet 2020/21 

 
Læse mere om Radio- og tv-nævnet her: 
https://slks.dk/omraader/medier/naevn-og-udvalg/radio-og-tv-naevnet/  
 
Debat: På grund af tidnød blev punktet ikke realitetsbehandlet. Hvis der er spørgsmål eller 
kommentarer, henvises til sagsbehandleren, Hans Jørgen Dybro. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

4.4. Offentlighedslov, minikampagne, orientering. 
 

 Indstilling: HB orienteres om, at Etik og Mediepolitisk Udvalg, EMU, har besluttet nogle 
videre initiativer vedrørende offentlighedsloven. 
 
Sagsfremstilling: EMU havde den 22. september et tema om offentlighedsloven. Her var 
inviteret en række af de medlemmer med viden og praksiserfaring med offentlighedsloven, 
som DJ tidligere har konsulteret om dette emne. 
 
På baggrund af en række gode input besluttede EMU på et efterfølgende møde følgende 
initiativer: 

Påvirkningsarbejde: Der var opbakning til prioriteringerne i DJ’s notat om 
forbedringer af offentlighedsloven. 
 
Høring: Gerne. Evt. i samarbejde med Danske Medier og Oluf Jørgensen.  
Formålet er at sætte offentlighedsloven på dagsordenen igen.  
Eventuelt som online-møde med en flot produktion. 
 
Monitorering, åbenhedsbarometer, registrering: God idé, men arbejdstungt og med 
risiko for, at resultatet bliver for pauvert. Hellere fremhæve og kommunikere cases, 
som vi får eller som vi kontakter medlemmer om.  
 
Undersøgelse af tidsfrister: Ja, men kan ikke løftes lige med det samme.  
Kan indgå i kontakten til Folketingets Ombudsmand. Måske uddele Årets Snegl. 
 
Demokratitjek: Går politikerne ind for åbenhed? På to-do-listen op til Folketingsvalg. 
 
Borgerforslag om forbedring af offentlighedsloven: Evt. sammen med Konservative 
Presseforening, Transparency, Amnesty m.fl.  
 
Kampagnen kan samles under en fælles overskrift: ”Lukkeland” eller lignende. 

 
Uddrag af invitationen til EMU’s tema om offentlighedsloven: 

”…Du er inviteret, fordi du har viden og praksiserfaring med offentlighedsloven,  

https://slks.dk/omraader/medier/naevn-og-udvalg/radio-og-tv-naevnet/
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og eventuelt også tidligere har hjulpet DJ med at sætte fokus på lovens konsekvenser. 
Det håber vi, at du vil være med til igen. 
 
På mødet vil vi gøre status over den nuværende offentlighedslov og den parlamenta-
riske situation omkring den, og diskutere hvordan vi synliggør DJ's ønsker til forbedring 
af loven. 
Mødet foregår tirsdag den 22. september 2020 klokken 17.00 – 18.30.  
På grund af de sundhedsmæssige restriktioner og pladsforholdene i DJ  
vil mødet foregå som et videomøde via Teams. 
(…) 
Selvom den parlamentariske situation på flere måder virker fastlåst, står det samtidig 
mere klart end nogensinde, at der er behov for langt større åbenhed. 
 
Inden Folketingsvalget i 2019 meddelte både Radikale, SF og Konservative, at de ikke 
længere kunne stå bag forliget fra 2013 om offentlighedsloven.  
Efter valget i juni 2019 var situationen imidlertid den, at Socialdemokraterne og 
Venstre tilsammen kunne mønstre et flertal på 91 mandater. Dermed var der ikke 
umiddelbart udsigt til at kunne få forbedret loven i denne valgperiode.  
 
En Venstre-overløber til Konservative har dog bragt lidt parlamentarisk spænding ind i 
sagen. Og først og fremmest har coronakrisen understreget behovet for en større 
indsigt i regeringens og myndighedernes faktuelle grundlag for nedlukninger og 
restriktioner – og dermed et øget krav om større åbenhed. 
 
Det er alt dette, som EMU gerne vil snakke med jer om: Vi vil gerne høre jeres aktuelle 
praktiske erfaringer med offentlighedsloven og forslag til at forbedre den. Og vi vil 
gerne høre jeres input til, hvordan vi kan synliggøre vore krav – både på og udenfor 
Christiansborg. …” 

 
Debat: På grund af tidnød blev punktet ikke realitetsbehandlet. Hvis der er spørgsmål eller 
kommentarer, henvises til sagsbehandleren, Hans Jørgen Dybro. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

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

5.1. Økonomi: Budgetopfølgning, medlemsstatistik, nøgletal, Ref.forbud vedr. 
Sikringsfonden 
 

 Indstilling: HB behandler budgetopfølgningen. 
 
Sagsfremstilling: Regnskabet for 3. kvartal er netop afsluttet, og der kan endnu ikke 
fremlægges et skriftligt bilag vedrørende dette. På mødet giver økonomichef Peter Reich 
en mundtlig orientering om budgetopfølgningen år til dato.  
Desuden fremlægges den opdaterede medlemsstatistik (eftersendes med de opdaterede 
tal for september). 
 
Debat: På grund af tidnød blev punktet ikke realitetsbehandlet. Hvis der er spørgsmål eller 
kommentarer, henvises til sagsbehandleren, Peter Reich. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

5.2. Økonomi: Budget 2021, 2.-behandling, Lukket punkt, kun HB-medlemmer 
 

 - 
 
 

5.3. Journalisten, udgivelsesplan mv., beslutning. 
 

 Indstilling: På baggrund af præsentation fra Journalistens chefredaktør samt drøftelse i 
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Forretningsudvalget, indstilles det, at HB tager udviklingsplanerne til efterretning, og 
godkender reduktion af antallet af trykte magasiner, samt beslutter, om der kan bevilges 
penge til et pilotprojekt med en ugentlig podcast om kommunikation. 
 
Sagsfremstilling: Journalistens chefredaktør Christian Lindhardt deltager i mødet og vil i 
forbindelse med drøftelsen fremlægge sin plan for udvikling af Journalisten samt 
journalisten.dk, samt svare på spørgsmål.  
Oplægget er en analyse af Journalistens og Journalisten.dk’s udfordringer samt en plan 
for udvikling. 
 
Chefredaktørens plan er i korte træk: 

• En vision og mission for redaktionens arbejde, herunder klare brugerløfter for 
henholdsvis online og magasin (Ingen af delene foreligger i dag). 

• Udvikling af et nyt nyhedsformat og øget fokus på nyhedsbreve. 

• Produktion af en ugentlig podcast om kommunikation med fokus på ugens 
kommunikationsfaglige historier (ikke med fokus på politik).  
Chefredaktøren vurderer, at der her er et ”hul i markedet”, som man med den rigtige 
vært og tilrettelæggelse kan lukke. 
Forudsætter finansiering fra DJ, anslået op til 495.000 kr. I første omgang som et ét-
årigt forsøg, der evalueres. 

• Magasinet: Færre udgivelser, fra 12 til 10 om året. Er i overensstemmelse med det 
sparekatalog, som HB behandlede i oktober 2019 (punkt 14). Besparelsen på 
omkostninger til tryk og porto anvendes til at udvikle journalisten.dk, udvikle 
segmenterede nyhedsbreve, samt andre tiltag, der kan nå den gruppe af 
medlemmer, der ikke i dag nås med magasin og journalisten.dk. 

• Et eftersyn af mulighederne for debat mellem medlemmer. Herunder afklaring af en 
teknisk løsning til at etablere medlems-login til debat på journalisten.dk 
 

Økonomi. Chefredaktøren vurderer, at den ønskede udvikling, eksklusive podcast, kan 
egenfinansieres. Det kræver dog, at HB godkender reduktionen i antallet af udgivelser fra 
12 til 10. Udover at reducere til 10 udgivelser er der bl.a. fundet en portobesparelse ved 
en henvendelse til udenlandske medlemmer, der ikke længere ønsker at modtage det 
trykte magasin. De medlemmer i udlandet, der har fravalgt trykt magasin, får fremover 
nyhedsbrev med direkte link til e-magasin. 
 
Besparelsen ved at gå fra 12 til 10 magasiner fordeler sig således: 
Tryk 130.000 kr. 
Distribution 180.000 kr. 
Freelance (tekst, foto og ill.) 150.000 kr. 
Dertil kommer en yderligere besparelse på cirka 200.000 på udbud af trykkeri-opgaven. 
 
De sparede midler vil blive anvendt til at føre den præsenterede udviklingsplan ud i livet, 
herunder: 
- at opruste på nyhedsfronten (flere arbejdstimer). 
- at hæve det visuelle udtryk på journalisten.dk med øget brug af foto, grafik m.m. 
 
Vedr. finansieringen af pilotprojekt med ugentlige podcasts om kommunikation:  
Det foreslås, at det ét-årige pilotprojekt med en ugentlig podcast om kommunikation får en 
éngangsbevilling fra Sikringsfonden på op til 495.000 kr. i opstartsstøtte. 
Projektet evalueres i september 2021.  
Hvis podcasten er den ønskede succes, vil HB på det tidspunkt tage stilling til om 
pengene til fortsat drift skal findes indenfor den eksisterende årlige bevilling til Journalisten 
eller med nye årlige driftsmidler. 
 
Debat: Christian Lindhardt supplerede indstillingen med en gennemgang af sine 
udviklingsplaner mv.  
 
Allan Boye Thulstrup uddybede indstillingen vedr. podcast: Understregede, at det i givet 
fald er en éngangsbevilling, og at der ikke i indstillingen ligger en lovning på senere 
bevillinger. 
 
Flere tilkendegivelser af, at udviklingsplanen var god. 
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Spørgsmål til, om det er tiden at reducere antallet af udgivelser yderligere. 
 
Enkelte indvendinger imod at bruge Sikringsfondsmidler til dette, mens andre mente, at 
det faldt inden for kriterierne for engangsinvesteringer, som var besluttet. 
 
Beslutning: HB tog udviklingsplanerne til efterretning. 
HB godkendte reduktion af antallet af trykte magasiner fra 12 til 10. 
 
Podcast: Et ét-årigt pilotprojekt med en ugentlig podcast om kommunikation med en 
éngangsbevilling fra Sikringsfonden på op til 495.000 kr. i opstartsstøtte. 
 
Afstemning: Godkendt (10-1-2). Ja: Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Karen 
Hedegaard, Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch, Johnny Frederiksen, Elisabeth 
Hamerik Schwarz, Thilde Høybye, Henrik Friis Vilmar, Per Schultz-Knudsen. 
 
Nej: Maj Munk. 
 
Undlod: Frederik M. Juel, Anders Stoffer. 
 
Fraværende: Freja Wedenborg  
 
 

5.3.A. Journalistens debatspor, drøftelse 
 

 Debat: Allan Boye Thulstrup understregede, at HB gerne kunne drøfte lukningen af 
Journalistens debatspor, men at man naturligvis skulle opretholde armslængden og 
chefredaktørens ret til at kunne gøre det.  
 
Christian Lindhardt uddybede, at beslutningen om lukningen var truffet på baggrund af en 
række eksempler på debat, der var kørt helt af sporet. Arbejder på at finde en løsning, så 
debatten kan åbnes igen i nogle andre rammer. 
 
Flere tilkendegivelser af, at det var forståeligt at lukke debatten, men at det er ønskeligt, at 
den kommer igen på et tidspunkt. 
 
Beslutning: Drøftet. 
 
 

5.4. Mediernes Pension: Præmiejustering og udbetalingsprincip, fortrolig orientering 
 

 Indstilling: Orientering vedrørende arbejdet i Mediernes Pension. 
 
Beslutning: På grund af tidnød blev punktet ikke realitetsbehandlet. Hvis der er 
spørgsmål eller kommentarer, henvises til sagsbehandleren, Liselotte Lindberg Olsen. 
Til orientering. 
 
 

5.5. Formand, Kaj Borchsenius og Hustrus mindelegatbestyrelse, beslutning 
 

 Indstilling: Det indstilles, at sekretariatschef Karin Mette Thomsen erstatter Linda Garlov 
som formand for Kaj Borchsenius og Hustrus mindelegats bestyrelse. 
 
Sagsfremstilling: Redaktør Kaj Borchsenius og Hustrus mindelegat uddeles årligt og 
efter ansøgning til enker efter medlemmer af Dansk Journalistforbund. 
Tidligere DJ-direktør Linda Garlov har hidtil været formand for bestyrelsen.  
Forud for den næste udlodning i december er det passende at ændre på dette nu. 
Formandsposten skal ifølge fundatsen beklædes af en jurist og udpeges af DJ’s HB. 
 
På den baggrund indstilles sekretariatschef Karin Mette Thomsen til posten. 
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Ivar Rønsholdt (DJ), Karen Hallberg (Dansk 
Kvindesamfund) og Jørgen Bragge (fondens revisor). 
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Læs mere om DJ-priser og -legater her: https://journalistforbundet.dk/legater  
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.6. Opfølgning på div. tidligere beslutninger, orientering 
 

 Til orientering. 
 
 

6. Eventuelt 
Herunder meddelelser om perioden frem til det kommende HB-møde. 
 

 Sus Falch henstillede til, at HB-observatører var mere disciplinerede med hensyn til at 
meddele, om de helt konkret deltog i HB-mødet eller ej. 
 
Thilde Høybye oplæste en meddelelse fra Tina Mellergaard, der havde været nødt til at 
forlade mødet: I samråd med DJ Kommunikations bestyrelse må hun desværre trække sig 
som formand for bestyrelsen på grund af sygdom i den nærmeste familie.  
Derfor genopstiller hun heller ikke på den kommende generalforsamling. 
Næstformand Peter Pishai træder til som fungerende formand. 
 
Tine Johansen udtrykte stor beklagelse. Det er en nedslående nyhed. Hun bad på vegne 
af alle Thilde om at hilse Tina og ønske hende al mulig lykke til i en svær tid. 
 

 
/DYB 

https://journalistforbundet.dk/legater

