
 

Referat 

 
 
 
 
1. Godkendelser 

 
1.1. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Godkendt 
 
 

1.2. Godkendelse af dagsorden 
Vedr. punkt 3.4.6. DJferie: Punktet udgår. Afventer en fornyet drøftelse med DJferie’s bestyrelse. 
Godkendt. 
 
Villy Dall opfordrede til, at der som tillæg til HB’s forretningsorden udarbejdes en liste over, hvilke 
beslutninger HB har delegeret til FU og andre udvalg. 
 
 

1.2.1. 
 

Indkaldelse af ekstern deltager til dagsordenens punkt 3.4.2. 
Ønske fra Specialforeningen Journalisterne i DJ om at Regitze Bryld, bestyrelsesmedlem i 
Journalisterne i DJ, deltager under punkt 3.4.2. 
 
Godkendt. 
 
 

2 Meddelelser 
Lars Werge:  
Nye folk i DJ: Karin Jørgensen, ledelsessekretær. 
Peter Reich, afdelingsleder for økonomi-, medlems- og rettighedsmidler-afdelingen. 
 
Medieaftalerne indgået med Kooperationen er blevet fornyet. 
 
Arbejdsmarkedsudvalget: Ringe-projektet gentages. Målgruppen bliver medlemmer med 10 års 
medlemskab. 
 
Adgangsforholdene for pressen på Christiansborg: Lars Werge og Hans Jørgen Dybro møde med 
Folketingets ledelse. Vi er i dialog med Presselogen om emnet. 
 

5. september 2018  Referat, GODKENDT (web-udgave) 
 
 
 
Hovedbestyrelsesmøde den 22.-23. august 2018 
 
Sted DJ, Gammel Strand 46, København K 
 
Deltagere Lars Werge, Tine Johansen, Anders Stoffer (ikke til stede den 22. kl. 12-14), 

Frederik M. Juel, Freja Wedenborg (den 22.), Karen Hedegaard, Lars Lindskov, 
Merete Lindstrøm, Per Schultz-Knudsen, Peter Thornvig, Sus Falch,  
Thilde Høybye (til den 23. kl. 11.30), Villy Dall, Linda Garlov. 

 
Afbud Henrik Friis Vilmar, Rasmus Mark Pedersen 
 
Dirigenter Karen Hedegaard og Villy Dall 
 
Referent Hans Jørgen Dybro  

 
Deltagere fra observatørkredsen: Anne Anthon Andersen, Dorte Kildegaard,  

Karina Bjerregaard, Helge Andreassen, Per Roholt, Silja Smith, Lisbeth Kiel, 
Thue Grum-Schwensen, Niels Peter Arskog, Maria Becher Trier (den 22.),  
Lars Refn (den 22.), Hanne Duus 

 
Afbud fra observatørkredsen: Allan Gregersen, Helle Veel, Henrik Rath. 
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Ny direktør i AJKS i stedet for Linda Garlov: Betina Nielsen.  
 
Medlemsundersøgelse i alle a-kasser: AJKS i top 2 eller helt i top. 
 
DJ’s interne net, DJX, som HB-medlemmer også skal anvende i stigende grad: Hvis I har 
problemer med DJ X, så kontakt Mariann Vasbo eller Henrik Neumann. 
Ind til videre stadigvæk mail med dokumenterne. 
 
Ingeniørforeningen IDA har inviteret Lars Werge til at deltage i SIRI kommissionen i det kommende 
halve år, hvor temaet blandt andet er fake news. Politisk konsulent Anna Langhorn får desuden 
plads i kommissionens sekretariat. 
 
Orienterede om DJ-indlæg i medierne: Praktikant i Herning, debatindlæg om prekariatet, og 
debatindlæg i fællesskab med Danske Mediers direktør om tilliden til medierne. 
 
FU har besluttet at optage to medlemmer fra film- og tv-området af organisatoriske grunde. 
Generelt bør vi overveje, om der skal ske opdatering af optagelseskriterierne. 
 
Medieforlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti: Kun få gode ting. Har været drøftet i 
Mediepolitisk Udvalg. Se div. høringssvar her https://journalistforbundet.dk/horingssvar  
 
Tine Johansen:  
Ophavsret: Nogle af teksterne i FBO har kritiseret DJ’s Rettighedsportal, som er den side, hvor 
teksterne skal registrere og indtaste deres ansøgning om rettighedsmidler.  
Kritikken er taget til efterretning, og DJ tilbyder nu medlemmer at kunne hjælpe med registreringen.  
 
Møde i Kulturministeriet om sikkerhed for alle der arbejder i mediebranchen i Danmark:  
DJ, International Media Support (IMS), Europæiske Journalistforbund (EFJ) og Danske Medier. 
Journalisters sikkerhed er prioriteret i FN’s verdensmål. Danmark skal selv vise vejen. Aftalt at lave 
en styregruppe, der kan arbejde videre med emnet. 
 
Tanzania, fellows: To fellows i DJ i september-oktober. Skal lære om organisering og andet 
fagforeningsarbejde. 
 
Mogens Blicher Bjerregård. Vi har udbygget aftalen med ham om tilknytning som international 
rådgiver. 
 
Karen Hedegaard:  
Visuelt Forum (VIF) har 20-års jubilæum den 4. oktober, fejres kl. 16-18 i DJ, Gl. Strand 46.  
HB og HB-kredsen er velkommen. 
 
 

3 Sager til beslutning 
 

3.1. Overenskomstsager (Referatforbud) 
- 
 

3.2. Medlemssager (Referatforbud) 
- 
 

3.3. Økonomi 
 

3.3.1. 1. halvårs budgetkontrol 
 
Indstilling: Første halvårs budgetkontrol indstilles til godkendelse i HB. 
 
Sagsfremstilling: ½ års budgetkontrollen viser et underskud på driften på 3.101 t.kr. i forhold til 
det budgetterede underskud på 4.013  t.kr. for hele året. 
Som det ser ud lige nu, så ligger vi i første halvår 2018 med 366 t.kr. under de budgetterede 
medlemskontingenter. Det skyldes primært, at der er færre fuldt betalende medlemmer som følge 
af delegeretmødets vedtagelse om nedsat kontingent til en større gruppe end tidligere.  

https://journalistforbundet.dk/horingssvar
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Konsekvenserne af den nye kontingentstruktur vil blive gennemgået i forbindelse med 
økonomidrøftelsen. 
Det samlede resultat for 1. halvår viser et underskud på 2.922 t.kr mod et budgetteret underskud 
på 2.366 t.kr. Det skyldes, at det finansielle afkast specielt i første kvartal var meget ringe. 
 
I andet halvår 2018 vil konsekvenserne af hovedbestyrelsesbeslutninger om en ny organisation 
blive en realitet. Det er derfor meget sandsynlig, at DJ vil komme ud af 2018 med et underskud, 
som er væsentlig større end det budgetterede. Til økonomidrøftelsen vil der ligge en prognose på 
DJ´s økonomi i de kommende år. 
 
Debat: Linda Garlov uddybede indstillingen. 2018 må siges at blive et særligt år.  
 
HB drøftede den forventede størrelse af det samlede underskud for året. 
Konsekvenserne af omlægningen af kontingentstrukturen blev berørt: Det koster indtægter fra 
medlemmer, der tidligere betalte mere. Men det kan omvendt give indtægter fra de medlemmer, 
der ellers ville melde sig ud.  
 
Man drøftede desuden medlemsudviklingen: Medlemstallet vokser, men ikke så meget som 
tidligere. Rekrutteringsindsatsen er på dagsordenen igen til januar. 
 
Der blev spurgt ind til et præcist tal for, hvad chikane-sagen har kostet DJ. Herunder for det første 
oplysninger om hvad de konkrete éngangsudgifter har været for advokatundersøgelse, midlertidig 
ledelse, indkøb af ekstra arbejdskraft m.v., og for det andet oplysninger om hvilke forøgede 
udgifter, som vi skal regne med fortsætter de kommende år, har sagen medført. 
 
Lars Werge: Det kan der ikke gives et præcist svar på. Dels er det ikke endeligt opgjort endnu. 
Dels er der lavet flere forandringer samtidige, som ikke direkte kan relateres til den sag. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.3.2. Økonomidrøftelse 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen drøfter aspekterne ved budgetlægning i DJ, for 2019 og frem, givet 
de forskellige scenarier og perspektiver for udvikling i medlemstal, arbejdsmarkeds-tilknytning, 
rekruttering mv. 
 
Sagsfremstilling: På HB-mødet i oktober måned lægges budgettet for 2019 fast, og derfor giver 
det god mening at tage en tematisk drøftelse på dette møde. Det vil være oplagt blandt andet at 
komme rundt om disse temaer: 

- I 2018 har DJ budgetteret med et større underskud på driften, og initiativer iværksat i løbet af 
2018 (primært: ny organisationsstruktur med flere medarbejdere) betyder, at HB undervejs 
har godkendt en merudgift for de kommende 3 år (2018-2021) på op til 2,5 mio/år 

- Udviklingen i DJ’s medlemstal har betydet, at DJ’s kontingent har været fikseret på 460 
kr./måned i mere end 15 år. Kan kontingentet fortsat holdes i ro? 

- HB vedtog en rekrutterings-strategi i 2013, med særligt henblik på øget optag af studerende 
- Færre medlemmer af DJ arbejder i dag på overenskomst, og flere arbejder som selvstændige 

og freelancere (= atypisk beskæftigede). HB kan med fordel overveje, om budgetlægningen i 
forhold til forbundets forskellige indsatsområder afspejler udviklingen 

- Budgettet rummer meget store lønudgifter til DJ’s personale 
- DJ’s kerneopgaver – i 2019 og på sigt 

På HB-mødet vil der blive givet et kort oplæg med diverse statistiske og økonomiske oplysninger 
og periodiseringer, før debatten åbnes 
 
Debat: Linda Garlov uddybede indstillingen.  
HB drøftede diverse løsningsforslag: Flere medlemmer, højere kontingent og/eller øvrige forslag. 
Ikke mindst spørgsmålet om at budgettere med underskud og hente midler fra egenkapitalen. 
 
Flere understregede, at den almindelige drift bør tilpasses, så driftsresultatet som udgangspunkt 
går i nul, lige som flere opfordrede til at se på fordelingen mellem forbundskontingentet og sikrings-
fondkontingentet inden for samme totalbeløb. 
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Opfordring til at se nærmere på de igangsatte projekter, så de ikke automatisk videreføres som 
faste omkostninger.  
 
Beslutning: Drøftelsen af DJ’s fremtidige økonomi fortsættes.  
Formandskabet og FU udarbejder til næste HB-møde et katalog med forslag til prioriteringer. 
 
 

3.4. Forskelligt 
 

3.4.1. Hovedbestyrelsesansættelser 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller til Hovedbestyrelsen (HB) at beslutte en procedure for 
HB-ansættelser af medarbejdere i DJ. Dette inkluderer blandt andet: 

- Ansættelsesudvalg 
- Placering af kompetence 
- Forhold omkring opsigelse af HB-ansættelse 

 
Sagsfremstilling: På forrige møde i Hovedbestyrelsen blev forløbet omkring nyansættelser og 
reorganisering i DJ drøftet, og der blev ytret ønske om et overblik og nogle fremtidige rammer for 
proceduren vedrørende HB-ansættelser. 
Denne sagsfremstilling skulle gerne rumme begge dele. Nemlig først overblikket, og dernæst 
forslag til fremtidige rammer for HB-ansættelser. 
-- 
Overblik: Baggrunden for HB-ansættelser skal først og fremmest findes i DJ’s overenskomst med 
DJ’s konsulentklub. Denne rummer (§1, stk. 3) følgende beskrivelse: 
”Faglige konsulenter, der er ansat af Hovedbestyrelsen til selvstændigt at varetage forhandling og 
vedligeholdelse af og sagsbehandling på forbundets overenskomster, ansættes som udgangspunkt 
uden øvre arbejdstid (jf. §2, stk. 3, og §4, stk. 3) og refererer til den politisk valgte forbundsledelse, 
der har ansvaret for de fagpolitiske prioriteringer.” 
Da forbundet etablerede overenskomsten med konsulenterne, var systemet med HB-ansættelser 
for længst indført. Det hidrører nemlig fra en passus i DJ’s vedtægter (§26, stk. 3): 
”Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger forbundets øvrige personale. Ansatte i forbundet kan 
ikke tillige beklæde bestyrelses- eller kredsbestyrelsesposter.” 
Ser man isoleret på de to beskrivelser, er der ingen tvivl om, at dén fra vedtægterne stammer fra 
forbundets første år, mens overenskomsttekstens formulering er kommet til mange år senere, da 
man lavede aftalen. I DJ’s spæde årtier var det nemlig sådan, at HB ansatte alle; det hører med til 
historien, at der heller ikke var så mange ansatte i forbundet dengang. 
-- 
Men ingen af formuleringerne fortæller om praksis for ansættelse af denne gruppe konsulenter. Det 
står klart, at der er en sondring, og på tidspunktet for OK-teksten har det været tydeligt, at 
bestemmelsen kun omfattede de ansatte i faglig afdeling (i dag opdelt i forhandlingsafdeling og 
rådgivningsafdeling).  
Enkelte andre var også ansat på disse vilkår, men sammensætningen af medarbejdere var ikke så 
forskellig som i dag, hvor konsulentoverenskomsten omfatter mere end 25 medarbejdere, og hvor 
der med den seneste fornyelse i 2016 blev lavet en beskrivelse af afdelingschefer/mellemledere via 
et protokollat. 
I en form for knopskydningsforløb er der over de seneste 8-10 år vokset flere ansættelser frem, 
som formelt er HB-ansættelser, men som reelt er foregået gennem orienteringer og godkendelser i 
Forretningsudvalget (FU) – den seneste lille bunke af HB-ansættelser, som kom som følge af de 
strukturelle forandringer besluttet af HB i marts måned ’18, blev dog samlet sendt til HB på skrift i 
løbet af april. Det skete efter en beslutning i FU 12. april, og mandatet til HB-ansættelserne blev 
afgivet til formand og næstformand. 
Men det var dette sidstnævnte forløb, der vakte kritik af og forvirring om fremgangsmåden ved HB-
ansættelser, hvorfor nedenstående forslag lægges frem.  
 
Rammer for HB-ansættelser: Jævnfør DJ’s vedtægters §26, stk. 3, er Hovedbestyrelsen formelt 
ansvarlig for alle ansættelser. Ansvaret er dog uddelegeret til forbundets direktør, jf. den 
direktionsinstruks, som HB vedtog 9. marts 2018: 
”Direktøren tegner foreningen økonomisk, og har, under ansvar over for hovedbestyrelsen i Dansk 
Journalistforbund, ansvaret for den daglige, administrative ledelse af foreningen” 
Det ligger heri, at det også er direktøren, der har den administrative ledelse af de HB-ansatte, 
mens den politiske ledelse varetages af formandskabet. 
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Oplæg til beslutning om nyansættelser, og om disse skal ske på ”HB-vilkår”, vil komme ud af 
samarbejdet mellem direktør og formandskab, idet det er formandskabet, der foretager en 
indstilling til FU og HB om nyansættelser. 
HB præsenteres for tekst til jobannonce. Dette kan ske skriftligt og er netop tænkt som en 
orientering, idet det politiske ansvar ligger hos formandskabet, og det administrative ansvar hos 
direktøren. 
Som udgangspunkt vil det herefter være et ansættelsesudvalg bestående af direktør, et medlem af 
formandskabet samt tillidsrepræsentant og eventuelt en medarbejder i den pågældende afdeling, 
der varetager ansættelsesforløbet. Det er i formandskabet, mandatet til ansættelsesproceduren er 
placeret. 
HB kan dog i særlige tilfælde beslutte, om ansættelsesudvalget skal udvides med et medlem af 
HB. Når ansættelsesudvalget har besluttet sig, orienteres HB skriftligt om valget, med mindre det 
sker kort før et ordinært HB-møde. Ansættelser – og eventuelle opsigelser – er naturligvis lukkede 
punkter til behandling på møderne i HB. 
 
Debat: Villy Dall: Forslag om, at det bør være HB, der i sidste ende godkender en ansættelse (jf. 
de sidste afsnit i indstillingen). 
 
Flere tilkendegav de praktiske og lovgivningsmæssige problemer, hvis HB skulle have den sidste 
godkendelse af ansættelsen. 
 
På baggrund af debatten trak Villy Dall sit forslag. 
 
Beslutning: Godkendt. Når lovene i øvrigt skal revideres, skal proceduren for godkendelse af HB-
ansættelser indtænkes. 
 
 

3.4.2. DJ’s indsats i forhold til chikane i mediebranchen 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller til Hovedbestyrelsen at drøfte og bakke op om forbundets 
hidtidige indsats og kommende initiativer omkring chikane og krænkelser. Dette sker på baggrund 
af de igangsatte beslutninger i DJ’s organisation. 
 
Sagsfremstilling: Den største opgave i Dansk Journalistforbund i perioden november 2017-august 
2018 har ikke været mediepolitisk eller aftalemæssig, men derimod at kortlægge og håndtere 
omfanget af seksuel chikane og mobning i medie- og kommunikationsbranchen – og derefter sætte 
handling i gang. 
Disse opgaver har Hovedbestyrelsen håndteret på hvert eneste møde i den pågældende periode. 
Der er truffet beslutninger af vidt forskellig karakter: 

- Medlemsundersøgelse af #metoo, chikane og mobning 
- Praktikantvejlederne uddannes til at håndtere de særlige udfordringer for praktikanter 
- Kampagne med oplysning, cases og information – på net og print 
- Pjece (på print og digitalt) til handout vedrørende sexchikane og mobning 
- DJ har desuden internt truffet en række beslutninger i form af blandt andet retningslinjer, 

nyansættelser og ny organisatorisk struktur 
 
Dette vil blive uddybet på HB-mødet 22.-23. august. 
 
I et debatindlæg i dagbladet Politiken 1. august 2018 lancerede bestyrelsen for specialforeningen 
”Journalisterne i DJ” syv principper, som ifølge dem er at ”gå skridtet videre” end DJ.  
De syv principper hedder i overskriftsform: 

1. At stoppe stilheden 
2. At være bevidst om min magtposition 
3. At respektere afvisninger 
4. At give alle lige chancer på jobbet 
5. At undgå kønnede kælenavne 
6. At støtte dem, det går ud over 
7. At handle 

 
I den efterfølgende debat (på mail) har flere HB-medlemmer tilkendegivet, at de bakker op om 
disse syv teser. FU drøfter det videre forløb omkring dette aspekt – skal DJ fx formelt tilslutte sig 
teserne? 
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Debat: (Jf. beslutning deltog Regitze Bryld, Journalisterne i DJ, ekstraordinært under behandlingen 
af punktet.).  
Drøftelse af debatindlægget og om DJ skal tilslutte sig principperne fra debatindlægget. 
 
Regitze Bryld: Almindelige medlemmer af DJ har ikke nødvendigvis kendskab til, at DJ gør en hel 
del. 
 
Flere påpegede, at DJ har taget mange initiativer og ikke blot en oplysningskampagne og en 
undersøgelse. Det opstiller et modsætningsforhold mellem DJ og Journalisterne i DJ. 
 
Andre fandt, at sagen var vigtig og at nogle uheldige formuleringer ikke skulle stå i vejen for det, 
og at DJ skulle være rummelig. 
 
Chikane bliver også en del af dagsordenen på DJ’s TR-stævne i Vejle den 25.-26. september. 
 
Konklusion: Drøftet, ind imellem heftigt. 
 
 

3.4.3. Hastebeslutninger i HB 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller følgende til Hovedbestyrelsen vedrørende en procedure 
for hastebeslutninger i HB: 

- Det indskrives i HB’s forretningsorden, hvordan HB i ekstraordinære tilfælde behandler 
sager skriftligt 

- Ved skriftlig behandling har formandskabet et tydeligt ansvar for at gøre HB opmærksom 
på den korte tidsfrist 

 
Sagsfremstilling: I flere omgange har det i indeværende periode i HB været diskuteret, hvordan vi 
bedst organiserer eventuelle hastesager til beslutning. Formandskabet ønsker herunder også 
behandlet, hvordan HB indkaldes ekstraordinært. 
Læser man HB’s forretningsorden, fortæller den intet om skriftlig behandling af et dagsordens-
punkt, og den fortæller heller ikke noget om, hvordan rammerne for en ekstraordinær indkaldelse 
skal være, for så vidt angår tidsfrist for indkaldelse. 
Derfor bør det præciseres, hvordan disse scenarier håndteres, og det bør efter en god drøftelse i 
HB d. 22.-23. august føre til en udvidelse af HB’s forretningsorden, til beslutning på næstfølgende 
møde. 
-- 
Det helt grundlæggende princip er, og vil fortsat være, at HB mødes og diskuterer og afgør 
sagerne ved fysisk fremmøde. DJ’s demokratiopfattelse er i HB-henseende den, at dem, der 
deltager i mødet, beslutter politikken. Hvis et medlem er forhindret, kan dette medlem ikke stemme 
ved fuldmagt eller lignende. 
Dette er beskrevet i forretningsordenens §1, stk. 10: ”Dersom et hovedbestyrelsesmedlem har 
forfald, skal han/hun hurtigst muligt sørge for at meddele det. Hovedbestyrelsesmedlemmer har 
ikke personlige suppleanter…” 
Herefter beskrives det, hvordan der skal mindst seks HB-medlemmer til for at indkalde til et 
ekstraordinært HB-møde – eller også kan dette ske på foranledning af formandskabet. 
Der er således ikke mulighed for, henset til forretningsordenen, at HB afgør sager ved skriftlighed. 
Men det kan i sjældne tilfælde være nødvendigt at have denne mulighed, og derfor foreslås 
følgende: 

a. Skriftlige beslutninger kan træffes, hvis det er umuligt at afvikle et ordinært eller ekstra-
ordinært møde, og forholdene i øvrigt kræver en politisk beslutning fra DJ 

b. Skriftlige beslutninger træffes på baggrund af skriftlige indstillinger, der følger beskrivelsen i 
forretningsordenens §1, stk. 5 – det tilstræbes udsendt senest 5 dage før mødets afvikling, 
dvs. beslutningens deadline  

c. Formandskabet sikrer sig, at HB-medlemmerne har modtaget indstillingen 
d. Punktet skal dernæst til drøftelse på næstfølgende ordinære HB-møde 

-- 
Vedrørende indkaldelse til ekstraordinært HB-møde, så har såvel HB-medlemmerne som 
formandskabet denne mulighed, jf. som nævnt §1, stk. 10 i forretningsordenen. Der er ikke nævnt 
noget om frist for indkaldelse, men der henvises til, at det ”så vidt muligt” sker under overholdelse 
af de gældende retningslinjer for ordinære møder i HB. 
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Den nærliggende fortolkning må derfor være, at som minimum bør et ekstraordinært møde 
indkaldes med 5 dages varsel. Følgende foreslås: 

a. Et ekstraordinært HB-møde kan indkaldes, hvis det – af formandskab, eller af det krævede 
antal HB-medlemmer – skønnes, at en afgørelse ikke på fornuftig vis kan træffes gennem 
skriftlighed 

b. Et ekstraordinært HB-møde indkaldes så vidt muligt med 5 dages varsel 
c. Formandskabet skal sikre, at HB-medlemmerne har modtaget indkaldelsen 
d. Også ved ekstraordinære HB-møder gælder de øvrige bestemmelser i HB’s 

forretningsorden. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt, og forsamlingen er 
beslutningsdygtig, når et flertal i HB er til stede 

e. Der orienteres på næstfølgende HB-møde om det ekstraordinære mødes indhold og 
beslutning 

I det ovenstående gås ud fra, at mødet gennemføres. Det er en særlig situation, hvis der indløber 
så mange afbud til et ekstraordinært indkaldt HB-møde, at dette ikke kan gennemføres. HB bedes 
forholde sig til dette aspekt. 
 
Debat: HB var overvejende positiv over for indstillingen og havde forslag til tilføjelser og yderligere 
overvejelser: Kan man overveje anvendelse af video-møder? 
Skal hastebehandlinger udelukkende være for HB-medlemmer eller også for HB-kredsen? 
Skriftlig behandling af hastesager: Kan Fagbladet Journalisten være med på mail-listen. 
 
Understregning af, at det er ganske få møder, der er tale om. Ofte vil det handle om overenskomst-
spørgsmål, hvor behandlingen i forvejen er underlagt referatforbud.  
 
Konklusion: Sagen tilbage til FU. I HB igen til oktober. 
 
 

3.4.4. 
 

Seniorpolitik, kommissorium for arbejdsgruppe  
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen beslutter det endelige kommissorium for arbejdsgruppen 
vedrørende udarbejdelse af en seniorpolitisk strategi 
 
Sagsfremstilling: På HB-mødet 31. maj-1. juni blev arbejdet med at udarbejde udkast til en 
seniorpolitisk strategi sat i gang med et besøg fra pensionsselskabet PFA, der med udgangspunkt i 
koncernens arbejde med det tredje arbejdsliv i fremtiden holdt et oplæg for HB-medlemmer og -
observatører. 
Siden er der holdt et inspirationsmøde med deltagelse af medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget 
og inviterede gæster, og det har medført udkast til arbejdet, som er bilagt denne indstilling. 
HB bedes drøfte og beslutte det endelige kommissorium. 
 
Debat: Lars Werge uddybede indstillingen. 
 
Lars Lindskov: Spørgsmålet om seniorers og pensionisters aflønning er væsentligt. Vi skal have et 
værn, der sikrer, at de ikke kommer til at underbyde markedet. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.4.5. Freelancestrategi 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller til HB-mødet den 22. og 23. august at beslutte processen 
for evaluering af DJ’s freelancestrategi. 
 
Sagsfremstilling: På HB-mødet den 1. juni blev det besluttet at evaluere DJ’s Freelancestrategi, 
som blev vedtaget på delegeretmødet i 2013.  
Sekretariatet blev bedt om at undersøge de enkelte punkter i freelancestrategien og komme med 
forslag til proces og form for evalueringen. 
Den eksisterende strategi opstiller nogle gode og meget brede retningslinjer for DJ’s arbejde med 
freelancere. 
I en opdatering af strategien vurderes det at være nødvendigt på den ene side at være mere 
konkret og operationel i formuleringen af målsætningerne og strategierne, 
og på den side at brede feltet for strategien ud til at omhandle både freelancere, selvstændige, 
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tidsbegrænsede ansatte m.fl. Det kan evt. ske ved, at strategien deles i forhold til forskellige 
målgrupper på nogle områder. 
 
Den følgende proces foreslås:  

1. Arbejdsmarkedsudvalget (AMU) har haft og Overenskomst- og aftaleudvalget (OAU) skal 
have en indledende drøftelse af, hvilke elementer i freelancestrategien der bør justeres, 
slettes og tilføjes. 
 

2. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af begge udvalg med henblik 
på at udvikle det konkrete indhold til strategien.  
Forslag til arbejdsgruppens kommissorium ses herunder. 
 

3. Arbejdsgruppen inddrager ekstern ekspertise og andre medlemmer. Det kan for eksempel 
ske i forbindelse med en daglang workshop eller lignende. 
 

4. Arbejdsgruppens forslag til en ny strategi for freelancere og selvstændige skal indstilles til 
HB’s møde i januar 2019. 
Forslaget kan drøftes på generalforsamlinger og andre møder i foråret 2019. 
 

5. HB indstiller sit forslag til en ny strategi for freelancere og selvstændige til vedtagelse på 
Delegeretmødet april 2019. 

 
Forslag til kommissorium for arbejdsgruppen: 
Arbejdsgruppen skal udarbejde et forslag til DJ’s strategi for freelancere og selvstændige med 
henblik på vedtagelse på Delegeretmødet april 2019. 
Arbejdsgruppen skal indledningsvis evaluere den nuværende strategi og beslutte, hvilke elementer 
der bør videreføres i en opdateret strategi. 
 
Strategien skal  

1. Identificere de væsentligste udfordringer og behov for DJ’s freelancere og selvstændige 
 

2. Opsætte mål for, hvordan DJ kan arbejde for at løse disse udfordringer og understøtte 
konkrete behov. 

3. Strategien skal være formuleret på en måde, så den favner de forskellige behov, der måtte 
være hos den brede gruppe af freelancere og selvstændige.  
Løsningerne vil alt efter karakter tage afsæt i tre elementer: aftaler, politik og 
medlemstilbud. 

 
Arbejdsgruppen bør blandt andet belyse med de følgende problemstillinger: 

• Arbejdsmarkedets strukturer og lovgivninger, som ikke støtter nok op om 
freelancere og selvstændige 

• Mulighed for aftaler og overenskomster 
• Trivsel og arbejdsmiljø  
• Medlemstilbud til denne gruppe, forretningsudvikling mv. 
• Behov for efter- og videreuddannelse. 

 
Vedlagt i bilag A findes et udkast til disponering, form og indhold, som arbejdsgruppen eventuelt 
kan tage udgangspunkt i. 
 
Debat: Karen Hedegaard: Vær opmærksom på, at gruppen af freelancere og selvstændige er 
sammensat meget forskelligt med hensyn til indtjening, opgaver mv.  
 
HB bemærkede, at der bør være fokus på innovation og entrepreneurship. 
Efter- og videreuddannelse bør have opmærksomhed og foldes lidt mere ud i kommissoriet. 
Forudgående analyse: Har vi den nødvendige viden?  
Organisering, rekruttering, er vigtigt. 
 
Konklusion: Godkendt med de ovenstående bemærkninger.  
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3.4.6. DJ’s administrationsaftale med DJferie 
Se referatet punkt 1.2.: Punktet udgår. 
 
 

3.4.7. Annoncepolitik 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen drøfter principperne for DJ’s annoncepolitik, og det indstilles, at der 
træffes beslutning om ikke at afvise annoncer. 
 
Sagsfremstilling: I starten af juni sendte medievirksomheden Zetland en flyer ud med fagbladet 
Journalisten, hvori der blandt andet stod: ”Zetland og DJ har indgået et partnerskab, så DJ’s 
medlemmer kan prøve Zetland gratis i 4 uger – og efterfølgende få 15 % rabat”. 
 
Ordet partnerskab fik DJ-medlemmer til at kritisere, at ét medie blev favoriseret frem for andre. På 
sociale medier udspillede sig en lang diskussion af, hvad ’partnerskabet’ mon indebar – og dertil en 
diskussion om, hvorvidt DJ’s på sine platforme overhovedet skal bringe annoncer for ikke-
overenskomstdækkede medievirksomheder. 
På spørgsmålet om, hvad ’partnerskab’ i denne sammenhæng betyder: Der er tale om en helt 
almindelig kommerciel aftale om annoncering og rabat til vores medlemmer, sådan som DJ har 
aftaler med en lang række andre virksomheder som f.eks. Ræson, Gad, Modtryk, Ajour, Flipp m.fl. 
Vi er meget åbne over for at lave rabataftaler med andre. Se eventuelt listen over medlemsrabatter 
her: https://journalistforbundet.dk/gode-rabatter  
 
DJ har bestemt ikke noget imod, at et medie vil give rabat til DJ’s medlemmer, hvis bare de selv 
afholder udgiften. Men det er på den anden side heller ikke noget, som vi aktivt opsøger. 
Dog har forløbet understreget, at ordet ’partnerskab’ er misvisende. 
På spørgsmålet om, hvorvidt DJ skal afvise annoncer fra medievirksomheder uden overenskomst, 
har Karen Hedegaard bedt om, at den drøftelse bliver taget i Hovedbestyrelsen. Hun har til 
fagbladet Journalisten udtalt sin umiddelbare støtte til en afvisning af annoncer fra sådanne 
virksomheder: https://journalisten.dk/hb-medlem-dj-boer-afvise-annoncer-fra-medier-uden-
overenskomst 
Drøftelsen åbner for en række nye spørgsmål. 
Er det principielt en rigtig beslutning at afvise at modtage annoncekroner fra virksomheder uden 
overenskomst? I forvejen har vi jo en indkøbspolitik, som tilskriver, at vi så vidt muligt udelukkende 
selv lægger penge hos overenskomstdækkede virksomheder. Men vi har ingen regler for, hvem 
der må lægge deres penge hos os. 
Hvad er en medie- eller kommunikationsvirksomhed? Vores medlemmer er beskæftiget inden for 
mange andre virksomheder end de klassiske medier. Hvad med for eksempel forlag, konferencer 
og kursusvirksomheder, som heller ikke har overenskomst? Har vi råd til at afvise dem? 
Hvor mange DJ-medlemmer skal der være ansat på en virksomhed, før vi kræver 
overenskomstdækning og dermed mulighed for at købe sig til annonceplads? 
Helt konkret: Hvordan kan vi forene databeskyttelses-lovgivningen med, at vores 
annoncekonsulent skal have adgang til at slå oplysninger op om medlemmerne i Modulus? 
Til baggrund kan oplyses, at DJ’s forhandlingsafdeling har haft møder med Zetlands ledelse med 
henblik på at indgå en overenskomst, men at dialogen endnu ikke har ført til en aftale. 
Forretningsudvalget indstiller på baggrund af ovenstående dilemmaer, at der træffes beslutning om 
ikke at afvise annoncer på DJ’s platforme. 
 
Debat: Tine Johansen uddybede: ”Partnerskab”! – ordet dækker simpelthen over ”annoncering”. 
 
Karen Hedegaard: Gerne en debat om emnet. Hælder til, at DJ skal afvise ikke-OK-dækkede 
virksomheder. 
 
Lars Werge: Hvis man begrænser mulighederne for at sælge annoncer til Journalisten, så kommer 
det til at koste indtægter. Og så bør man anvise, hvor pengene i stedet for skal komme fra. 
Bemærk om rabatordningerne: DJ får ikke noget for det. Og det koster ikke DJ noget. 
 
Flere bemærkede, at der mangler et egentligt regelsæt for annoncering. Herunder et kodeks for, 
hvem der må annoncere.  
 
HB delt i opfattelsen af, om annoncer af denne type skulle afvises eller ej. 
 

https://journalistforbundet.dk/gode-rabatter
https://journalisten.dk/hb-medlem-dj-boer-afvise-annoncer-fra-medier-uden-overenskomst
https://journalisten.dk/hb-medlem-dj-boer-afvise-annoncer-fra-medier-uden-overenskomst
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Forslag fra Villy Dall om, at der bliver formuleret en egentlig annoncepolitik. 
 
Karen Hedegaard: Trak sit forslag og foreslog at tilslutte sig Villy Dall’s forslag om, at der 
udarbejdes en egentlig annoncepolitik. 
 
Konklusion: Karen Hedegaard trækker sit forslag. Enighed om, at der skal udarbejdes et forslag til 
en mere detaljeret annoncepolitik. 
 
 

4. Sager til drøftelse 
 

4.1. Temadrøftelse om ophavsret 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen drøfter ophavsretsarbejdet i DJ. 
 
Sagsfremstilling: DJ’s hovedbestyrelse besluttede i maj 2017 at gennemføre en temadrøftelse om 
ophavsret i den indeværende periode. 
 
Som oplæg til drøftelsen vil Anders Sevel Johnsen og Hans Jørgen Dybro orientere om DJ’s 
arbejde med ophavsret. 
 
Herudover har vi inviteret Jacob Hedebrink, direktør i forvaltningsorganisationen Copydan Verdens 
TV. Han vil orientere om de overordnede udfordringer, der i øjeblikket er på ophavsretsområdet 
generelt og på film- og tv-området i særdeleshed. 
 
Læs mere om DJ’s arbejde med ophavsret her: https://journalistforbundet.dk/ophavsret  
 
Læs mere om Copydan her: http://www.copydan.dk/  
 
Debat: Jacob Hedebrink holdt oplæg om situationen på film- og ikke mindst tv-området. 
HB besluttede at vente med yderligere oplæg om DJ’s ophavsretsarbejde til næste gang. 
 
Drøftet.  
 
 

4.2. Temaer frem til delegeretmødet 
 
Indstilling: Til orientering.  
 
Sagsfremstilling: Der orienteres om status på de løbende sager og beslutninger. 
 
Debat: Enkelte kommentarer. Økonomidrøftelsen bliver tilføjet. 
 
Drøftet. 
 
 

4.3. Beskæftigelsesstatistik 
 
Linda Garlov redegjorde for beskæftigelsessituation: Ledigheden nogenlunde stabilt omkring  
de 5 procent. 
Dimittender: 50 procent direkte i job. 4 ud af 5 er i job efter det første år. 
Det er lavere end øvrige AC-dimittender. 
 
Drøftet. 
 
 

4.4. DJ’s relation til Journalisten 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller til Hovedbestyrelsen at drøfte status på det løbende og 
fortsatte samarbejde mellem DJ som organisation og fagbladet ”Journalisten”. 
 

https://journalistforbundet.dk/ophavsret
http://www.copydan.dk/
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Sagsfremstilling: Gennem længere tid er behovet for at aftale klare rammer for samarbejdet 
mellem DJ som organisation – på vegne af de knap 100 medarbejdere – og fagbladet 
”Journalisten” vokset. 
Senest var der i forbindelse med vinterens interne personalesager meget fokus fra fagbladet på 
forhold, der vedrørte en række af husets ansatte, fordi de var direkte kolleger eller plejede social 
omgang med kolleger, der var berørt af #metoo-sagen. På initiativ af den midlertidigt udpegede 
ledelse besluttede forbundsledelsen derfor, at medarbejdermøder med orientering om sagens 
udvikling måtte splittes op, så ”Journalistens” medarbejdere ikke deltog samtidig med 
medarbejdere fra DJ. 
Der har også tidligere været eksempler på uhensigtsmæssige forløb, og det har samlet set 
understreget behovet for at præcisere ”snitfladerne” mellem DJ’s ansatte – hvad både 
medarbejdere i DJ og ansatte på fagbladet ”Journalisten” jo er. 
Efter aftale mellem chefredaktør Øjvind Hesselager fra fagbladet og HR-chef Jette Kayerød 
Christensen, DJ, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for relationen mellem redaktionens ansatte 
og øvrige DJ-ansatte. Disse retningslinjer ses af bilag 1. 
 
Det tydeliggøres blandt andet i dokumentet, at  

• ”Journalisten”-ansatte skal præsentere sig ved navn og ærinde under den første kontakt 
• går kontakten den modsatte vej – at en DJ-medarbejder vil ”tippe” fagbladet – skal DJ-

medarbejderen også tydeliggøre sit ærinde og formål 
• kollegiale dialoger (fredagsbar, kantine, julefrokost mv.) er fortrolige og må ikke bruges 

journalistisk  
 
Afslutningsvis følgende bemærkninger: 

• Der har været en god og forstående dialog med fagbladets chefredaktør om dette forløb 
• De medarbejderopdelte informationsmøder har fungeret ganske fint 

Som opfølgning på medarbejderundersøgelsen/APV, som ”Journalistens” medarbejder også kunne 
deltage i, har der været enighed om, at det ikke rigtig gav mening i det aktuelle tilfælde (redaktio-
nen gav for få besvarelser til, at de samlet set kunne bruges til noget, henset til krav om anonymitet 
i undersøgelsen).  
Derfor vil der i efteråret blive set på, om der skal etableres et selvstændigt samarbejdsudvalg for 
fagbladet (der i forvejen har såvel arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant) – deres 
medarbejdere indgår ikke i DJ’s og AJKS’ fælles samarbejdsudvalg. 
 
Drøftet/til efterretning. 
 
 

5. Sager til efterretning/orientering 
 

5.1. Fagenes Fremtid, status 
 
Søren Schultz Jørgensen orienterede om status på arbejdet i ekspertgruppen. 
Rapporten (i én eller anden form) skal ligge til januar. 
 
Til orientering. 
 
 

5.2. Arbejdsgruppen om Fremtidens Forbund, status 
 
Tine Johansen orienterede om status på arbejdet i Arbejdsgruppen om Fremtidens Forbund. 
 
HB kommenterede arbejdet, og ser frem til rapporten til januar. 
Generelle overvejelser i HB, om januar-mødet skal suppleres af et ekstra HB-møde. 
 
Til orientering. 
 
 

5.3. Trivselsundersøgelse i DJ 
 
Morten Birk, Arga Survey, gennemgik resultaterne i DJ’s interne undersøgelse af trivsel mv. 
Fokus på ledelse, engagement, stress og negative henvendelser (mobning, seksuel chikane). 
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Tillader sig at konkludere: Det kan ikke konkluderes, at der er en generel kultur. 
Det ser ud til at være en enkeltstående hændelse. 
 
Suppleret af HR-chef Jette Kayerød Christensen: De overordnede konklusioner blev præsenteret 
for medarbejderne før sommerferien. Efter sommerferien har der været workshops, hvor man 
diskuterede: Hvad skal vi fastholde, hvad skal vi forbedre. 
 
STAR-udvalget kommer til at drøfte videre, mellemleder-gruppen drøfter, implementerer i 
afdelingerne. 
 
HB spurgte og kommenterede flere elementer. Blandt andet den lave score til ledelsen. 
Der blev udtrykt interesse for, hvordan næste års undersøgelse mon kommer til at se ud.  
 
Konklusion: Til efterretning/orientering 
 
 

5.4. Film- og TV-området, status (referatforbund) 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen drøfter status på indsatsen på film- og TV-området, som der er afsat 
midler til at løfte både inden for ophavsret, arbejdsmiljø og organisering. 
 
Konklusion: Drøftet. 
 
 

5.5. Afgørelse fra medlemsklagenævn (lukket punkt) 
 
 

5.6. 
 

Direktionsinstruks (lukket punkt) 
 
 

6. Eventuelt 
 
Lars Lindskov gentog sin forespørgsel om eftersyn af praktikpladsgodkendelserne 
 
Lars Werge knyttede kommentarer til, hvad der kommer til at ske i den kommende periode, blandt 
andet Nordisk Journalistforbund på Island, september, og TR-stævne i Vejle, september. 
 
Tak for et godt møde. 

 
 
/DYB 
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