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1. Godkendelser 

 
1.1. Dagsorden 

 
 Det indstilles, at der er referatforbud vedrørende de punkter, der er markeret med dette: 

Punkterne vedrører enten overenskomstforhold og/eller Sikringsfonden. 
 
Det indstilles, at punkt 5.7. Konsulent-overenskomsten behandles som et LUKKET PUNKT 
udelukkende med deltagelse af HB-medlemmer og sekretariatsledelsen, da det vedrører 
ansatte i sekretariatet. 
 
Punkt 5.2. Organisering og servicering behandles mandag morgen udelukkende med 
deltagelse af HB-medlemmer, medarbejdere fra sekretariatet og eksterne oplægsholdere. 
 
Punkt 3.4. Forslag til vedtægtsændringer: Forslag 3 og 4, der begge vedrører godtgørelse for 
tabt arbejdsfortjeneste, behandles sammen med punkt 5.5., der vedrører samme emne. 
Der vil blive fremsendt indstilling til punkt 5.5. inden morgendagens møde. 
 
Elisabeth Hamerik Schwarz: Ønskede en drøftelse af produktionsselskabet Rakkerpaks 
ansættelse af en medarbejder, som i efteråret blev fyret fra DR efter en sag om krænkelser 
mv., se https://journalisten.dk/mads-aagaard-har-faaet-nyt-job/.  
Produktionsselskabet er underleverandør til Journalistens podcast. 
 
Christian Lindhardt indstillede, at drøftelsen i respekt for armslængdeprincippet skulle afvente 
yderligere beslutning fra Journalisten mandag. 
 
Emnet drøftes mandag under punkt 6. Eventuelt. 
 
Godkendt. 
 
 

02.03.2020 
 

Referat GODKENDT, WEB. 
 
 

Referat for DJ / Hovedbestyrelsen 
 

Dato Søndag den 21. og mandag den 22. februar 2021  
 

Sted Online 
 

HB 
 

Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik 
Schwarz, Frederik M. Juel, Freja Wedenborg, Henrik Friis Vilmar, 
Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard, Maj Munk (ikke mandag), Palle 
Jensen, Per Schultz-Knudsen, Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch,  
Thilde Høybye. 
 

Afbud 
 

- 

Dirigenter 
 

Karen Hedegaard, Per Schultz-Knudsen  

HB-observatører 
under hele eller 
dele af mødet 
 

Dorte Kildegaard (K2), Helle Veel (K4), Flemming Hansen (K5),  
Torben Duch Holm (K6), Silja Smith (KFyn), Lisbeth Kiel (Blog),  
Simon Boertmann Brüel (FBO), Peter Thornvig (Foto), Birger Lund 
(FTV), Maria Becher Trier (O), Sisse Stroyer (PF), Janne Høgshøj (VIF), 
Rane von Benzon (DMS), Christian Lindhardt (Journalisten). 
 

Sekretariatet 
 

Sekretariatschef Karin Mette Thomsen, vicesekretariatschef/økonomi-
chef Peter Reich, Henrik Bruun (pkt. 3.5., 5.4.), Håkon Stolberg og 
Patrick Mark Reimers (pkt. 5.2.), Liselotte Lindberg Olsen, Claus 
Iwersen, Bo Therkildsen, Hans Jørgen Dybro (ref.). 
 

https://journalisten.dk/mads-aagaard-har-faaet-nyt-job/
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1.2. Referat fra det seneste HB-møde 
 

 Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
 

 Tine Johansen: Corona: Situationen er alvorlig for mange af DJ’s medlemmer, der er blevet 
opsagt eller har mistet opgaver.  
Beskæftigelsessituationen behandles under punkt 5.3.  
Der er iværksat mange hjælpepakker, som er svære at overskue for mange.  
DJ informerer og rådgiver mest muligt, blandt andet med velbesøgte webinarer. 
 
Medieaftale: Forhandlingerne kommer efter kulturministerens mening ikke nødvendigvis til at 
foregå i 2021. DJ presser på for at få afklaret økonomien for regionale og lokale medier. 
Desuden er der nu en kraftig debat om techgiganternes indholdsmæssige og økonomiske 
ansvar.  
 
EU-initiativ om justering af konkurrencelovgivningen og dermed freelanceres og selv-
stændiges ret til kollektiv forhandling: Det er meget positivt – men der er lang vej endnu. 
DJ deltager med høringssvar mv. 
 
Offentlighedsloven: Rapporten vedr. håndteringen af covid-19 i foråret anbefaler øget åben-
hed om de fakta mv., der lå til grund for regeringens beslutninger i marts-april. 
Se https://www.ft.dk/da/aktuelt/nyheder/2021/01/udredning-om-covid_19 
Det giver en god anledning til at markere DJ’s synspunkter om en forbedring af offentligheds-
loven.  
Tine gennemfører flere møder med retsordførerne. 
Justitsministeren har svaret noget undvigende ved at fastholde, at rapportens bemærkninger 
udelukkende vedrører situationer med epidemier. 
SF og løsgænger Simon Emil Ammitzbøll-Bille har stillet et beslutningsforslag om en 
forbedring af offentlighedsloven. 
 
Sus Falch: Positivt med justering af konkurrencelovgivningen. Deltager selv i debatten om 
dette, og skal bidrage til AAU-forskers arbejde om emnet. 
 
Freja Wedenborg: Etik og Mediepolitisk Udvalg har holdt et godt tema-møde om tech-
giganternes ansvar.  
Den 9. marts holder udvalget tema-møde om de presseetiske udfordringer ifm. dækningen af 
sexisme, #Me too mv. Kontakt Freja, hvis man ønsker at deltage. 
 
Karin Mette Thomsen: Før jul besluttede HB de gældende vilkårsaftaler for formand og 
næstformand. Vil orientere om, at arbejdsgruppen med Elisabeth Hamerik Schwarz, Per 
Schultz-Knudsen og hende selv er i gang med at undersøge, om vilkårsaftalerne kan 
udbygges på visse punkter, eksempelvis vedr. barselsbestemmelser. 
 
Allan Boye Thulstrup: Digital chikane: En task force i sekretariatet arbejder på at udbygge DJ’s 
tilbud på dette område.  
Der forberedes to webinarer i den kommende tid, ét særligt for tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter, og ét for øvrige interesserede medlemmer.  
Der arbejdes på en guide, en generel kampagne mv.  
Og man ser også på de lovgivningsmæssige rammer, hvor man skal finde balancen imellem 
at kunne gribe ind over for chikane uden at begrænse ytringsfriheden. 
 
Elisabeth Hamerik Schwarz: Der har været generalforsamling i Journalisterne i DJ. 
Bestyrelsen blev genvalgt og suppleret med et nyt medlem og to nye suppleanter. 
 
Peter Thornvig: Der bliver i øjeblikket uddelt ophavsretsmidler til individuelle rettighedshavere. 
Det undersøges, om rettighedsmidlerne kan få betydning for freelancere og selvstændiges 
muligheder for at søge kompensation i corona-hjælpepakkerne. 
 
 

https://www.ft.dk/da/aktuelt/nyheder/2021/01/udredning-om-covid_19
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3.  Politiske sager til beslutning 
 

3.1. DEL’21: Diverse indstillinger vedr. delegeretmødet den 25. april 2021 
 

 Indstilling: På baggrund af beslutningerne på det seneste HB-møde behandler HB diverse 
indstillinger vedr. DJ’s delegeretmøde søndag den 25. april 2021. 
 
Sagsfremstilling: FU indstiller til HB at beslutte diverse emner vedrørende delegeretmødet 
2021, herunder nogle nødvendiggjorte fravigelser fra vedtægterne. 
(Debat og beslutninger fremgår under hvert punkt). 
 

 1.  Indkaldelse 
Delegeretmødet skal iht. vedtægterne indkaldes med mindst 3 måneders varsel, og 
blev derfor annonceret i fagbladet Journalisten nr. 12, der udkom den 20. december. 
Der annonceres efterfølgende på forskellig måde med dagsorden mv. 
 
Indstilling: Til efterretning. 

2.  Valg af delegerede 
Medarbejderforeninger og specialgrupper (såkaldte valggrupper) er i gang med at 
planlægge generalforsamlinger og valgmøder iht. HB’s beslutninger om metoderne for 
dette. 
Der er deadline for at meddele delegerede og suppleanter til sekretariatet den 15. 
marts. 
 
Indstilling: Til efterretning. 
 
 

3. Dagsorden 
Det indstilles at ændre lidt på den besluttede dagsorden: 
1. Valg af to dirigenter  
2. Nedsættelse af valgudvalg og evt. redaktionsudvalg  
3. Hovedbestyrelsens beretning og de fagpolitiske prioriteringer for den kommende 

periode 
4.  Årsregnskaber, 2019 og 2020 
5. Forslag til vedtagelser 
6. Forslag til vedtægtsændringer 
7. Budget 2021 og budgetramme 2022 
8. Valg  

a.  Formand  
b.  Næstformand 
c.  13 medlemmer af hovedbestyrelsen  
d.  6 suppleanter til hovedbestyrelsen 
e.  Ekstern revisor, faglig revisor og faglig revisorsuppleant 
f.  Ophavsretsfondsbestyrelse (se denne indstilling punkt 10) 

 
Det er fortsat sådan, at punkterne 5, 6 og 7 ligger inden punkt 8. Valg, således at 
delegeretmødet først beslutter de kommende to års prioriteringer, vedtagelser og 
budgetter, inden man vælger formandskab og hovedbestyrelse mv. 
 
Estimeret tidsplan, søndag den 25. april 2021: 
Kl. 10-12.30 Mødestart: Punkt 1-3 
12.30-13.30 Frokostpause 
13.30-15.30 Møde: Punkt 4-7 
15.30-16 Pause 
16-18 Møde: Punkt 8 
 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Beslutning: Godkendt (med rettelse af fejl i den estimerede tidsplan). 
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4. Dirigenter 
Det indstilles, at HB indstiller Søren Wormslev og Didde Elnif til delegeretmødets 
dirigenter. 
De vil begge gerne lade sig indstille. 
 
De vil i givet fald deltage i behandlingen af delegeretmødet på FU’s møde den 18. 
marts, på HB’s møde den 25. marts og på FU’s møde den 24. april.  
 
Indstilling: Til beslutning. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5. Valgudvalg 
HB besluttede på sit seneste møde, at valgudvalget kunne være på 3 personer. 
Det indstilles, at HB på sit møde den 25. marts beslutter indstillingen af 3 personer til  
et valgudvalg, der bistås af en medarbejder fra sekretariatet. 
 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

6. Beretning og de fagpolitiske prioriteringer 
Se dagsordenens punkt 3.2. 
 
 

7. Forslag til vedtagelser 
Se dagsordenens punkt 3.3. 
 
 

8.  Forslag til vedtægtsændringer 
Se dagsordenens punkt 3.4. 
 
 

9. Valg  
På det seneste møde besluttede HB følgende: 
 
A. Valgprocedure: Forslag til kandidater til valgene skal afleveres skriftligt pr. mail til 
dirigenterne senest 10 minutter efter, at dirigenterne meddeler, at der er 1 time til 
valghandlingen. Deadline er tidligst være, når beretningen er behandlet og godkendt. 
 
B. Stillerlister: Forslag til kandidater til formand, næstformand, hovedbestyrelsen og 
suppleanter til hovedbestyrelsen skal ikke være underskrevet af 15-20 stillere. 
Valgudvalget undersøger forslag til kandidater, og meddeler sin indstilling til 
dirigenterne. 
 
C. Valgtale og præsentation af kandidater: Kandidater til formand, næstformand, 
hovedbestyrelsen og suppleanter til hovedbestyrelsen får ikke en særskilt valgtale 
umiddelbart inden valgene. 
Alle kandidater får mulighed for at præsentere sig med foto og tekst på DJ’s 
hjemmeside. 
De kandidater, der stiller op på selve delegeretmødet, kan også få denne mulighed 
ved at sende præsentationen til sekretariatet, der med det samme kan lægge den op 
på DJ’s hjemmeside sammen med de øvrige kandidater. 
 
Indstilling: Til efterretning. Sekretariatet forbereder en standard for, hvordan 
kandidaterne kan præsentere sig på hjemmesiden. 
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10. Ophavsretsfondens bestyrelse 
Det undersøges juridisk, om delegeretmødet kan beslutte undtagelsesvist at 
bemyndige HB til at vælge disse medlemmer på sit konstituerende møde. 
 
Indstilling: Til efterretning. 
 
 

11. Tilhørere og gæster 
HB besluttede på sit seneste møde, at det kun er de følgende, der bliver koblet op til 
mødet: 
-  De delegerede, herunder hovedbestyrelsen og formandskabet 
-  Dirigenterne  
- En observatør fra Ledere i DJ (jf. vedtægternes § 22 stk. 3) 
-  Relevante medarbejdere fra sekretariatet, herunder det tekniske personale til at 

sikre opkoblingen til mødet og gennemførelsen af de elektroniske afstemninger 
- Repræsentanter fra fagbladet Journalisten 
 
Desuden inviteres EFJ’s præsident Mogens Blicher Bjerregård. 
 
Herudover inviteres en repræsentant fra hver af de studerendes medier efter drøftelse 
med Danske Mediestuderende. 
Øvrige repræsentanter fra redaktionelle medier kan blive presseakkrediteret ved at 
henvende sig til sekretariatet senest den 14. april. 
 
Af både tekniske og fortrolighedsmæssige grunde kan ingen øvrige medlemmer eller 
eksterne gæster mv. fra ind- og udland overvære delegeretmødet. 
 
Det blev foreslået, at formandens mundtlige beretning blev streamet og lagt op på DJ’s 
hjemmeside. Dette undersøges. 
 
Indstilling: Til efterretning. Det indstilles, at DJ’s æresmedlem Kate Bluhme inviteres. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

12. Konstituering af FU 
Det blev besluttet, at konstitueringen af FU udsættes og lægges sammen med den 
øvrige konstituering på det første ordinære HB-møde, der skal tilstræbes at blive holdt 
i løbet af maj. 
 
I perioden fra delegeretmødet til konstitueringen udgør formanden og næstformanden 
FU. På HB-mødet den 25. marts beslutter HB et forslag til tidspunktet for det første 
konstituerende HB-møde i maj. 
 
Indstilling: Til godkendelse. 
 
Debat: Elisabeth Hamerik Schwarz: Vi bør overveje, om FU i perioden frem til det 
konstituerende HB-møde foruden formandskabet også skal bestå af de nuværende 
menige medlemmer af FU, der bliver genvalgt til HB. 
 
Beslutning: Beslutning om FU’s sammensætning fra delegeretmødet og frem til første 
ordinære HB-møde tages på næste HB-møde. 
 
 

13. Den tekniske gennemførelse af online-delegeretmøde 
På baggrund af HB’s beslutninger om at gennemføre delegeretmødet som et online-
møde mv. er sekretariatet i gang med forberedelsen af dette. 
 
Indstilling: Til orientering. 
 
Beslutning: HB orienteres mere om dette på det kommende HB-møde. 
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3.2. DEL’21: Hovedbestyrelsens beretning og de fagpolitiske prioriteringer 
 

 Indstilling: På baggrund af drøftelser og beslutninger på de seneste HB-møder behandles 
HB’s beretning og de fagpolitiske prioriteringer. 
 
Sagsfremstilling: På baggrund af den indledende behandling på mødet den 18. januar 
behandler HB en redigeret udgave af den skriftlige beretning. 
 
HB’s besluttede forslag til de fagpolitiske prioriteringer for den kommende periode har været i 
høring i kredse, grupper og foreninger og indgår i debatten på generalforsamlinger. Forslaget 
vil indgå i beretningsdebatten. 
 
Det indstilles, at beretningen sammen med de fagpolitiske prioriteringer og det øvrige 
materiale til de delegerede foreligger i digital form (og bliver altså ikke trykt mv.). 
 
Der er en endelig behandling af beretningen på HB-mødet den 25. marts. 
 
Debat: HB-medlemmerne kommenterede det reviderede udkast til den skriftlige beretning. 
Under 1. Et trygt arbejdsliv: 
Ifm. seksuelle krænkelser bør der stå noget om freelancernes og de selvstændiges svære 
situation. 
Ifm. arbejdsløshedsdagpengene (i bilaget med gult) bør det understreges, hvilken stor 
betydning dagpengeniveauet har for den sociale tryghed. Og det skal fremgå, at der ligger et 
stort arbejde foran os med politisk påvirkning.  
 
Ingen kommentarer til afsnit 2 og 3. 
 
Beslutning: Drøftet. Behandles endeligt på næste HB-møde. 
 
 

3.3. DEL’21: Forslag til vedtagelser 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at behandle forslag til vedtagelser. 
 
Sagsfremstilling: På nuværende tidspunkt er der stillet to forslag til almindelige vedtagelser 
på DEL’21. 
 
HB-medlemmernes endelige stillingtagen til forslagene forud for delegeretmødet vil ske  
på HB-mødet den 25. marts. 
 
1. DJ’s kernefortælling: 

Det indstilles, at HB indstiller til delegeretmødet at beslutte DJ’s kernefortælling. 
I forslaget er der indeholdt et forslag til ændring af vedtægternes § 1, formåls-
paragraffen. Dette forslag behandles under vedtægtsændringer. 
 
Debat: Per Schultz-Knudsen: Forslaget til kernefortælling er sendt til behandling i 
kredse og grupper mv. 
 
 

2. Kontingent jf. vedtægternes § 9 stk. 1:  
Uændret kontingent, men ændret forhold mellem bidraget til forbund og til sikrings-
fonden. 
 
Debat: Referatforbud vedr. sikringsfonden 
 
 

Beslutning: Behandlet. HB-medlemmerne giver sin endelig stilling til forslagene på det 
kommende HB-møde. 
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3.4. DEL’21: Forslag til vedtægtsændringer 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at behandle forslag til vedtægtsændringer. 
 
Sagsfremstilling: Af hensyn til tidsplanen for delegeretmødet besluttede HB at opfordre de 
delegerede med flere til kun at stille de allermest nødvendige og presserende forslag. 
 
Det indstilles, at HB tager stilling til de følgende forslag, der foreløbigt er fremkommet til 
vedtægtsændringer. 
 
HB-medlemmernes endelige stillingtagen til forslagene forud for delegeretmødet vil ske  
på HB-mødet den 25. marts. 
 
1. § 1. Formålsparagraf: Ændringsforslag indeholdt i forslaget til kernefortælling. 

 
Debat: - 
 
 

2. § 11. Gruppeforsikring: Redaktionel rettelse: Ikke længere 1/4 kontingent. 
 
Debat: (Fejl i bilag: § 9 rettes til § 11). 
 
 

3. § 17. Tabt arbejdsfortjeneste, studerende: Det overvejes, hvorvidt beslutningen om 
godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til studerende udgør en ændring, der 
nødvendiggør en tilføjelse i vedtægterne. 
Det skal i givet fald ske ved at tilføje et nyt stk. 2: Stud. = freelance. 
 
Beslutning: Forslag 3 og 4 behandles under pkt. 5.5. Godtgørelse for fagligt arbejde. 
 
 

4. § 17. Tabt arbejdsfortjeneste: Arbejdsgruppe nedsat af HB arbejder på et forslag til 
ny model for godtgørelse af fagligt arbejde. 
 
Beslutning: Forslag 3 og 4 behandles under pkt. 5.5. Godtgørelse for fagligt arbejde. 
 
 

5. § 20. Specialgrupper: stk. 2: ”– hvis en sådan findes –” slettes, redaktionel rettelse. 
Hvis ikke man er O-medlem af en medarbejderforening, skal man være O-medlem i en 
specialgruppe. 
 
Debat: - 
 
 

6. § 22. Specialforeninger: stk. 1: Pressefotograferne fra specialforening til 
specialgruppe. 
 
Debat: Allan Boye Thulstrup orienterede om processen med PF’s ansøgning om at 
overgår til at være specialgruppe. Der er møde med berørte specialgrupper i den 
kommende uge. 
Hvis dette, som forventet, falder på plads inden delegeretmødet, er denne vedtægts-
ændring redaktionel.  
Hvis ikke det falder på plads, vil PF fortsat være en specialforening, og så trækkes 
forslaget fra delegeretmødet. 
 
 

7. § 22. Specialforeninger: stk. 3: Ledere i DJ fra specialforening til specialgruppe 
 
Debat: Tine Johansen og Allan Boye Thulstrup uddybede forslaget: Lederne i DJ vil 
selv gerne være en specialgruppe på linje med øvrige specialgrupper.  
I DJ skylder vi at rette op på den demokratiske skævhed, at medlemmerne af Ledere i 
DJ ikke har stemmeret. 
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Henrik Friis Vilmar: Da forslaget om Ledere i DJ blev vedtaget var det med en forud-
sætning fra baglandet, at de ikke skulle have stemmeret til delegeretmødet mv. Véd 
ikke, om det har ændret sig, og kan ikke støtte forslaget på nuværende tidspunkt. 
 
Sus Falch: Det kan være uhensigtsmæssigt at have så principielt et spørgsmål på et 
delegeretmøde, der skal holdes online. Forslaget bør have længere tid i høring mv. 
 
Per Schultz-Knudsen: Enig med både Henrik og Sus og kan ikke støtte forslaget på 
nuværende tidspunkt. 
 
Torben Duch Holm, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik Schwarz og Johnny Frederik-
sen tilkendegav, at de ikke kunne støtte forslaget. 
 
 

8. § 26. Hovedbestyrelsen: stk. 3: HB’s ansættende myndighed: Justeres i forhold til 
den nuværende organisation og praksis for sekretariatschefens beføjelser. 
 
Debat: Karen Hedegaard: Begrundelsen bør uddybes med, at forslaget er en fast-
læggelse af, hvad der har været praksis i flere år. 
 
 

9. § 28. Tegningsret: ”Direktør” rettes til ”øverste administrative chef”. 
 
Debat: - 
 
 

10. F. bilag 6: Redaktionelt: Fagligt Forum rettes til Fagligt stævne. 
 
Debat: - 
 
 

Beslutning: Behandlet. HB-medlemmerne giver sin endelig stilling til forslagene på det 
kommende HB-møde. 
  
 

3.5. TV 2 Danmark, overenskomstfornyelse Referatforbud 
 

 Indstilling: HB godkender overenskomstfornyelsen på TV 2/Danmark og anbefaler 
medlemmerne at stemme ja ved den kommende urafstemning. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4. Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 

 - 
 
 

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

5.1. Økonomi: Budgetopfølgning, medlemsstatistik, nøgletal, Referatforbud  
 

 Indstilling: HB behandler budgetopfølgning, medlemsstatistik mv. 
 
Sagsfremstilling: Bilagt opdateret medlemsstatistik. Det understreges, at medlemsstatistikken 
er et internt arbejdspapir, som skal behandles fortroligt. 
 
Debat: Peter Reich gennemgik udvalgte dele af medlemsstatistikken. Statistikken laves nu i et 
samarbejde mellem økonomiafdelingen og Martin Krak i ledelsessekretariatet. Der er lavet 
nogle forbedringer af oversigten, blandt andet er nogle lagkagediagrammer blevet til stolpe-
diagrammer mv.  
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Beslutning: Til orientering. 
 
 

5.2. Organisering og servicering, oplæg og temadrøftelse (kun HB-medlemmer og 
medarbejdere fra sekretariatet) 
 

 Gitte Skotby-Young Ballenstedt, sekretariatsleder for Medborgerne, der organiserer borgere 
om udviklingen på Nørrebro, fortalte grundlæggende om organisering i den oprindelige form 
for og med lokale borgere.  
Olfert Kristensen, organiseringskonsulent HK Service Hovedstaden, fortalte om, hvad det 
kræver at organisere medlemmer om sager fremfor at skabe kunder via hvervning/marketing. 
 
Formålet var, at HB og sekretariatet skulle have en overordnet indføring i grundlæggende 
begreber for organisering mv. 
Tanken er, at formænd for kredse, specialgrupper og -foreninger m.fl. senere får et oplæg om 
emnet, som er mere værktøjsbaseret i forhold til det konkrete arbejde med organisering. 
 
Efterfølgende havde HB inklusive observatører en drøftelse af de perspektiver, der er i 
organisering, organizing mv. 
 
Beslutning: Drøftet. 
 
 

5.3. Beskæftigelsesindsatsen 
 

 Indstilling: Til orientering 
 
Sagsfremstilling: Forlængelsen af restriktionerne med yderligere tre uger er generelt et hårdt 
slag for freelancere og selvstændige. Ledigheden stiger fortsat, hvilket dog er normalt for 
januar/februar. I februar komme der desuden et nyt hold dimittender, så vi må forvente en 
yderligere stigning. 
 
Den 26. januar var status følgende: 
AJKS har 25.373 medlemmer. Af dem er 2.707 berørt af ledighed 
Det svarer til 10,6 % 
 
For DJ valggruppen er der 16.711 medlemmer. Af dem er 1.898 berørt af ledighed. 
Det svarer til 11,4 % 
 
I Region Hovedstaden er der 10.730 medlemmer. Af dem er 1.307 berørt af ledighed. 
Det svarer til 12,2 %  
 
Debat: Allan Boye Thulstrup supplerede: Ledigheden er høj, nu omkring 12 procent.  
Freelancere og selvstændige er pressede og har ofte ikke flere ekstra ressourcer. 
 
Karen Hedegaard: Er der tal for, hvor mange der er berørt af ledige og hvor mange fuldtids-
ledige? 
Anbefaler desuden en større markedsføring af DJ’s tilbud om feed back på ansøgninger. 
Gerne igennem specialgruppernes nyhedskanaler. 
 
Tine Johansen: Har netop fået de nyeste tal fra AJKS: 11,6 % berørt af ledighed og omregnet 
til 8,4 % fuldtidsledige. 
 
Peter Thornvig: Hvis der er gode erfaringer med omskoling og anden faglig kvalificering, så sig 
gerne til. For der kan eventuelt kanaliseres ophavsretsmidler i den retning. 
 
Sus Falch: DJ’s corona-information er glimrende. Men sørg for løbende opdatering: Læg gerne 
optagelsen af webinaret den 11. februar op. Og moderér boksen med advarslen om snyd. 
 
Beslutning: Til orientering. 
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5.4. DJ’s lønstatistik 2020, til orientering Referatforbud, klausuleret til offentliggørelse 

 
 Indstilling: HB tager orienteringen om Lønstatistik 2020 til efterretning. 

 
Bemærk: Lønstatistikken er klausuleret til offentliggørelsen. 
 
Sagsfremstilling: Hovedoverskriften for DJ´s Lønstatistik for 2020, der bliver offentliggjort om 
få dage, er at de ansatte medlemmer havde en endog meget pæn reallønsfremgang på 2,1 %. 
 
Den reelle lønfremgang, også kaldet gengangerstatistikken, var på 2,5 % og da inflationen i 
perioden kun var på 0,4%, giver det altså en fremgang på 2,1 %.  
 
Hvis man kigger på gennemsnitslønnen for alle deltagere i statistikken, er den steget med  
0,9 %, hvilket viser, at nyansatte oftest får en lavere løn end dem, de erstatter. 
 
To andre tal fra statistikken, der som regel har stor politisk interesse, er fordelingen mellem 
kønnene og dimittendstatistikken. 
 
Kvindernes gennemsnitsløn er gået lidt mere frem end mændenes, nemlig 1,1 % mod 0,9 %.  
Det ændrer dog ikke på, at mændene stadig har en højere gennemsnitsløn end kvinderne. 
Opgjort i procent er forskellen 4,3 % i mændenes favør, hvilket er den laveste forskel, vi 
nogensinde har set, og det er fjerde år i træk forskellen er under 5 %.  
Tidligere lå forskellen mellem 5 og 6 %. Løngabet er altså mindsket, men det vil tage mange 
år, før forskellen er helt udlignet, hvis det bliver ved med at foregå i samme tempo. 
 
Startlønnen for dimittender er faldet fra 2019 til 2020, hvilket desværre har været den gennem-
gående tendens i de senere år, hvor startlønnen er faldet i fire af de seneste seks år. 
Den første dimittendstatistik blevet lavet i 2007, og helt frem til 2014 udviklede startlønnen sig 
positivt. Men bortset fra 2017 og 2019 er den så faldet siden, så udviklingen samlet set er gået 
fra 30.632 kr. i 2007 til 31.555 kr. i 2020 (eksklusive pensionsindbetaling).  
Altså isoleret set en positiv udvikling, men skulle dimittendlønnen i perioden have fulgt med 
forbrugerprisstigningerne, burde den i oktober 2020 have været 36.575 kr. Så i den sammen-
ligning er startlønnens købekraft udhulet ret kraftigt, selv om den altså ikke er faldet nominelt.  
 
I 2020 har de 57 mænd i statistikken været bedre til at skaffe sig en god startløn, men det er 
ikke en tendens, idet kvinderne sidste år lå højere. Forskellen kan sagtens skyldes ”tilfældig-
heder” efter hvilke stillinger i hvilke virksomheder og med hvilken uddannelsesbaggrund 
dimittenderne er blevet ansat.  
 
Statistikken baserer sig på lidt over 5.400 ansatte medlemmer, hvoraf lønoplysningerne om de 
ansatte på de 70 største arbejdspladser kommer direkte fra virksomhedernes lønnings-
bogholderi, samlet ind af de lokale tillidsfolk. Alle øvrige ansatte medlemmer har skullet svare 
via et tilsendt link, og alt i alt har statistikken cirka 500 flere deltagere end sidste år, hvilket gør 
den om muligt endnu mere troværdig end tidligere.    
 
Debat: Henrik Bruun uddybede indstillingen. 
 
HB drøftede blandt andet startløn, ligeløn og undersøgelse af freelancernes honorarniveau. 
 
Beslutning: Til efterretning. OAU arbejder videre med en indstilling til HB om en undersøgelse 
af freelancernes honorarniveau. 
 
 

5.5. Godtgørelse for fagligt arbejde, forslag fra arbejdsgruppe 
 

 Indstilling: HB drøfter en foreløbig indstilling fra arbejdsgruppen vedrørende godtgørelse for 
fagligt arbejde. 
 
Sagsfremstilling: På HB-mødet den 30. november-1. december 2020 blev det besluttet at 
nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme frem til en ny eller justeret model for godtgørelse 
for fagligt arbejde. 
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Arbejdsgruppen består af Sus Falch, Anders Stoffer og Johnny Frederiksen bistået af Peter 
Reich og Hans Jørgen Dybro fra sekretariatet. 
Arbejdsgruppen står bag denne foreløbige indstilling til drøftelse i HB.  
Det er tanken, at arbejdsgruppen på baggrund af drøftelsen i HB kommer med en endelig 
indstilling til beslutning i HB på mødet i marts. 
 
Arbejdsgruppen indstiller følgende til en kommende beslutning i HB, og til at være 
gældende fra og med møderne efter det kommende delegeretmøde april 2021: 
 
1.  Fortsat tidsbaseret godtgørelse: Arbejdsgruppen indstiller, at man for HB, FU, HB-

underudvalg og bestyrelser i specialgrupper og -foreninger fortsætter med en tidsbaseret 
godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. 
Kompensationen gives fortsat udelukkende for faktisk mødetid. 
 
Godtgørelsen skal kunne tilfalde alle medlemmer af udvalg og bestyrelser, som potentielt 
har mistet en arbejdsindtægt ved deltagelsen i mødet. 
Det vil sige ansatte, freelancere, studerende og erhvervsaktive pensionister, men ikke 
ikke-erhvervsaktive pensionister.  
Det undersøges, hvordan fagligt aktive, som modtager arbejdsløsheds-, syge- eller 
barselsdagpenge, er stillet i forhold til godtgørelse. 
 
Det indstilles, at menige FU-medlemmer fra samme tidspunkt udelukkende får tids-
godtgørelse på lige fod med øvrige udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer – og altså ikke 
også et fast honorar. 

 
2.  Udvikling af en IT-løsning til håndtering af godtgørelsen: Det indstilles, at der 

udvikles den nødvendige IT-løsning (formentlig i det nye CRM-system), som kan sikre en 
enklere administration af behandlingen af godtgørelsen.  
 
I IT-løsningen skal indgå, at en mødeansvarlig for udvalget/bestyrelsen (det kan 
eksempelvis være mødelederen, udvalgets formand eller sekretær) på en særlig side på 
DJ’s hjemmeside rapporterer, hvem der deltager i det pågældende møde. 
Denne rapportering går herefter direkte til DJ’s økonomiafdeling. 
 
Der kan være en forudsætning om, at den enkelte mødedeltager efterfølgende skal 
godkende at ville modtage godtgørelsen for mødet.  
 
I IT-løsningen kan det derfor indgå, at der er en deadline for, hvornår en mødedeltager 
senest skal have reageret på dette for at kunne modtage godtgørelsen.  
 
Dette skal sikre, at økonomiafdelingen ikke skal efterbehandle godtgørelser for et møde 
længe efter dets afholdelse – endda helt ind i det næste regnskabsår. 
 
Arbejdsgruppen er desuden ved at undersøge, om man i IT-løsningen kan operere med 
én eller nogle få satser for alle modtagere af godtgørelse.  
Det vil i givet fald bevirke en betydelig administrativ lettelse.  
Men det skal på den anden side holdes op imod, om det fortsat vil give en rimelig 
godtgørelse for de forskellige grupper af modtagere. 

 
3.  Praktiseringen af godtgørelse for fagligt arbejde kan besluttes i HB:  

Det er arbejdsgruppens indstilling, at de ovennævnte forslag jf. vedtægternes § 17 om, at 
”…De præcise retningslinjer udformes af hovedbestyrelsen” (se herunder) kan 
gennemføres som en beslutning i hovedbestyrelsen og som en opdatering af 
hovedbestyrelsens eksisterende notat om godtgørelse for fagligt arbejde. 
 
Det er dermed indstillingen, at disse justeringer ikke nødvendiggør en beslutning eller 
vedtægtsændring på delegeretmødet. 
 
Vedtægternes § 17. Tabt arbejdsfortjeneste  
Stk. 1. Medlemmer, som kan dokumentere tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med 
deltagelse i centralt indkaldte faglige aktiviteter, er berettiget til at få dækket tabet. For 



   

  12/12 

freelancere fastsættes tabet til den gennemsnitlige timeløn ifølge forbundets lønstatistik 
for ansatte. De præcise retningslinjer udformes af hovedbestyrelsen. 

 
Debat: Hans Jørgen Dybro uddybede indstillingen. Den er primært til orientering, da arbejds-
gruppen ikke er færdig med sit arbejde. 
 
Henrik Friis Vilmar: Det største skridt er allerede taget ved at give studerende godtgørelse for 
deltagelse i HB- og FU-møder. Overveje, om det er nødvendigt med yderligere skridt. 
Det væsentligste er, at der ikke må være et økonomisk incitament eller et økonomisk tab ved 
at være fagligt aktiv. 
Meget ønskeligt, at firmaordningen fortsætter, hvor ens arbejdsgiver kan sende en faktura til 
DJ på den tabte arbejdstid. 
Arbejdsgruppen opfordres til at sikre, at der ikke sker en geografisk skævvridning ved ikke at 
kompensere for rejsetid. 
 
Per Schultz-Knudsen: Vær opmærksom på, at nogle bruger betydeligt længere tid på at rejse 
end andre. Støtter også, at firmaordningen kan fortsætte. 
 
Johnny Frederiksen: Er meget indstillet på, at der ikke skal være en honorarmodel med faste 
honorarer. Der skal gives godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og fagligt frikøb. 
 
Karen Hedegaard: Vedr. punkt 3: Det bør undersøges juridisk, om godtgørelse til studerende 
kræver vedtægtsændring. 
 
Beslutning: Drøftet. 
 
 

5.6. Opfølgning på div. tidligere beslutninger, orientering 
 

 Indstilling: Til efterretning. 
 
 

5.7. Konsulent-overenskomst, DJ, til godkendelse LUKKET PUNKT 
 

 Lukket punkt, kun HB-medlemmer. 
 
 

6. Eventuelt 
 

 Christian Lindhardt orienterede kort om udviklingen vedr. Rakkerpak, se 
https://journalisten.dk/rakkerpak-fortryder-dropper-ansaettelsen-af-mads-aagaard/  
 
Tine Johansen orienterede om, hvilke opgaver der ligger frem mod det kommende HB-møde: 
Det er først og fremmest en række generalforsamlinger i kredse, grupper og foreninger. Allan 
og jeg vil deltage i så mange som muligt. 
Desuden er DJ’s sekretariat optaget af forberedelsen til selve delegeretmødet. 
 
Og så arbejder vi videre i forhold til kulturministerens invitation vedrørende en kommende 
medieaftale, blandt andet med en regulering af techgiganterne. 
 
Sus Falch: Orienterede om, at Medieaftalerne – overenskomsterne på freelanceområdet – er 
blevet fornyet. Det er glædeligt. Tak til Claus Iwersen, der har forhandlet. 
 
 
Tak for denne gang og på gensyn til det næste HB-møde den 25. og 26. marts. 
 
 

 
 
/DYB 
 

https://journalisten.dk/rakkerpak-fortryder-dropper-ansaettelsen-af-mads-aagaard/

