
Faglig revision af 

Dansk Journalistforbunds regnskab for 2016 
 

Kære HB 

 

Så gjorde DJ det igen – landede et regnskab, der er mange millioner bedre end budgettet. Igen skyldes det 

en kombination af gode investeringer, ejendomssalg og besparelser på driften. Der blev i 2016 lagt over 

fem millioner kroner oven i den samlede formue. 

Der er dog også slanger i dette paradis. 

Medlemstallet 

Antallet af medlemmer steg ikke så hurtigt som forudset. Det er især antallet af fuldt betalende 

medlemmer, der ikke stiger så hurtigt som tidligere. Bedre ser det (heldigvis) ud for antallet af studerende. 

Budgetstigningen for 2017 er derfor reduceret. HB bør dog være opmærksom på, at vi på et tidspunkt også 

når mætningsgrænsen for antallet af elevmedlemmer. 

Budgetlægning 

En anden grund til den store forskel mellem budget og regnskab kan være en lidt for løs budgetlægning. 

Administrationen lægger hvert år en stigning ind på stort set alle poster. Men det er HBs opgave at vurdere, 

om der er brug for eller ønske om at gennemføre stigningen. 

Ved min gennemgang af regnskab og budget med regnskabschef og direktør fandt vi hurtigt fire-fem 

poster, hvor der ville kunne strammes op på budgettet, idet udgiften i både 2015 og 2016 har ligget 

væsentligt under budgetforslaget for 2017. 

Jeg vil derfor foreslå en ekstra grundig gennemgang, når budget 2018 skal lægges. Nogle af de poster, der 

med fordel kan kigges på, er: Revision, Internationalt samarbejde, Tilskud til kredse, Mødeaktivitet – og 

under Sikringsfonden: Retssager, OK-forhandlinger, Lønstatistik og Kurser. 

Økonomi i HB 

Når det er sagt, så har HB i den forløbne periode haft flere diskussioner om forbundets økonomi og 

kontingentstruktur. 

En gennemgang af regnskaberne for de seneste ti år viste HB, at der er ophobet en betydelig formue – også 

langt mere end krævet i forhold til forbundets vedtagelser på området. 

Flere i HB har forståeligt nok et ønske om, at vores kontingent er på højde med eller lavere end 

konkurrerende organisationer og har foreslået at sænke kontingentet. Her må jeg igen minde om, at der er 

forskel på formue og drift. På længere sigt vil en ufinansieret nedsættelse af kontingentet give et underskud 

på driftsbudgettet, der vil kræve en kontingentstigning. 



Der er to gangbare veje: At skære ned på aktiviteterne, så de passer til de lavere indtægter. Eller bruge af 

formuen til engangsinvesteringer, der kan nedsætte driftsomkostningerne. Det er dog svært at finde den 

type investeringer. 

Også lavere kontingent til de lavest lønnede bør følges op med tilsvarende besparelser, da det ellers bliver 

svært at leve op til DJs vedtagelser om en vis forrentning af formuen. 

I forvejen er udgifterne de seneste to år steget hurtigere end indtægterne. 

Hvad vil medlemmerne? 

En medlemstilfredshedsundersøgelse viste i perioden, at medlemmerne især ønsker: 

- En nytænkende fagforening 

- En fagforening, der bidrager positivt til kvaliteten i medier og kommunikation 

- En organisation, der varetager medlemmernes interesser 

Det sidste punkt er jo den klassiske fagforeningsopgave. Men hvad med de to første punkter? Lever DJ op 

til det? 

Vi skal selvfølgelig ikke være smagsdommere eller en egentlig tænketank, der analyserer medieudviklingen. 

Som faglig revisor skal jeg heller ikke blande mig (for meget) i HBs prioriteringer. Alligevel er det min 

opgave at kigge på, om pengene bruges til det, der er vedtaget – og vel også det, som medlemmerne 

forventer. 

Når jeg løber HB-referaterne igennem er der (selvfølgelig) mange punkter om struktur, kontingent, 

organisering af delegeretmøde mv., men ikke ret mange diskussioner om, hvad medieudviklingen betyder 

for vores arbejdsforhold. 

HB planlægger flere temadiskussioner. Måske nogle af de diskussioner bør handle om, hvad digitalisering, 

robotter, sociale medier, udlicitering og flere selvstændige, internationalisering, nye forretningsformer mm. 

betyder for fremtidens arbejdsmarked. Det kan muligvis gøre det lettere at indgå nytænkende aftaler, der 

ikke bare er gode i dag, men også i morgen. 

 

I øvrigt tak for indsatsen og god diskussion. 

 

Faglig Revisor 

Carsten Lorenzen 

 

 


