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Indledning  Tak for ordet. Og tak fordi I er kommet her til  

generalforsamlingen i Danske Mediers Arbejdsgiver-

forening.  

 

Overenskomstår  Den mundtlige årsberetning fra formanden er en 

del af vedtægterne for Danske Mediers Arbejdsgiverfor-

ening – akkurat som det er for stort set alle andre forenin-

ger og selskaber. I beretningen får formanden mulighed 

for at fortælle, hvad foreningen har beskæftiget sig med i 

det forløbne år. Og ikke mindst får formanden mulighed 

for at fortælle, hvad der er lykkedes i det forgangne år. 

Det vil jeg til dels også gøre i dag, men da vi jo netop har 

været igennem en ny overenskomstfornyelse i starten af 

dette år, vil jeg tillade mig at gå direkte til 2017. Mit alibi 

er selvfølgelig, at en stor del af forberedelserne til over-

enskomstforhandlingerne i 2017 blev foretaget i 2016. 

 

  Før jeg kommer til resultaterne fra overenskomst-

forhandlingerne, vil jeg gerne starte et andet sted – nemlig 
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ved forårsmødet i Foreningen af forretningsledere i Pro-

vinsen, der blev afholdt den 19. og 20. april i Odense. 

 

  Efterhånden som mødet skred frem, gik snakken i 

større og større omfang på, om urafstemningen blandt fag-

foreningerne ville resultere i et nej til de nye overenskom-

ster. Og dernæst gik snakken på de problemer, som en 

storkonflikt ville skabe for vores virksomheder. En stor-

konflikt, der allerede ville træde i kraft i løbet af den næ-

ste uge. Hvad ville det betyde, at aviserne ikke ville blive 

trykt eller distribueret? Og ikke mindst – hvad ville det 

betyde, at abonnenterne i en længere periode ville opleve 

en hverdag uden deres daglige avis leveret til døren.  

 

  Nu blev resultatet af urafstemningen heldigvis et ja, 

men lad mig blot sige, at usikkerheden om resultatet og de 

eventuelle konsekvenser af en storkonflikt var en øjenåb-

ner for en stor del af de deltagende virksomhedsledere.  

 

   Samtidig tydeliggør oplevelsen for mig, at der er 

enorme risici forbundet med overenskomstfornyelserne, 
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som vi måske har en tilbøjelighed til at glemme, jo længe-

re væk vi kommer fra den sidste storkonflikt.  

 

  Alt dette blot for at sige, at det er vigtigt, at vi har 

en stærk og kompetent arbejdsgiverforening til at gennem-

føre overenskomstforhandlingerne for os. Og at vi selv 

som virksomheder har et ansvar for at medvirke til, at for-

eningen kan opnå de bedst mulige resultater for os alle 

sammen.  

 

  Jeg vil derfor gerne takke jer alle for at stille jer 

selv eller jeres medarbejdere til rådighed for forhandlin-

gerne. Det er os, der har hånden på kogepladen, og det er 

derfor også os, der bedst kan vurdere konsekvenserne af 

forligene. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at vi også un-

der forhandlingerne i 2020 stiller om muligt endnu stær-

kere op fra virksomhedernes side. Ikke mindst på det re-

daktionelle område har vi brug for flere redaktører, der har 

fingrene i mulden.  

 

  Og nu til resultaterne af forhandlingerne: 
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Det redaktionelle område   På det redaktionelle område nåede vi endnu en 

gang frem til en snæver løsning. Lønningerne stiger med 

1,2 procent i hvert af de kommende tre år. Samtidig er de 

lokale lønforhandlinger aflyst i de to første år. 

 

  På fællesoverenskomsten, der er den største over-

enskomst med journalisterne, er det endvidere aftalt, at der 

nedsættes et mindre udvalg, der skal forberede overens-

komstforhandlingerne i 2020. Det er mit håb, at udvalget 

kan medvirke til, at vi næste gang kan få vedtaget de æn-

dringer, der er nødvendige for, at overenskomsten også er 

levedygtig i dette årtusinde. Det vil være på høje tid. 

 

Jyllands-Posten  På to områder lykkedes det endvidere at få gen-

nemført mere markante ændringer i de redaktionelle over-

enskomster – nemlig på Jyllands-Posten og på Berlingske. 

Begge steder indføres nu en månedsnorm for arbejdstiden 

i stedet for en ugenorm. Det gør det lettere for virksomhe-

derne at planlægge med forskellige vagtlængder i de for-

skellige uger. Samtidig får virksomhederne mulighed for 
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at begrænse den arbejdstid, der medfører overtidsbetaling. 

Dette gælder ikke mindst på Jyllands-Posten, hvor fakto-

ren for overarbejde samtidig er nedsat til, at én overar-

bejdstime alene udløser halvanden times afspadsering i 

stedet for to timers afspadsering. 

 

  Både på Jyllands-Posten og på Berlingske er der 

tale om markante ændringer, som giver virksomhederne 

fleksible muligheder for at bruge arbejdskraften på de 

tidspunkter, hvor der er brug for den. 

 

Praktikanter  På praktikantområdet nåede vi desværre ikke til et 

resultat denne gang – men vi prøver igen efter sommerfe-

rien.  

  

  Forholdet mellem antallet af praktikpladser og an-

tallet af praktikanter er fortsat udfordret. Det er ikke 

mindst tilfældet lige nu, hvor ca. 60-80 journalistelever 

igen mangler et praktiksted til 1. august. Vi frygter, at 

manglen på praktikpladser vil være endnu mere markant 

efter efterårets store matchdag, medmindre det lykkes os 
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at forhandle en ny aftale på plads med journalistforbundet. 

Og vel at mærke en aftale, der medfører en markant lavere 

løn til praktikanterne. 

 

  Der er for mig at se ingen tvivl om, at den høje 

praktikantløn i dag afskrækker en række virksomheder fra 

at oprette praktikpladser, ligesom den også har ført til ned-

læggelse af praktikpladser. Det gælder både for de store 

mediehuse, men også i forhold til ugeaviserne og special-

medierne, og lønnen er en barriere for, at de nye netmedi-

er kan blive uddannelsessted for de studerende. Det pro-

blem må og skal vi have en løsning på. 

 

  Og det haster. Hvis vi ikke finder en løsning på de 

manglende praktikpladser, vil Journalisthøjskolen nemlig 

forkorte praktiktiden fra halvandet år til et år, hvilket in-

gen af os har interesse i.  

  

  Fra DMA’s side har vi gennem hele forløbet været 

villige for at se på indholdet af praktikforløbet og sam-

menhængen med uddannelsesstederne. Betingelsen er 
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imidlertid, at det bliver mere attraktivt for virksomhederne 

at tage praktikanter, så der kan oprettes flere praktikplad-

ser. Og lad mig blot være ærlig i forhold til journalistfor-

bundets hidtidige udspil: DMA kommer på ingen måde i 

nærheden af at godkende en aftale, hvor praktikanterne 

skal have en ugentlig refleksionsdag, hvor de ikke indgår i 

virksomhedens produktion. Det er hverken i virksomhe-

dernes eller de studerendes interesse. 

 

  Som nævnt genoptager vi drøftelserne om prakti-

kanterne fra slutningen af august. For at sikre et fælles 

grundlag for praktikantaftalerne har vi inviteret DR, TV2 

og TV2-regionerne med til forhandlingerne. Jeg håber, at 

vi i fællesskab kan finde en løsning. 

 

LO/DA  På vores timelønsoverenskomster er vi på godt og 

ondt i langt højere grad styret af gennembrudsforliget på 

industriens område. Lad mig blot nævne de vigtigste æn-

dringer i punktform: 

 Mindstelønnen stiger med 2 kroner pr. time 

 Genetillæg reguleres årligt med 1,6 procent 
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 Elevsatser reguleres årligt med 1,7 procent 

 Fritvalgskontoen stiger i overenskomstperioden 

med 2 procentpoint til i alt 4 procentpoint 

 Der indføres fuld løn under forældreorlov 

 Der indføres ret til frihed ved børns indlæggelse i 

hjemmet 

 Der indføres ret til frihed med løn, hvis et barn bli-

ver syg midt i arbejdstiden. Næste dag regnes fort-

sat som barnets første sygedag 

 Der bliver mulighed for, at medarbejdere kan væl-

ge en seniorordning 5 år før pensionstidspunktet. 

Friheden betales af medarbejderen selv 

 Der indføres mulighed for systematisk overarbejde, 

hvor virksomheden kan indføre arbejdsuger på og 

til 42 timer 

 

  Der er ingen tvivl om, at fornyelsen ligger i den 

dyre på specielt distributionsområdet som følge af stig-

ningen i mindstelønssatsen og forhøjelsen af fritvalgskon-

toen. Det er beklageligt, men desværre uundgåeligt. 
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  DMA har udsendt orienteringer, der gennemgår 

samtlige ændringer på de enkelte overenskomster. Hvis I 

har spørgsmål, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte 

DMA.  

 

  DMA’s bestyrelsen har drøftet overenskomstforny-

elsen på et møde i april, og det er vores vurdering, at både 

forløbet og resultatet af overenskomstfornyelsen i år var 

tilfredsstillende for vores virksomheder.  

   

  Som afslutning på denne del af beretningen om 

overenskomstfornyelsen, vil jeg gerne takke alle, som har 

medvirket i forhandlingerne. Jeg vil dog gerne rette en 

særlig tak til medlemmerne af Forhandlingsudvalget og 

ikke mindst udvalgets formand, Peter Orry, der har stået i 

spidsen for forhandlingerne. Tak for jeres store indsats. 

  

Arbejdsmiljø  Og nu til noget helt andet – nemlig arbejdsmiljø. På 

arbejdsmiljøområdet er DMA løbende i dialog med med-

lemmerne med henblik på at målrette vores rådgivning og 



11 

 

hjælpeværktøjer præcist til de problemstillinger indenfor 

arbejdsmiljøet, der opleves på virksomhederne.   

 

  I øjeblikket oplever vi en tydelig fokus på arbejds-

relateret vold og digitale krænkelser både indenfor og uden 

for arbejdstiden, som desværre kan ramme journalisterne 

fra tid til anden. DMA rådgiver jer gerne om de nødvendi-

ge ændringer i jeres personalepolitikker og de mere kon-

krete tiltag for at håndtere disse krænkelser. Hvis I har 

spørgsmål eller mødes af spørgsmål, så ret endelig hen-

vendelse til DMA. 

 

  En væsentlig ændring for DMA i 2016 var nedlæg-

gelsen af Grafisk Bar. Og før det bliver alt for sjovt, skal 

jeg måske præcisere, at Grafisk Bar er betegnelsen for 

BrancheArbejdsmiljøRådet inden for mediebranchen og 

den grafiske industri. Formålet er at finde branchespecifik-

ke løsninger på arbejdsmiljømæssig problemstillinger 

sammen med fagforeningerne. 
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  Grafisk Bar er nu blevet til et udvalg under Indu-

striens Branchefællesskab for Arbejdsmiljø. Det er vores 

vurdering, at vi herfra fortsat kan medvirke til at finde løs-

ninger på de arbejdsmiljømæssige udfordringer i branchen. 

 

HR-netværk  I 2016 gennemførte DMA en efterspurgt temadag 

om brug af freelancere. Derudover har vi fortsat arbejdet 

med Mediernes HR Netværk og en erfagruppe for løn- og 

personaleafdelingerne. Begge netværk nyder stor opbak-

ning blandt medlemmerne og har udvidet kredsen af del-

tagere i løbet af året. 

 

Nedsat kontingent  Før jeg afslutter min beretning, vil jeg gerne vende 

DMA’s økonomi. Som I kan se i det materiale, der er 

sendt ud, har foreningen fortsat en sund økonomi.  

 

  Bestyrelsen vurderede sidste år i forbindelse med 

udlodningen i 2015, at foreningens egenkapital bør ligge 

på ca. 10 mio. kroner. På baggrund af årets overskud er 

jeg derfor glad for, at bestyrelsen har indstillet til general-

forsamlingen, at foreningen midlertidigt nedsætter kontin-
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gentet i 2017 til 0,28 procent af virksomhedernes lønsum, 

hvilket svarer til en kontingentreduktion på ca. 25 procent 

i 2017. Reguleringen vil blive foretaget i 3. og 4. kvartal.  

 

  Jeg skal dog for god ordens skyld oplyse, at kon-

tingentnedsættelsen alene har betydning for 2017. Næste 

år er vi tilbage på det normale kontingent. Bestyrelsen har 

dog fokus på dette område, og jeg håber, at vi i løbet af 

året kan finde en finansieringsmodel for DMA, der kan 

medføre en permanent nedsættelse af kontingentet for 

medlemmerne. Det er selvfølgelig et arbejde, der foreta-

ges med skyldig hensyntagen til, at foreningens egenkapi-

tal fortsat vil være solid. 

 

Taksigelse  Før jeg slutter, vil jeg gerne sige tak til alle med-

lemmer af bestyrelsen. 

 

  Jeg vil også gerne rette en særlig tak til Hans Peter 

Nissen fra JP/Politikkens Hus, der gør en gigantisk indsats 

som DMA’s repræsentant i det såkaldte Beregningsudvalg 

for distributionen i hovedstaden. 
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  Også en stor tak til foreningens medarbejdere. I 

udfører et stort arbejde med et højt fagligt indhold, som al-

le vi medlemsvirksomheder nyder godt af.  

 

Tak for ordet. 


