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1. Godkendelser 
 

1.1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
 
Godkendt 
 
 

1.2. Godkendelse af dagsorden 
 
Nyt punkt på dagsordenen: 3.5. Eksklusive mandater. 
 
Punkt 4.3. flyttes til at være et beslutningspunkt, punkt 3.6. 
 
FU indstiller, at der er referatforbud til de punkter, der er markeret på dagsordenen: 
3.2.1., 3.4., 3.5., 5.1.3., 5.2., 5.3., 5.4. og 5.6. 
 
FU indstiller, at følgende punkter er lukkede: 5.1.2. og 5.8. 
 
Debat: Forslag om, at 5.1.2. Ændringer af budget 2019 bliver holdt som et halv-lukket punkt:  
Kun deltagelse af HB-medlemmerne, men med henvisning til forretningsordenen § 6 stk. 5 inviteres 
de tilstedeværende politisk valgte fra HB-observatørkredsen. 
 
Desuden besluttet at Merete Lindstrøm kan deltage på skype til denne del af det lukkede møde. 
 
Beslutning: Godkendt. Pkt. 5.1.2. holdes som halv-lukket punkt. 
 
Orientering om den nye blok 5 i dagsordenen, hvor alle punkter er sager vedr. DJ’s organisation: 
Det giver en bedre opdeling af Hovedbestyrelsens møder: Under blok 5 er man bestyrelse for 
forretningen DJ, og under de øvrige punkter er man politisk ledelse af fagforeningen DJ.  
Alle punkterne under punkt 5 er beslutningspunkter bortset fra 5.4, der er drøftelsespunkt. 
 
 

2. Meddelelser 
 
Lars Werge: Var i fredags vidne i Retten i Rønne. Pressefotograf Morten Brandborg, Bornholm, 
var anklaget for at gå i vejen for politi og reddere i forbindelse med en trafikulykke i december 
2017. Morten Brandborg blev heldigvis pure frikendt. 
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Hovedbestyrelsesmøde den 26.-27. november 2018 
 
Sted Kunstforeningen, Gammel Strand 48, København K 
 
Deltagere Lars Werge, Tine Johansen, Anders Stoffer, Freja Wedenborg, Henrik Friis 

Vilmar, Karen Hedegaard (fraværende mandag kl. 15-17), Lars Lindskov, 
Merete Lindstrøm (skype), Per Schultz-Knudsen, Peter Thornvig, Rasmus Mark 
Pedersen, Sus Falch, Thilde Høybye, Villy Dall, Linda Garlov.  

 
Afbud Frederik M. Juel  
 
Dirigenter Karen Hedegaard og Villy Dall   
 
Referent Hans Jørgen Dybro  

 
Deltagere fra observatørkredsen: Niels Peter Arskog, Helge Andreasen, Lars Refn 

(mandag), Thue Grum-Schwensen, Karina Bjerregaard, Lisbeth Kiel (mandag), 
Dorte Kildegaard, Per Roholt, Silja Smith, Maria Becher Trier, Allan Gregersen, 
Kurt Simonsen, Cecilie Hassenkam, Anne Anthon Andersen (mandag) 

 
Afbud fra observatørkredsen: Amalie Foss, Henrik Rath, Helle Veel. 
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Deltog forleden sammen med resten af Mediernes Pensions bestyrelse i et halvårligt statusmøde 
i pensionsselskabet PFA. Bemærker, at der er lidt færre medlemmer af MP. Overveje kampagne 
for at få flere med. Først og fremmest i gruppelivsordningen, som har 6.600 medlemmer. 
Den største sygdom for tab af erhvervsevne er psykisk sygdom, stress mv. 
 
Interne overenskomstforhandlinger med HK-klubben og Konsulent-klubben: I morgen på det 
lukkede møde vil jeg give en status på forhandlingerne. 
 
Forslag om nye dagpengeregler med et skærpet opholdskrav: Forlig med tilbagevirkende kraft. 
DJ, AJKS, Danske A-kasser med flere har markeret sine protester, se bl.a. 
https://journalistforbundet.dk/nyhed/opholdskrav-det-vil-ramme-djere.   
 
Tine Johansen: Den 1. februar begynder en nyudnævnt rektor på DMJX: Trine Nielsen. 
Se https://www.dmjx.dk/aktuelt/historier/trine-nielsen-ny-rektor-per-1-februar  
Stillingen som prorektor bliver ledig senere på året. 
 
Store matchdag: Journalist, TVM, fotojournalist. Nyt elektronisk system. Desværre ikke kraft nok 
på serveren, så det gik ned. Så panikken slap vi ikke for.  
Udviklerne af systemet og Praktikudvalget skal evaluere i den nærmeste fremtid. 
 
DMJX, betinget akkreditering: DMJX arbejder på i det mindste at få en midlertidig akkreditering. 
Yderligere information, når der er nyt i sagen. 
 
National handlingsplan for journalisters sikkerhed: Justitsministeriet og Kulturministeriet har 
inviteret DJ, EFJ, Danske Medier og International Media Support, IMS, til at deltage i arbejdet. 
Møde igen i begyndelsen af december. 
 
Kim Wall-udstilling, ved Blox i København, frem til den 19. december. 
Økonomisk bidrag fra DJ, Freelancegruppen og Kreds 1. 
Se https://journalistforbundet.dk/nyhed/i-kim-walls-fodspor-udendors-udstilling-i-kobenhavn  
 
 

3 Sager til beslutning 
 

3.1. Proces for nyt handlingsprogram 
 
Indstilling: FU indstiller, at HB drøfter forslaget til proces og tidsplan for handlingsprogrammet 
2019-2021 og på den baggrund vedtager en proces for arbejdet. 
 
Sagsfremstilling: På delegeretmødet i april 2019 skal hovedbestyrelsen præsentere et nyt 
handlingsprogram. Det skal sammen med DJ´s strategier sætte retningen for DJ’s arbejde i 
perioden 2019-2021. Der er derfor anledning til at overveje og drøfte processen for udarbejdelsen 
af handlingsprogrammet.  
DJ har i løbet af de seneste år udarbejdet en række strategier, som er de overordnede langsigtede 
mål for forbundet. Hvert andet år vedtager delegeretmødet desuden et handlingsprogram, som 
beskriver de indsatser, der skal sættes i gang for at opnå de målsætninger, som er vedtaget i 
strategierne.  
Strategier og handlingsprogram er et styringsredskab for hovedbestyrelsen og DJ’s daglige 
ledelse. De beskriver de områder, som forbundet skal arbejde særligt fokuseret med at udvikle. De 
beskriver således ikke driftsopgaverne, som sekretariatet har ansvar for. 
Handlingsprogrammet bliver til på baggrund af drøftelser i DJ’s udvalg. Udvalgenes forslag samles 
og behandles i hovedbestyrelsen, hvorefter de præsenteres og drøftes ved delegeretmødet. Den 
proces ønskes fortsat. 
 
Strategisk fokus: DJ’s nuværende handlingsprogram har ca. 100 punkter. Punkterne fordeler sig 
inden for områderne: 

• Aftaler og overenskomster 

• Freelancere og selvstændige 

• Gratisarbejde 

• Ophavsret 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/opholdskrav-det-vil-ramme-djere
https://www.dmjx.dk/aktuelt/historier/trine-nielsen-ny-rektor-per-1-februar
https://journalistforbundet.dk/nyhed/i-kim-walls-fodspor-udendors-udstilling-i-kobenhavn
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• Mediepolitik og åbenhed 

• Kommunikationsfaglige område 

• Uddannelse 

• Ligestilling 

• Beskæftigelse og arbejdsliv 

• Arbejdsmiljø 

• Internationalt 

• DJ’s organisation 
 

En vigtig opgave i det strategiske arbejde med at udarbejde et handlingsprogram er at prioritere de 
væsentligste indsatsområder. Derfor foreslås en proces, hvor hvert udvalg udvælger 3 punkter for 
hver strategi til handlingsprogrammet. Denne metode vil være med til at skærpe fokus på DJ’s 
væsentligste udfordringer og give organisationen en mere tydelig retning at arbejde efter. 
En anden vigtig opgave er at koble handlingsprogrammet til forbundets strategier. Det kan ske ved 
at udvalgene tager udgangspunkt i de strategier, der knytter sig til deres hovedområde, når de 
udformer punkter til handlingsprogrammet. Med andre ord skal handlingsprogrammet formulere 
skridt på vejen frem mod en opfyldelse af målene i strategierne. 
 
DJ’s strategier er følgende: 

• Arbejdsmiljøpolitisk strategi 

• Digital sikkerhedsstrategi 

• Freelancestrategi 

• Globaliseringsstrategi 

• Ligestillingsstrategi 

• Mediepolitisk strategi 

• Uddannelsesstrategi 

• Overenskomst- og aftalestrategi 

• Ophavsstrategi 

• Åbenhedsstrategi 

• (Kommunikationsfaglig strategi – endnu ikke vedtaget) 

• (Seniorstrategi – endnu ikke vedtaget) 
 
Forslag til proces. Derfor foreslås følgende proces for udarbejdelse af handlingsprogrammet: 

• MPU indstiller 3 forslag til punkter i handlingsprogrammet inden for hver af følgende 
strategier:  

o Ophavsstrategi 
o Åbenhedsstrategi 
o Mediepolitisk strategi 
o Digital sikkerhedsstrategi 

• AMU indstiller 3 forslag til punkter i handlingsprogrammet inden for hver af følgende 
strategier: 

o Arbejdsmiljøpolitisk strategi 
o Ligestillingsstrategi 
o Globaliseringsstrategi 
o (Seniorstrategi) 
o Freelancestrategi 

• OAU indstiller 3 forslag til punkter i handlingsprogrammet inden for følgende strategier: 
o Overenskomst- og aftalestrategi 
o Freelancestrategi 
o Arbejdsmiljøstrategi 

• UPU indstiller 3 forslag til punkter i handlingsprogrammet inden for følgende strategier: 
o Uddannelsesstrategi 

• KFU indstiller 3 forslag til punkter i handlingsprogrammet inden for følgende strategier: 
o Kommunikationsfagligstrategi (under udarbejdelse) 

 
Tidsplan 

• December, januar: Udvalg indstiller punkter til handlingsprogrammet 

• Februar: Forslag til punkter i handlingsprogrammet sendes til sekretariatet. 

• Marts: Det endelige forslag til handlingsprogram fremlægges i HB 
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Debat: Lars Werge: Ambition om at være mere retningsgivende og mindre detaljeret. 
 
Freja Wedenborg: Digital chikane. I tvivl om det skal være en politik, en strategi eller en del af 
handlingsprogrammet.  
 
Villy Dall: Det bør drøftes på det næste MPU-møde. Foreslog, at alle udvalg gennemgår de 
strategier, der hører under deres område, med henblik på opdatering på delegeretmødet.  
 
Per Roholt: Globaliseringsstrategi. Evt. udbygge med en bæredygtighedsstrategi. 
 
Beslutning: Alle udvalg gennemgår de strategier, der hører under deres område, med henblik på 
opdatering på delegeretmødet. Godkendt. 
 
 

3.2. DJ’s internationale arbejde 
 
EFJ-præsident Mogens Blicher Bjerregård orienterede Hovedbestyrelsen om sit omfattende 
internationale arbejde. 
 
 

3.2.1. Internationalt, EFJ-præsident, referatforbud 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen indstiller Mogens Blicher Bjerregård til kandidat til endnu en periode 
som præsident for det europæiske journalistforbund, EFJ. 
 
Beslutning: Godkendt  
 
 

3.3. Optagelse i DJ 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at hovedbestyrelsen drøfter DJ’s optagelsesbetingelser 
og overvejer følgende ændringer: 

• Indtægtskravet bortfalder 

• Der indføres en 6 måneders karensperiode, hvor et nyt medlem skal betale fuldt 
kontingent, før man kan få adgang til nedsat kontingent 

• Der skal være en karensperiode på 6 mdr., hvor man skal søge om og dokumentere behov 
for at få pressekort.  

Hvis HB vedtager denne ændring, udarbejdes forslag til vedtægtsændringer til delegeretmøde 
2019 
 
Sagsfremstilling: Dansk Journalistforbund har som ambition at organisere bredt i de fagligheder, 
som forbundet repræsenterer og rummer. Dette er den primære begrundelse i DJ’s 
Hovedbestyrelse for, at man ønsker at fjerne det tilgrundliggende indtægtskrav i forbundets 
optagelsesbestemmelse. 
Kravet er formuleret således, jf. vedtægternes § 2: 
”Stk. 1. Ret til medlemskab har enhver, som har gennemgået en af uddannelserne inden for medier 
og kommunikation, har journalistik eller kommunikation som hovederhverv og arbejder på løn- og 
arbejdsvilkår, der kan godkendes af forbundet.  
Stk. 2. Ret til medlemskab har også andre, der som hovederhverv og med en kreativ og/eller 
journalistisk indfaldsvinkel arbejder i medierne eller med informationsformidling/kommunikation, og 
som har ansættelse på anerkendte arbejdspladser, eller har ernæret sig ved freelance arbejde i 
mindst 3 måneder”’ 
 
Det er den afsluttende beskrivelse i stk. 2, som foreslås fjernet. 
 
Idet medlemmer kan søge om nedsat kontingent, jf. vedtægternes § 9, ønsker HB at sikre sig imod 
en situation, hvor DJ optager mange medlemmer, der stort set ikke betaler noget. Derfor ønsker 
FU en bestemmelse om en karensperiode på 6 måneder, hvor nye medlemmer uanset indtægts-
størrelse skal betale fuldt kontingent til forbundet, før man kan ansøge om at komme på nedsat 
kontingent. 
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Debat: Indtægtskravet: Delte meninger om det skal bortfalde.  
 
Nogle bekymrede sig for, om der kommer mange ind med lav indtægt.  
Andre havde bekymring for, at indtægtskravet forhindrede medlemmerne i at komme.  
For eksempel på det private film- og tv-produktionsområde.  
 
Forslag om, at indtægtskravet halveres eller bortfalder og de øvrige punkter ikke ændres. 
Og forslag om, at man arbejder med andre kontingenttrin end de nuværende. 
 
Karensperiode: Flere påpegede, at 6 måneder var for lang tid. Forslag om at halvere den. 
 
Pressekort: Nogle påpegede, at hvis man er ansat på et medie, skal man ikke vente 6 måneder på 
et pressekort. Skal vi gå tilbage til at søge om pressekort på baggrund af et dokumenteret behov. 
 
Nogle påpegede, at der ikke var et tilstrækkeligt talmateriale og beregninger af budgetmæssige 
konsekvenser. 
 
Forslag om at indbygge en klausul om, at HB får mulighed for at genindføre indtægtskravet, hvis 
det får for store økonomiske konsekvenser. 
 
Lars Werge opsummerede: FU arbejder videre med forslaget, der genfremsættes på HB’s januar-
møde. Der arbejdes med følgende elementer:  
Indtægtskravet bortfalder eller formindskes. 
Jeg har svært ved at se, at vi kan gøre dette uden en karensperiode. 
Forslaget skal være understøttet af nogle efter-bedste-evne-estimater. 
Også med i overvejelserne om at gøre 1/6-kontingentet til 1/3-kontingent. 
Og overveje at indtægtskravet uden en karensperiode, men med en anden kontingentstruktur. 
Pressekort: Overveje en strammere ansøgningsprocedure til pressekort. 
 
Beslutning: På baggrund af de ovenstående bemærkninger arbejder FU videre med forslaget, der 
genfremsættes på HB’s januar-møde. 
 
 

3.4. 
 

DJ’s forhold til hovedorganisation, referatforbud 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen beslutter at fortsætte DJ’s tilknytning til AC på de gældende vilkår 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.5. 
 

Eksklusive mandater, referatforbud 
 
Indstilling: Det indstilles, at Hovedbestyrelsen beslutter at aktivere den eksklusive forvaltning af 
medlemmernes ophavsrettigheder for en afgrænset del af film- og tv-området. Beslutningen skal 
have virkning fra den 1. januar 2019. 
 
Det indstilles, at medlemmer af forbundet kan få konfliktunderstøttelse fra Sikringsfonden, i det 
omfang medlemmerne dokumentérbart har mistet arbejde, fordi producenten ikke kan acceptere 
medlemmets overdragelse af rettigheder til DJ. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.6.  Kommunikation og journalistik (flyttet fra pkt. 4.3.) 
 
Indstilling: Det indstilles, at Hovedbestyrelsen ikke vedtager forslaget til udtalelse fra Rasmus 
Mark Pedersen og Specialforeningen Journalisterne i DJ. 
 
Sagsfremstilling: Rasmus Mark Pedersen og Specialforeningen Journalisterne i DJ har fremsendt 
et forslag til en udtalelse, som man beder Hovedbestyrelsen tage stilling til. 
 
Forslagets ordlyd er gengivet herunder sammen med den uddybende begrundelse for forslaget. 
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Det indstilles, at HB ikke vedtager udtalelsen.  
I DJ har vi på inden måde brug for ”fredelig sameksistens”. Vi har tvært imod brug for en livlig 
debat om journalistik og kommunikation – og alle de øvrige fag, der er repræsenteret i DJ. 
På den anden side har vi også brug for, at alle grupper og medlemmer af DJ går ind i disse 
debatter med en større grad af anerkendelse af hinandens fagligheder, end forslaget til udtalelse er 
udtryk for. 
Derfor er det min primære indstilling, at udtalelsen trækkes tilbage eller forkastes. 
Alternativt vil jeg eftersende et udkast til en anden udtalelse.  
 
Rasmus Mark Pedersen’s og Journalisterne i DJ’s forslag:  

“Ovenpå den seneste debat om journalistik og kommunikation anerkender hovedbestyrelsen 
begge fags vigtigheder og forskelligheder.  
Kommunikation og journalistik er to forskellige fagligheder og deraf to forskellige brancher. 
Begge fag styrkes ved en klar adskillelse. Dansk Journalistforbund understøtter vores 
medlemmers vandren fra den ene branche til den anden under hensyntagen til at beskytte 
troværdigheden i begge fag.  
Vi anerkender journalistikkens særlige publicistiske rolle i samfundet, der er bekræftet i 
dansk lovgivning herunder i grundloven og i de europæiske menneskerettigheder. Vi 
anerkender også kommunikationens rolle i samfundet, som i mange tilfælde kan være vigtig 
for borgerne.  
Vi anerkender desuden, at både journalistik og kommunikation har forskellige etiske 
forpligtelser. I de presseetiske retningslinjer er det præciseret, at journalistikken skal være 
"så korrekt som muligt", mens de kommunikationsetiske retningslinjer blot slår fast: "En 
kommunikatør vildleder ikke i forhold til fakta."  
Dansk Journalistforbund ønsker, at begge fag styrkes i fremtiden til glæde for samfundet." 
 

Rasmus Mark Pedersens uddybning af forslaget: 
Debatten om journalistik og kommunikation tog fart, da forbundsformand Lars Werge valgte 
at svare på et indlæg fra Lasse Jensen, der opridser forskellene mellem to af de fag, vi 
organiserer i Dansk Journalistforbund.  
Lasse Jensens oprindelige indlæg: https://www.information.dk/debat/2018/11/journalistik-
kommunikation-hinandens-modsaetninger  
Og Lars Werges svar: https://www.information.dk/debat/2018/11/journalistforbundet-kan-
skelne-mellem-journalister-kommunikatoerer-lasse-jensen-goer 
I sit indlæg skriver Lars Werge blandt andet “En kommunikatør i en kommune tjener i lige så 
høj grad offentligheden som en journalist.” 
Det er faldet mange af vores medlemmer i Journalisterne i DJ for brystet, fordi de oplever 
nogle kommunale kommunikatører som gatekeepere i forhold til viden og adgang til 
interviews. 
Det fik bestyrelsen i Journalisterne i DJ til at reagere med følgende modsvar: 
https://www.information.dk/debat/2018/11/formanden-journalistforbundet-skader-
journalistikkens-trovaerdighed 
Siden det er skrevet, har Lars Werge gentaget sin pointe i en ny form i et nyhedsbrev til alle 
medlemmer. Han skriver “Kommunikatører og journalister løser hver deres vigtige roller i 
samfundet, og deres fagligheder er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger.” 
Det har ført til yderligere vrede blandt medlemmerne i Journalisterne i DJ, da de føler, at en 
sidestilling af de to fag i forhold til vigtighed for samfundet er en hån mod landets journalister.  
Derfor ser vi et behov for at tydeliggøre, at journalistik gennem århundredets landvindinger i 
lovgivningen har en særlig rolle i samfundet, mens vi samtidigt vil understrege vigtigheden i 
nogle kommunikatørers arbejde.  
Det er vigtigt for bestyrelsen i Journalisterne i DJ at understrege, at vi går ind for en fremtid, 
hvor begge fag er organiseret i forbundet, og at vi tror på en fredelig sameksistens. 
Derfor er det vigtigt, at hovedbestyrelsen vedtager en udtalelse, der markerer forbundets 
holdning til de to fags ligheder og forskelligheder, så vi kan forhindre at misforståelser og 
fejlopfattelser danner grundlag for holdningen til de to fag.  

 
Det indstilles som nævnt, at HB ikke vedtager denne udtalelse. 
 
Debat: Rasmus Mark Pedersen: Journalisterne i DJ tog initiativ til en udtalelse på baggrund af Lars 
Werge’s svar til Lasse Jensens indlæg i Information. Vi tror på, at begge fag har en plads i DJ. 
 

https://www.information.dk/debat/2018/11/journalistforbundet-kan-skelne-mellem-journalister-kommunikatoerer-lasse-jensen-goer
https://www.information.dk/debat/2018/11/journalistforbundet-kan-skelne-mellem-journalister-kommunikatoerer-lasse-jensen-goer
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Lars Werge: Svær debat. Ofte bliver man skudt nogle motiver i skoene, som man ikke nødvendig-
vis selv kan genkende. Anbefale ikke at godkende udtalelsen. For en udtalelse kunne få det til at 
se ud, som om vi fremover skal lave noget andet, end vi hidtil har gjort. Og DJ har i årtier rummet 
og anerkendt både journalistik og kommunikation – og alle de andre fagligheder, der er i DJ. 
 
Herefter fulgte en længere debat: Der var synspunkter om, at det var nødvendigt med en udtalelse. 
Men gerne en udtalelse, som skulle blive til i et samarbejde imellem Rasmus Mark Pedersen, Lars 
Werge og eventuelt også Per Roholt, DJ Kommunikation. 
 
Per Roholt understregede, at han ikke så et behov for en udtalelse. Hverken den foreslåede eller 
en anden. 
 
Der var synspunkter fremme om, at forslaget til udtalelse splittede mere end det samlede 
forbundet, uanset hvad der var forslagsstillernes oprindelige formål med udtalelsen. 
Herunder at man havde forståelse for Journalisterne i DJ’s synspunkter, men at man i stedet for 
skulle have taget debatten internt i DJ. 
Og at forslaget til udtalelse lavede en absurd modsætning imellem journalistik og kommunikation. 
 
Andre påpegede, at debatten var kørt af sporet på grund af nogle relationelle problemer og 
personlige modsætninger. 
 
Der var overvejende modstand mod det stillede udkast til udtalelse. Og ikke opbakning til at rette 
eller at skrive en ny og fælles udtalelse.  
 
På den baggrund enedes man om den følgende besluttede konklusion:  
HB udtaler sin opfordring til, at alle parter i den debat, der har løbet igennem de seneste par uger, 
styrker dialogen. 
 
 

4. Sager til drøftelse/efterretning 
 

4.1. Evaluering, Fagfestival 2018 
 
Indstilling: DJ afviklede Fagfestival 2018 i dagene 4.-5. november i Odense, og HB foretager en 
mundtlig evaluering. På mødet i januar behandles deltagernes skriftlige evaluering 
 
Sagsfremstilling: Traditionen tro deltog rigtig mange af DJ’s HB-medlemmer i Fagfestival, som er 
DJ’s største enkelte arrangement. DJ afsætter hvert år 750.000 kroner på budgettet til begiven-
heden, og dertil kommer et meget stort antal medarbejdere, der i perioder er beskæftiget på fuld tid 
med at arrangere Fagfestival. 
HB drøfter ud fra dette års Fagfestival i en mundtlig evaluering: 

• Fysiske rammer/sted 

• Indhold på FF18 

• Forslag til forandringer og forbedringer 

• Tanker om fremtidens Fagfestival? 

• Med mere 
 

Umiddelbart efter afslutningen på FF18 udsendte DJ et evalueringsskema til deltagerne, og på HB-
mødet i januar 2019 vil tilbagemeldingerne blive præsenteret for Hovedbestyrelsen 
 
Debat: Programchef Håkon Stolberg supplerede indstillingen: 1.016 deltagere på Fagfestival 2018. 
776 havde købt billet. Det er 190 færre end sidst. 
Stor tilfredshed med det nye sted, Odeon, Odense: 90 procent vurderer Odeon som Godt eller 
Meget godt mod cirka 75 procent sidst. 
Fremhæve: Fælles start lige som sidst. Det er en god idé. 
Sponsoreret spor fra Mediernes Efteruddannelse var en succes. 
Flere stande end tidligere. 
Sponsoreret jazzmusik, som Visit Odense betalte. 
Digital styring af spørgsmål, Slido: Vekslende succes. Skal analyseres yderligere. 
Programsystem: App’en. Bedre end tidligere. 
Delt middag, tre forskellige steder og samlet senere: Det ser ud til at fungere godt. 
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Samlet vurdering: 85 procent vurderer Fagfestival som God eller Meget god. 
Sigtet efter at få større spredning i alder og køn: For få unge deltagere. 
Og kønsfordelingen på scenen: 68 mænd, 50 kvinder. 
 
Mange kommentarer fra HB: Super godt sted. Godt program, men gerne tidligere færdigt. 
Mange rosende ord for et godt arrangement. Der opfordres til, at man bruger HB-medlemmerne 
mere. Freelancegruppen havde købt stand og hvervede medlemmer herfra. 
 
Rasmus Mark Pedersen: Godt arrangement. Men skal vi have det? 
 
Lars Werge: Tak for alle de forskellige tilbagemeldinger. På vegne af hele HB: Tak til alle jer, der 
har været engageret i arbejdet. 
Og helt enig med Rasmus Mark Pedersen: Vi skal have modet til at overveje, om vi bruger 
pengene rigtigt. Det bør være den nye Hovedbestyrelse, der gør sig denne overvejelse. 
 
Konklusion: Godkendt med applaus. 
 
 

4.2. Gratis arbejde 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen drøfter omfanget af gratisarbejde blandt studerende medlemmer og 
DJ’s opfølgning på undersøgelsen 
 
Sagsfremstilling: Uddannelsespolitisk udvalg har i september 2018 gennemført en spørge-
skemaundersøgelse blandt forbundets studentermedlemmer for at undersøge omfanget af ulønnet, 
studierelevant arbejde.  
Undersøgelsen blev sendt ud til 3171 medlemmer. Heraf har 581 gennemført undersøgelsen, 
hvilket svarer til en svarprocent på 18. 66,3 % af dem, der har deltaget i undersøgelsen, er 
journaliststuderende. 
Undersøgelsen falder i to dele. Den første del spørger ind til omfanget og karakteren af ulønnet 
studierelevant arbejde, mens anden del spørger ind til lønnet studierelevant arbejde. 
Hovedkonklusionerne i første del af undersøgelsen er: 

• 43,7 % af svarpersonerne har udført ulønnet, studierelevant arbejde 

• Af fritekstbesvarelserne fremgår det, at det ulønnede arbejde primært falder indenfor 
følgende brancher: Sport, festivaler/kulturelle begivenheder og NGO’er. 

• De studerende vælger at arbejde uden løn af følgende årsager: CV/erfaring, 
netværk/kendskab til branchen og interesse for sagen eller feltet. 

• De studerende, der takker nej til at arbejde uden løn, fremhæver følgende årsager: Det 
underminerer branchen/principiel modstand, de har brug for pengene, manglende tid. 

• Top tre over typen af ulønnet arbejde er: Redaktionelt arbejde, Foto/video og Produktion af 
kommercielt indhold. 

• 83,3 % af de studerende har ikke søgt rådgivning i forbindelse med det ulønnede arbejde. 
Kun 0,4 % har haft kontakt til DJ. 
 

Hovedkonklusionerne i anden del af undersøgelsen er: 

• 56,4 % har haft lønnet studierelevant arbejde 

• 24 % har haft ikke studierelevant lønnet arbejde 

• 15,7 % har slet ikke haft lønnet studierelevant arbejde 

• Top tre over typen af lønnet arbejde er: Andet (muligvis har en del fotografer lagt sig ind i 
denne kategori), redaktionelt arbejde og konsulentopgaver/kommunikationsopgaver. 

• 26,9 % af svarpersonerne har oplevet at blive underbetalt for studierelevant arbejde. 

• De studerende svarer meget forskelligt, når der spørges ind til, hvad de vurderer, at 
timelønnen burde være. 

 
Uddannelsespolitisk udvalg har sammen med samarbejdsudvalget i Danske Mediestuderende 
drøftet undersøgelsen og det videre forløb. 
Der er enighed om, at der skal følges politisk op på undersøgelsen med en præsentation af tallene 
og et budskab om den bekymrende tendens på arbejdsmarkedet til, at man skal arbejde gratis for 
at gøre sig ’fortjent’ til et lønnet arbejde. 
Desuden planlægger udvalget en oplysningskampagne, der skal klæde de studerende på til at 
kræve og forhandle løn for deres arbejde (herunder erkendtlighed ved SU-praktik). 
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Udvalget arbejder desuden på en konkret definition af begrebet ’gratisarbejde’, som 
Hovedbestyrelsen opfordres til at komme med input til. 
Dilemmaet består i, at frivilligt arbejde vinder frem i samfundet, og at det er svært at finde en skarp 
distinktion mellem, hvad der er frivillighed, og hvad der gratisarbejde. 
Hovedbestyrelsen opfordres til at drøfte, om der kan laves en definition på, hvornår ulønnet arbejde 
er ok, og hvornår det ikke er. 
 
Debat: Svarprocenten af undersøgelsen er meget lav, 18 procent 
 
Drøftelse af, om det er nødvendigt med en definition af, hvad der er gratis og hvad der er frivilligt. 
 
Vi bør nok nørde mere i statistikken og se, hvordan vi kommer i kontakt med flere, især af de unge 
medlemmer, og om andre faktorer, ex. undersøgelsens omfang, har betydning for svarprocenten. 
 
De studerende vil meget gerne have en fast definition på, hvad der er frivilligt og hvad der er gratis. 
 
Tine Johansen: Vi skal skabe en højere bevidsthed blandt de studerende om dette emne. 
Men det er altså fortsat en stor udfordring at få lavet den skelnen, som mange efterspørger. 
For når man kommer med konkrete eksempler, så bliver det straks meget vanskeligt at sige, om 
det er gratis eller frivilligt: Roskilde Festival, NGO’er, store sportsbegivenheder. 
 
Konklusion: Drøftet. 
 
 

4.3. Kommunikation og journalistik, flyttet til 3.5. 
- 
 

4.4. Beskæftigelsesstatistik 
 
Linda Garlov gennemgik bilaget: Bruttoledighed faldet til 4,6 %. Det er den laveste i meget lang tid. 
 
Rasmus Mark Pedersen: DR-fyringerne, hvilken betydning vil det få? 
 
Linda Garlov: Det er vanskeligt at sige. De hidtidige erfaringer med masseafskedigelser er, at de 
ikke er blevet synlige i statistikken. De opsagte er løbende kommet i arbejde, og har dermed ikke 
givet udslag i statistikken.  
Men DR er betydeligt større end tidligere. Omvendt er ledigheden lavere end meget længe. 
 
Konklusion: Til efterretning. 
 
 

4.5. Temaer frem til næste delegeretmøde 
 
Indstilling: Der orienteres om status på de løbende sager og beslutninger.  
 
Beslutning: Godkendt med diverse tilføjelser og opdateringer. 
 
 

5. Sager vedrørende DJ’s organisation 
 

5.1. Økonomidrøftelse og budget for 2019 
 

5.1.1. 3. kvartal budgetkontrol 
 
Indstilling: 3. Kvartals budgetkontrol indstilles til godkendelse i HB. 
 
Sagsfremstilling: Budgetkontrollen viser et underskud på driften år til dato på 3.547 t.kr. i forhold 
til det budgetterede underskud på 4.073 t.kr. for hele året. 
Som det ser ud lige nu, er vi 601 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.   
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Det samlede resultat for 3. kvartal viser et underskud på 2.211 t.kr mod et budgetteret underskud 
på 1.954 t.kr. for hele året.  
Det skyldes dels, at det finansielle afkast specielt i første kvartal var meget ringe. Derudover 
afspejler det hovedbestyrelsens beslutninger fra marts 2018 om ekstra ansættelser i DJ for at 
styrke organisationen. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.1.2. Ændringer i budget 2019, lukket punkt 
 
Lars Werge orienterede efterfølgende om beslutning: 
Besluttet at indføre ansættelsesstop 2019 
Der skal opnås en samlet besparelse på 1,5 % 
Der budgetteres med medlemsfremgang på 2 % i 2019. 
HB har bedt direktøren om at udmønte forslag til besparelser i et katalog, som HB skal tage 
beslutninger om i januar 2019. 
 
 

5.1.3. Grænser for nedsat kontingent, referatforbud 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller til Hovedbestyrelsen, at grænserne for henholdsvis 1/6 
og 1/2 kontingent ændres med virkning fra 1. januar 2019, så de fremover er: 

• 1/6-kontingent for DJ-medlemmer, der tjener mindre end dagpengesatsen  

(i 2018 18.633 kroner/måned) 

• 1/2-kontingent for DJ-medlemmer, der tjener mindre end 21.000 kroner/måned 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.2. Repræsentation i AC, referatforbud 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, i sin egenskab af organisationsudvalg, til Hoved-
bestyrelsen at godkende, at DJ’s repræsentation i Akademikernes (AC) udvides, så den omfatter 
DJ, Forbundet Kommunikation & Sprog og som nyt medlem PharmaDanmark. 
 
Beslutning: Godkendt 
 
 

5.3. Annoncepolitik, referatforbud 
 
Indstilling: Hovedbestyrelsen drøfter på ny udkastet til annoncepolitik for DJ. 
 
Beslutning: Godkendt medfølgende tilføjelse: DJ tager ikke jobopslag eller andre annoncer fra 
virksomheder, der har nægtet at indgå overenskomst med DJ. 
 
 

5.4. Rekruttering og fastholdelse, referatforbud 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller plan for fastholdelse og organisering til drøftelse i 
hovedbestyrelsen. 
 
Beslutning: Drøftet. Det tilføjes, at FU indstillede, at organisering af freelancere og selvstændige 
tages med i planen. Tages tilbage til Kommunikationsafdelingen med de faldne bemærkninger og 
fremsættes på HB-mødet til januar. 
 
 

5.5. Udsendelser til Hovedbestyrelsen 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller til Hovedbestyrelsen, at udsendelser til hovedbestyrelsen 
præciseres i HB´s forretningsorden. 



   

  11/13 

 
Sagsfremstilling: Rasmus Mark Pedersen foreslår følgende præcisering i HB´s forretningsorden: 
Paragraf 1 stk. 5: Tilføjelse mellem "…mødernes afholdelse." og "Mødernes varighed...": 
"Materialet sendes til HB-kredsen jf. paragraf 6 stk. 2, 3 og 4 om inviterede med taleret plus 
formanden for Grønlandskredsen." 
 
Debat: FU kan støtte Rasmus Mark Pedersen’s forslag, fordi det giver mulighed for en praksis med 
at sende dagsorden med videre samtidigt men i forskellige mails til henholdsvis 1. HB-medlemmer, 
2. politisk valgte HB-observatører, og 3. DJ-medarbejdere, herunder Journalisten. 
 
Begrundelsen er dels et hensyn til medarbejderne i DJ, som dermed undgår at blive delagtiggjort i 
en eventuel maildebat imellem HB-medlemmer.  
Dels en konsekvens af Journalistens frihedsbrev: Journalisten skal have dagsorden mv. samtidigt 
med andre, men skal ikke have adgang til den mailveksling, der eventuelt er imellem HB-
medlemmer. 
 
Rasmus Mark Pedersen har forståelse for ønsket om hensyntagen til medarbejderne. Men han 
ønsker, at Journalisten bliver en del af den mailveksling, der eventuelt er imellem HB-medlemmer. 
Stiller derfor forslag om en præciserende tilføjelse til sit oprindelige forslag: Journalisten skal have 
det samlet og sammen med HB-medlemmerne. 
 
Herefter kom en længere debat om graden af åbenhed i HB’s arbejde. Den mundede ud i en 
opfordring til, at FU gennemarbejder forslaget og genfremsætter det på januar-mødet. 
 
Konklusion: FU kommer med nyt forslag til januar-mødet. Det vil ske i en dialog med Rasmus Mark 
Pedersen. 
 
 

5.6. Evaluering af samarbejdet med K-forum, referatforbud 
 
Indstilling: Kommunikationsfagligt udvalg og Forretningsudvalget indstiller til Hovedbestyrelsen at 
beslutte, at samarbejdsaftalen med K-forum genforhandles på andre vilkår med en lavere støtte pr. 
kursusdeltager. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.7. Lønstatistik 
 
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at hovedbestyrelsen tager beslutningen om at indsamle 
lønoplysninger individuelt til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: DJ har i mange år udarbejdet en lønstatistik for ansatte på baggrund af 
medlemmernes oktober lønninger. I forhold til de overenskomstdækkede arbejdspladser er det sket 
ved, at DJ har udleveret medlemsoplysninger til arbejdsgiverne og indsamlet lønoplysningerne 
kollektivt via arbejdsgiverne.  Det kan vi desværre ikke længere på grund af den nye 
persondatalovgivning, som foreskriver at DJ ikke må udlevere oplysninger om 
foreningsmedlemskab til eksterne, da fagforeningsmæssigt tilhørsforhold er defineret som 
personfølsomme oplysninger.  
 
I forhold til medlemmer på individuelle kontrakter er indsamling af lønoplysninger tidligere år sket 
via online spørgeskema. 
 
Sammen med Huge Consulting, der igennem en årrække har gennemført lønstatistikken for DJ, 
afdækkede en arbejdsgruppe i DJ i starten af efteråret 2018 metoder til indhentning af data, som 
kunne give os en lønstatistik med de mange parametre, som vi plejer. Her kom vi frem til følgende 
løsninger for indsamling af lønoplysninger på de overenskomstdækkede arbejdspladser. 
Forslagene blev forelagt forretningsudvalget den 25. september 2018: 
 
1. Arbejdsgiveren giver DJ lønoplysninger på alle ansatte under DJ’s overenskomst, 

uanset fagforeningsmedlemskab: I henhold til Persondatalovens §12, stk. 1 kan DJ indhente 
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lønoplysninger på alle ansatte på arbejdspladsen under DJ’s overenskomst, når forhandlings-
retten på arbejdspladsen tilkommer tillidsrepræsentanten for hele medarbejdergruppen, uanset 
medlemskab af en bestemt fagforening. Når det er aftalt i overenskomsten, at arbejdsgiveren 
skal give DJ lønoplysninger, kan dette også ske for ansatte, der ikke er medlem af DJ, idet det 
er en forudsætning i overenskomsten. 
DJ skal ifølge Huge Consulting modtage cpr.nummer sammen med lønoplysningerne fra 
arbejdsgiveren for at kunne matche elektronisk til DJ´s medlemssystem. Alternativt skal 
arbejdsgiveren levere minimum navn, fødselsdato, alder, køn og postnummer. Herefter skal DJ 
manuelt gennemgå medlemmerne, da der ikke er en entydig identifikation via cpr.nummer. 
 
Fordele 

I. Vi kan bibeholde den meget høje svarprocent for de overenskomstdækkede 
arbejdspladser 

II. Tillidsrepræsentanterne er med til at sikre, at vi modtager lønoplysningerne 
 
Ulemper 

I. Vi kan forvente, at nogle arbejdsgivere vil nægte at udlevere lønoplysninger. 
II. Arbejdsgiveren må ikke give DJ cpr-numre på de ansatte 

III. Vi skal bruge en række oplysninger udover lønnen, som tidligere kom fra DJ’s 
medlemssystem. Det drejer sig bl.a. om alder, køn, geografisk arbejdsplads, deltid-
/fuldtidsansættelse, titel m.m. Vi kan ikke kræve, at arbejdsgiveren kender/vil give os 
disse oplysninger. Og vi kan ikke selv tilføje dem, fordi vi mangler cpr-nummeret fra 
arbejdsgiveren til entydig identifikation. 

IV. I medlemssystemet ’oversætter’ vi de mange titler til en kortere række af titler, som vi 
bl.a. bruger til lønstatistikken. Hvis arbejdsgiverne giver os titler på de ansatte, skal vi 
manuelt ’oversætte’ hver eneste titel til en ’DJ titel’. 

 
Konklusion: Med denne løsning er det uvist, hvad vi vil få retur fra de enkelte arbejdsgivere. 
Får vi alene lønoplysninger, kan vi ikke matche og få de andre oplysninger med i statistikken, 
og statistikken vil få langt færre parametre end tidligere. Samtidig vil den indeholde løn-
oplysninger for alle ansatte under overenskomsten, ikke alene for DJ’s medlemmer. Får vi de 
ekstra data fra arbejdsgiveren, som navn, fødselsdato, alder, køn og postnummer, vil vi kunne 
gennemføre en meget tidskrævende manuel gennegang, med en vis risiko for fejl. Og endelig 
kan vi risikere, at nogle arbejdsgivere helt vil undlade at udlevere oplysninger, fordi der er stor 
usikkerhed omkring fortolkningen af persondataloven. 
 

2. DJ indsamler alle lønoplysninger via individuelle online-skemaer: I henhold til DJ’s 
vedtægter skal alle medlemmer hvert år foretage en indberetning til DJ’s lønstatistik. 
Lønoplysninger i sig selv er ikke en personfølsom oplysning, og DJ kan derfor fortsat indhente 
lønoplysninger individuelt som altid. 
 
Fordele 

I. DJ indsætter alle nødvendige baggrunds oplysninger i skemaet til brug for statistikken 
 
Ulemper 

I. Medlemmerne på de overenskomstdækkede arbejdspladser har ikke tidligere selv 
skulle indberette lønoplysninger 

II. Svarprocenten vil muligvis dale med op til 50% 
 
Konklusion: Med denne løsning vil vi sandsynligvis få en meget ringere svarprocent fra de 
store arbejdspladser, der tidligere indsendte lønoplysninger samlet. Statistikken vil blive med 
den kendte store bredde af oplysninger. 

 
På denne baggrund vedtog Forretningsudvalget, at DJ overgår til at indsamle alle løndata 
individuelt, og at vi for at få så høj en svarprocent som muligt, forsøger at motivere medlemmerne 
til at svare. Forretningsudvalget besluttede også, at der fremadrettet skal arbejdes med at få 
freelancerne omfattet af lønstatistikken. 
DJ har etableret en side på hjemmesiden med oplysninger om statistikken og dens anvendelse. Se 
https://journalistforbundet.dk/lonstatistik-spoergeskema 
Det er flere gange blevet henstillet til tillidsrepræsentanterne at motivere egne medlemmer til at 
svare på lønstatistikken. 
 

https://journalistforbundet.dk/lonstatistik-spoergeskema


   

  13/13 

Debat: Linda Garlov: Per Schultz-Knudsen har bedt om at få FU’s beslutning på dagsordenen i 
HB. Ærgerligt at vi på grund af GDPR ikke længere kan gøre det så godt som hidtil. 
Der var deadline for den individuelle lønstatistik i fredags. Og vi har en lavere svarprocent: Cirka 
9.000 spørgeskemaer, cirka 3.000 har svaret. 
 
Per Schultz-Knudsen: Forstår ikke, at vi med begrundelse i GDPR begynder at lave en lønstatistik, 
der er dårligere end hidtil. 
Han gennemgik herefter grundigt de relevante punkter, bestemmelser og regler, og redegjorde for, 
at de efter hans opfattelse ikke er til hinder for at fortsætte den hidtidige praksis med arbejdsplads-
baserede lønstatistikker. 
 
Per Schultz-Knudsen foreslog følgende: Hovedbestyrelsen pålægger forbundsledelsen at 
genoptage indsamlingen af oplysninger til brug for den årlige lønstatistik efter proceduren brugt 
frem til og med lønstatistikken 2017. Dette gælder også vedr. lønstatistikken for 2018.  
 
Herefter kom en debat, om det var muligt i større grad og udstrækning at udfordre de bestemmel-
ser, som efter flere juridiske rådgiveres opfattelse er til hinder for at lave lønstatistikken på den 
hidtidige måde.  
 
Vi skal sætte alt ind på at undersøge, om ikke det alligevel kan lade sig gøre. I hvert fald for 
lønstatistikken til næste år. 
For arbejdsgiver véd godt, at den hidtidige lønstatistik har været branchens bedste. 
 
Linda Garlov: Der er rigtigt mange grunde til at udfordre GDPR. Vi skal ikke gøre det alene, men 
sammen med hovedorganisationerne. 
Det er ikke et spørgsmål om, at vi ikke må få oplysningerne. Det kan vi godt. 
Problemet er, at vi ikke kan matche det op med vores medlemsdatabase. 
 
Lars Werge: Tak for bemærkningerne. Der er ingen, der ikke er klar over betydningen af dette 
værktøj. Jeg hører, at der er klart ønske om at undersøge, om man kan genoptage den hidtidige 
metode 
 
Beslutning: Per Schultz-Knudsen forslag indgår i referatet i dette punkt. Og vi konkluderer, at vi 
skal gøre alt, hvad vi kan for at afsøge muligheden for at vende tilbage til den hidtidige model fra 
og med 2019. 
Derudover skal DJ opfordre tillidsrepræsentanterne til fortsat at indhente de sædvanlige 
lønoplysninger fra arbejdsgiverne, så der ikke opstår huller i det nødvendige materiale. 
 
 

5.8. 
 

Medlemsklagesag, lukket punkt 
 
Lars Werge orienterede efterfølgende om beslutningen: HB har afvist en klage. Det vil medlemmet 
blive meddelt sammen med en besked om muligheden for at kunne klage til Medlemsklagenævnet. 
 
 

6. Eventuelt 
 
Lars Werge: Hvad sker der frem mod næste HB-møde:  
Jeg skal i en bedre dialog. Dét har jeg taget til mig.  
Regner også med, at vi får afsluttet de interne overenskomstforhandlinger med HK-klubben og 
Konsulentklubben. 
Fredag den 4. januar uddeles Cavling-prisen. På Nationalmuseet, formentlig klokken 15. 
Og vi vil gerne se så mange som muligt. 
Imellem jul og nytår vil jeg skrive det første foreløbige udkast til den skriftlige beretning. 
Tak for gode diskussioner. Tak for et godt samarbejde i 2018, god jul og godt nytår. 
 
Thilde Høybye: Træder af som formand for de Mediestuderende. 
 
Karen Hedegaard: På egne og meddirigentens vegne: Tak for relativt god ro og orden. 
 
 

/DYB 


