
Urafstemning om DR-overenskomsterne 

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse har godkendt resultatet af overenskomstfornyelsen med DR og 

dermed også sendt det med anbefaling om at stemme ja til urafstemning blandt de godt 850 berørte 

medlemmer. De har frist til den 26. juni til at afgive deres stemmer. Hvis de stemmer ja, er overenskomsten 

godkendt endeligt. Stemmer de nej, vil den udsatte lockout og strejke gå i gang fra den 4. juli. 

Der er tale om et ”smalt økonomisk forlig”.  

De økonomiske elementer i aftalen er: 

Rammen er på 4,07% hvoraf overenskomsten for fastansatte bliver hævet med 3,9% og freelance-overenskomsterne 

bliver hævet med 4,65%.  

Af de 3,9 procent kommer et pænt stort beløb på basislønnen allerede i år (1.043,87 kr.), hvilket sikrer en god 

akkumuleret værdi igennem de 3 år på i alt 44.737,20 kr. til alle, og en væsentlig forhøjelse af startlønnen. Der vil i 

2021 være afsat 1% af lønsummen til individuelle lønforhandlinger. 

 

Fastløn 

  2020 2021 2022 

Basisløn reguleres med 

Basisløn 

1.043,87 kr. (2,1%) 

28.320,52 kr. 

198,83 kr. (0,4%) 

28.519,35 kr. 

198,83 kr. (0,4%) 

28.718,19 kr. 

Personlig lønforhandling   Der er afsat 1%   

  

Efter 3 år er:  

• Basislønnen steget med 1441,53 kr. pr. md. Og startlønnen ender på 28.718,19 kr. 

  

Freelancere 

  2020 2021 2022 

Minimumssats 

stiger til 

284,48 kr. pr. t. 289,68 kr. pr. t. 294,88 kr. pr. t. 

 

Efter 3 år er:  Minimums-timelønnen steget med 15,60 kr. 

 

Tekster-freelancere 

  2020 2021 2022 

Minimumssats stiger til 285,31 kr. pr. t. 291,29 kr. pr. t. 297,26 kr. pr. t. 

 
Efter 3 år er:  Minimums-timelønnen steget med 17,91 kr. 



 

Praktikanter 

  2020 2021 2022 

Elevsats reguleres med  1,70% 1,70% 1,70% 

 

Øvrigt indhold 

1. Den nye ferielov implementeres i overenskomster. 

2. Nedsættelse af periodeprojekter om brug af freelancere. 

3. Efteruddannelsesbilaget (Bilag 4) ændres og opdateres. 

4. Selvtilrettelægger – her sammenskrives Bilag 2 og stk. 14 fra Arbejdstidsparagraffen og der oprettes 

en ny §9a. 

5. Modernisering af barselsbestemmelserne for at gøre den mere tidssvarende ved at tydeliggøre, at 

retten til farens fædreorlov og forældreorlov i stedet kan tilfalde en medmor. 

6. Udvidelse af bestemmelsen om hospitalsindlæggelse med børn under 14 år, til også at omfatte 

indlæggelse i hjemmet og ambulante behandlinger. 

7. Pasning af nærtstående med handicap og alvorlig sygdom udvides til også at omfatte nærtstående 

med uhelbredelig sygdom. 

 
 

Ændringer i freelanceoverenskomsten: 

1. Indtjeningsgrænsen (for de forudgående 6 måneder) for at opnå barselsstøtte hæves fra 27.500 kr. 
til 39.000 kr. 

 

Forhandlingerne 

Der har været afviklet 4 forhandlingsmøder forud for konfliktvarsler og indkaldelse til Forligsinstitutionen. Under 

forligsmandsloven er der i alt gennemført 4 forhandlingsmøder.  

DJs hovedkrav var væsentlige lønstigninger, en og en forholdsmæssig større stigning til freelancerne og en forhøjelse 

af startlønnen, hvilket vi kom igennem med. Startlønnen ender i 2022 på en basisløn på 28.718,19 kr. derudover får 

alle også tildelt det såkaldte ”kaostillæg” på 11.000 kr. om året, så fremover bliver det svært at ansætte nogen til 

under 30.000 kr. om måneden. DR’s krav var en ansvarlig lønudvikling, afskaffelse af sabbatten, afskaffelse af 

seniorferie, udvidelse af normperiode fra 2 til 6 måneder og afskaffelse af afspadseringsfaktor fra 1:1,5 til 1:1 samt 

indførelse af jobløn.  

 

Freelance periodeprojektet går ud på at skabe et fælles vidensgrundlag omkring udvalgte og konkrete temaer på 

freelanceområdet i DR. 

Det drejer sig om en revidering af freelance-tekster overenskomsten, at gennemgå forskellige kontraktformer, 

afdække mulighederne for indførsel af pension samt at kigge på barselsbestemmelsen i overenskomsten. 

Arbejdet sættes i gang primo 2021 og forventes afsluttet primo 2022. 

Delegationen bestod af i alt 12 medlemmer. De tolv er Formand for Journalistgruppen i DR Henrik Vilmar, 

Næstformand Mikael Steensen, Asbjørn Date DR Nyheder, Michael Olesen Radioavisen, Mathias Bay Lynggaard P1 



Orientering, Rikke Skov Kristensen DR Kultur, Børn og Unge, Lone Bodholt DR Kultur, Heidi Vadmand Hjørne 

Produktion Vest Aarhus, Jane Lou DR Bornholm, Jørgen Laurvig freelance, Henrik Bruun forhandlingskonsulent og 

forhandlingsleder Marianne Molin. 

Du finder aftaleprotokollatet her [link] 


