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Ärenden: 

1. Val av förtroendemän 
2. Arbetarskyddsval 

 
 
1. HUVUDFÖRTROENDEMÄN VÄLJS I OKTOBER ENLIGT FÖLJANDE VALDIREKTIV 
 
 

Det är nu dags för redaktionsavdelningarna och medlemsföreningarna 

inom FJF att förrätta val av huvud- och avdelningsförtroendemän för åren  

2020–2021 i enlighet med avtalet om förtroendemän.  

  
Val skall anordnas före slutet av oktober i alla företag som omfattas av något 
av de kollektivavtal som slutits mellan FJF och Mediernas Centralförbund MC: 
 
1. Kollektivavtalet för pressen 

(tidningar, tidskrifter, lokaltidningar samt nyhets- och bildredaktioner) 
2. Kollektivavtalet för förlagsredaktörer 
 
Dessa anvisningar berör inte val av förtroendemän på Rundradion och MTV, 
vilka förrättas i en annan rytm. 
 
Av direktiven finns också en synnerligen förenklad 'nötskalsversion'. Om 
valresultatet är klart på förhand är valförfarandet mycket enkelt.   
 
Det är dock bäst att läsa direktiven omsorgsfullt. 
 

Valresultaten skall meddelas förbundet och den egna medlemsföreningen senast 15.11. 
 
Redaktionsavdelningarna skall meddela både till förbundet och sin egen 
medlemsförening uppgifter om valresultatet senast i mitten av november.  
 
Formaliteter, såsom blanketterna, saknar betydelse. Resultaten kan meddelas 
förbundet till exempel 
 

• På en elektronisk blankett (hittas även på förbundets webbplats) 

• Med ett e-postmeddelande som innehåller samma uppgifter som 
blanketten. Adressen är arja.katila@journalistiliitto.fi  

 
 
2. ARBETARSKYDDSVAL – SEPARAT I OKTOBER ELLER KOMBINERADE VAL I NOVEMBER–
DECEMBER 
 

För åren 2020–2021 skall också väljas arbetarskyddsfullmäktige och för dem 
två suppleanter. I detta brev är de papper som gäller arbetarskyddsval gula för 
att det skall vara lätt att skilja dem från de papper som gäller valet av 
förtroendemän.  

 
De centrala arbetarskyddsproblemen och -behoven är i de journalistiska yrkena 
annorlunda än i övriga yrkesgrupper i branschen. FJF rekommenderar därför 
att ett eget arbetarskyddsombud väljs för den redaktionella personalen 
åtminstone vid stora och medelstora redaktioner (minst tio 
redaktionsanställda). 

 
Före valet är det bra att läsa Kollektivavtalets kapitel 14 (Avtal om 
arbetarskydd) och 15 (Arbetarskyddssamarbetet inom redaktionerna).  

https://journalistiliitto.fi/fi/jasenyys/lomakkeet/ilmoitus-luottamushenkilon-valinnasta/
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Om man beslutar att anordna eget val på redaktionen skall också de 

övriga personalgrupperna informeras om detta, eftersom beslutet 

inverkar på deras valarrangemang. 

 
Om redaktionen inte väljer en egen arbetarskyddsfullmäktig deltar FJF:s 
medlemmar i valet av en gemensam arbetarskyddsfullmäktig för företagets 
olika personalgrupper. Valet anordnas då i november–december. 
 
Val av en egen arbetarskyddsfullmäktig skall meddelas förbundet samtidigt 
som val av förtroendemän meddelas, dvs. senast 15.11. Om en medlem av 
FJF väljs till arbetarskyddsfullmäktig i det gemensamma valet för företagets 
olika personalgrupper i november-december, skall resultatet meddelas före 
årsskiftet. 
 
Också arbetsgivaren skall meddelas om val av arbetarskyddsfullmäktig. 
 

 
Olika grunder för rösträtt 
 

Även om en redaktions eget arbetarskyddsval och valet av 

huvudförtroendeman till övriga delar kan sammanslås, måste man vid 

utarbetandet av vallängden beakta de olika grunderna för rösträtt. I 

arbetarskyddsvalet är alla som på valdagen står i anställningsförhållande 
röstberättigade och valbara, men i val av huvudförtroendeman endast FJF-
medlemmar. 

 

Med detta brev följer Arbetarskyddscentralens valanvisning. Anvisningen 

och annan information om arbetarskyddsorganisationen och 

arbetarskyddet i allmänhet finns på Arbetarskyddscentralens webbplats 

på https://ttk.fi/sv.  

 

För personer som valts till olika förtroendeuppdrag kommer FJF både 

ensamt och i samråd med arbetsgivarförbundet att anordna gemensam 

utbildning i början av nästa år. De som valts har rätt att delta i 

utbildningen på arbetstid. 

 

För huvudförtroendemännen anordnas utbildningsdagar om aktuella 

frågor varje höst och för arbetarskyddsfullmäktige arbetarskyddsdagar 

varje vår.  Också i dessa årliga utbildningar får man delta på arbetstid. 

 
Jag önskar alla en trevlig höst 

 
 
Simon Huldén 
Chef för medlemstjänster 
040 719 3328 
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