
Aftaleprotokollat 

 

til Overenskomsten mellem DJ og TV 2 DANMARK A/S for perioden 2018-2021 
 

Baggrund: 

I den helt ekstraordinære situation, affødt af regeringens tiltag for at inddæmme smitten af Coronavirus, er TV 2 og 

DJ blevet enige om følgende:   

 

Det er aftalt, at lønnen for medarbejdere ansat under overenskomsten i perioden 1. maj - 31. juli 2020 reduceres 

således: 

 

Medarbejdere der hjemsendes i perioden: 

 

For hjemsendte medarbejdere reduceres lønnen til 90 % af den faste løn med tillæg af 90 % det beregnede 

gennemsnitlige ulempetillæg for 2019., jf. § 2, § 5 og § 5a i overenskomsten samt pensionsbidrag af de 

pensionsberettigede løndele, jf. § 6 i overenskomsten.  

 

 

Lønnen reduceres ikke for medarbejdere ansat under overenskomsten, der ikke hjemsendes. 

 

Lønomkostningerne til samtlige hjemsendte medarbejdere i perioden 1. maj - 31. juli 2020 estimeres til at udgøre i 

alt kr. 9.927.900. Dette inkluderer lønomkostninger til både medarbejderne omfattet af overenskomsten mellem DJ 

og TV 2 og lønomkostningerne til den af TV 2 etablerede særlige hjælpepakke i samme periode for timelønnede 

medarbejdere omfattet af TV 2s hensigtserklæring.   

 

TV 2 forventer at en del af lønomkostningerne vil blive dækket af regeringens lønkompensationsordning, jf. bilag 1. 

 

Derudover er det aftalt, at medarbejderne ansat under DJ overenskomsten deltager i finansieringen således: 

 

Lønreduktion i henhold til ovennævnte                        kr.  437.000 

Reduktion af uddannelsesdage, se nedenfor               kr.   900.000 

Reduktion af uddannelsesmidler, se nedenfor             kr. 1.250.000 

Udskydelse af lønregulering, se nedenfor                    kr.    300.000 

 

I alt                                                                                 kr.2.887.000 

 

Nærmere om reduktion i antallet af uddannelsesdage, overenskomstens § 11. stk. 4 

Pr. 1. april 2020 nedskrives hver medarbejders pulje af uddannelsesdage med 3. For medarbejdere, der pr. denne 

dato alene har 3 eller færre uddannelsesdage til rådighed, nedskrives antallet af uddannelsesdage til 0. 

 

Nærmere om reduktion af uddannelsespuljen, overenskomstens § 11. stk. 8 

TV 2 reducerer i overenskomstperioden de afsatte uddannelsesmidler med kr. 1.250.000, så beløbet i 

overenskomstperioden udgør i alt kr. 4.450.000 

 

Nærmere om udskydelse af lønreguleringen, overenskomstens § 2. stk. 1 

Reguleringen af det personlige tillæg pr. 1. april 2020 udskydes med 1 måned til 1. maj 2020 

 



Ferie 

Hjemsendte medarbejdere er forpligtet til at afvikle 3 ugers ferie i perioden 9. juni - 31. juli 2020, i det omfang 

medarbejderen ikke er vagtsat. Feriens placering aftales så vidt muligt mellem medarbejderen og TV 2. Hvis der 

ikke kan opnås enighed om feriens placering, vil TV 2 kunne varsle feriens placering med en måneds varsel, jf. 

ferielovens § 15 stk. 2.  

  

Afbrydelse af hjemsendelsen eller forlængelse af regeringens lønkompensationsordning 

Hvis TV 2 i perioden 1. maj -31. juli får behov for at kalde en eller flere af de hjemsendte medarbejdere tilbage på 

arbejde, kan dette ske med en dags varsel. Dette vil betyde et fald i TV 2s lønomkostninger til hjemsendte 

medarbejdere. Ligeledes vil omkostninger til TV 2s andel af finansieringen reduceres, hvis regeringens 

lønkompensationsordning forlænges, med virkning for perioden 8. juni -31. juli 2020. Det er aftalt at denne eventuelle 

”besparelse” fordeles således mellem TV 2 og medarbejderne på DJ overenskomsten: 
 

De første kr. 700.000 i besparelse tilfalder TV 2 100 %. En eventuel besparelse herudover fordeles med 54 % til TV 

2 og 46 % til medarbejderne, dog kan medarbejderne maksimalt modtage et beløb svarende til DJs finansiering af 

kompensationspakken, jf. ovenfor. Herefter tilfalder besparelserne 100 % TV 2.   

 

Omkring medarbejdernes andel af besparelserne er det aftalt, at de første kr. 300.000 anvendes til at fremrykke 

reguleringen af det personlige tillæg til 1. april 2020. Besparelser herudover tillægges først uddannelsespuljen og 

herefter tilbageføres uddannelsesdage efter nærmere aftale. 

 

 

 

 

 

København, den   . april 2020 

 

 

 

_________________________  _____________________ 

 

Mikkel Hertz, nyhedsdirektør   Lennart Sten 

TV 2 DANMARK A/S   Dansk Journalistforbund 


