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 Vilkårsaftale for formand 
Tine Johansen 

Vilkårsaftale for den valgte formand af Dansk Journalistforbund 

Med denne aftale fastlægges de vilkår, hvorunder formanden i Dansk Journalistforbund 
(DJ) udfører sit hverv. Formandens vilkår er underlagt DJ’s forbundsvedtægter. 
 
Arbejdstid og fortrolighed 
Formanden anvender hele sin fulde arbejdstid på at bestride hvervet. Andet arbejde er 
uforeneligt med hvervet som formand.  
 
Formanden er pligtig at iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som denne i medfør 
af sit hverv bliver bekendt med vedrørende DJ og organisationens forretningsforbindelser, 
og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet. Tavshedspligten ophører ikke 
ved fratræden. 
 
Vederlag 
Efter forbundsvedtægternes § 27, stk.1, modtager formanden et af delegeretmødet efter 
indstilling fra hovedbestyrelsen fastsat vederlag samt pension.  
 
Formandens vederlag udgør pr. 30. juni 2019 kroner 79.794 om måneden. Vederlaget re-
guleres pr. 1. januar hvert år i henhold til DJ’s lønstatistik for det foregående år med 
samme reguleringsprocent, som de ansatte faglige konsulenter reguleres med.  
 
Formanden pensionsforsikres efter aftale. DJ betaler præmien med 10%, og formanden 
med 5% af det til enhver tid gældende månedlige vederlag. 
 
Derudover betaler DJ eventuelle udgifter til telefonabonnement i hjemmet, medie-licens, 
ét avisabonnement (trykt eller digitalt) samt tilskud til en arbejds- og rejsetaske. 
 
Udbetaling af det samlede vederlag inkl. pension og øvrige goder ophører ved fratræden 
eller ved valg af ny formand.  
 
Modtager formanden eventuelle honorarer fra øvrige bestyrelsesposter tilfalder disse DJ. 
 
Eftervederlag 
Vilkår for udbetaling af eftervederlag følger af forbundsvedtægternes § 27, stk. 1: 
”En formand eller næstformand, der fratræder eller ikke genvælges, modtager efter den første 
fulde valgperiode et eftervederlag på op til 6 måneders vederlag og pension, idet der dog modreg-
nes for løn- og pensionsindtægter.  
En afgået formand eller næstformand forventes at stå til rådighed for forbundet, i det omfang der 
modtages eftervederlag og udfører opgaver efter konkret aftale med daglig forbundsledelse.” 
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Forsikring 
DJ tegner ulykkesforsikring for formanden.  
 
Ferie og fridage 
Formanden har ret til 7 ugers ferie årligt med vederlag. Ferien lægges efter aftale med 
næstformanden. Formanden har ret til et årligt kontant ferietillæg på 1,5 % af vederlaget. 
Ved fratræden beregnes feriegodtgørelsen med 17,5 %. I øvrigt følges ferielovens almin-
delige bestemmelser.  
Grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag og 1. maj er ligestillet med lørdage/søn-
dage. 
 
Sygdom og orlov 
Formanden har ret til vederlag under sygdom.  
 
Længerevarende sygdom, orlov og andet længerevarende fravær er som udgangspunkt 
uforeneligt med hvervet.   
 
Kørsel 
DJ betaler alle udgifter i forbindelse med rejser i DJ’s tjeneste. For kørsel i egen bil beta-
les den lave takst efter de til enhver tid af finansministeriet for tjenestemænd mv. fastsatte 
takster. 
 
Kurser og efteruddannelse 
Formanden kan deltage i kurser indenfor et rimeligt beløb, som led i varetagelsen af sit 
hverv.  
 
Tiltrædelse 
Tine Johansen er valgt som formand i Dansk Journalistforbund på ekstraordinært hoved-
bestyrelsesmøde den 30. juni 2019. Tine Johansen har været valgt som næstformand si-
den april 2015.  
 
 
Godkendt af HB på møde 30. november 2020. 
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