
Aftaleprotokollat A4 Medier 2020 

 

Der er aftalt en økonomisk ramme for forhandlingerne på 1,35% om året i en 3-årig aftale. 

 

§3 stk. 3 udgår og erstattes af følgende: 

Arbejde, der efter aftale udføres på lørdage, søndage, søgnehelligdage eller andre aftalte fridage eller i 

tidsrummet 17.00 – 08.00 på hverdage, opgøres som 1½ time for hver time. 

 

§5 stk. 2 udgår og erstattes af 

Den månedlige grundløn udgør pr. 1. maj 2020 28.166 kr. Pr. 1. maj 2021 stiger grundlønnen til 28.624 kr. 

og pr. 1. maj 2022 til 29.089 kr.  

 

§5 stk. 4: 

Ny Note: I indeværende overenskomstperiode er der ikke aftalt en ramme for forhøjelser af de personlige 

tillæg 

 

§5 stk. 5: 

Note: Da der ikke er aftalt en ramme for forhøjelser af de personlige tillæg i indeværende 

overenskomstperiode, gælder dette stykke ikke i perioden 

 

§6 udgår og erstattes af følgende 

 

§ 6. Ferie, fridage og orlov 

 

Stk. 1.  Alle fastansatte medarbejdere har ret til 6 uger ferie om året, jf. Ferieloven, hvilket betyder at der 

optjenes 2,5 feriedag pr. måned. 

Stk. 2.  Medarbejderne har ret til at afvikle fire ugers sommerferie i tiden 1. maj til 30. september, mindst tre 

af ugerne kan kræves afviklet i sammenhæng.  

Stk. 3. Ferierne tilrettelægges under hensyn til arbejdet på redaktionen. Ferie afvikles så vidt muligt i 

sammenhæng. Medarbejderen har ret til at afholde ferie på et tidspunkt, hvor den endnu ikke er optjent. 

Ved fratræden modregnes eventuel for meget afholdt ferie i forbindelse med sidste lønudbetaling 

 



Stk. 4.  Ved fratræden indberettes og indbetales værdien af ikke-afholdte feriedage til Feriekonto. 

Stk. 5.  Pr. 30. april udbetales ferietillæg på 1,5 %. Pr. 31. august udbetales yderligere 0,5% i ferietillæg. 

Beregningen sker efter reglerne i Ferieloven. 

Stk. 6. Grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag er betalte fridage, når de falder på en almindelig 

arbejdsdag.  

Stk. 7. Medarbejdere omfattet af overenskomsten råder pr. 1. maj over 1,5 % af den ferieberettigende løn 

som særlig opsparing (Fritvalgsordning). Den enkelte medarbejder skal en gang årligt, senest den 30. 

november, vælge, om pengene for det kommende år skal bruges til pension eller ferietillæg eller feriefridage. 

1 feriedag koster 0,5 %. Ordningen administreres i henhold til lokalaftale herom (se bilag). 

Stk. 8. Overenskomstpartnerne tiltræder ”Aftale om ferieoverførsel” (se bilag til overenskomsten), som er 

indgået mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund. 

Stk. 9. Medarbejderne har, med et varsel på 2 måneder til en måneds begyndelse, ret til at afholde ulønnet 

orlov i op til 12 måneder, hvis varslet er afgivet inden den 20. i måneden (ellers er varslet 3 måneder).  

Den nærmere placering af orloven sker efter forhandling med ledelsen. 

Forlængelse af en orlov, uanset om denne er kortere end 12 måneder, skal aftales med ledelsen. Der skal 

gå mindst 12 måneder fra afslutningen af en orlovsperiode, før retten til orlov genindtræder.  

Medarbejderen har ikke ret til at udføre arbejde i orlovsperioden, der konkurrerer med A4Medier. 

 

§7 stk. 3 udgår og erstattes af 

Medarbejderne har – med et udgiftsloft på 10.000 kr. - ret til en uges betalt journalistisk relevant 

efteruddannelse pr. år med fuld løn under kursusdeltagelse. Dyrere kurser finansieres med træk på 

fremtidige efteruddannelsesdage, som hver har en værdi af 2.000 kr. Ikke udnyttede efteruddannelsesuger 

kan ikke overføres til efterfølgende kalenderår (se dog stk. 4). A4Medier er tilsluttet Pressens 

Uddannelsesfond som fuldt betalende medlem. 

 

§13 stk. 6 udgår og erstattes af 

Ved ad hoc videresalg af tjenstligt produceret stof, der indbringer A4Medier kontant betaling som 

modydelse, betaler A4Medier 40% af salgsprisen til deling mellem de individuelle rettighedshavere. 

Note: De individuelle rettighedshavere er de(n) medarbejder(e), der har medvirket til den pågældende 

artikel mv. på en sådan måde, at de har opnået en selvstændig ophavsret.  

 

§13 stk. 7 udgår og erstattes af 

Ved løbende kontraktbundne aftaler mellem virksomheden og tredjepart om levering af tjenstligt 

produceret stof fra virksomheden til tredjepart betaler virksomheden 40% af kontantbetalingen til deling 

mellem de redaktionelle medarbejdere. 



 

§14 stk. 3 udgår og erstattes af 

Medarbejdere under overenskomsten har ret til betalt(e) medieabonnement(er) op til maks. 4.500 kr. årligt 

(deltidsansatte forholdsmæssigt). Omfattet af denne ordning er ansatte i en ansættelsesaftale på minimum 

3 måneder 

Derudover stilles en mobil arbejdstelefon, en bærbar computer samt mulighed for internetopkobling til 

rådighed. 

 

§16 udgår og erstattes af 

Stk. 1.  Overenskomsten er gældende fra 1. maj 2020 og indtil den, af en af parterne, opsiges med mindst 

tre måneders varsel til ophør, dog tidligst den 30. april 2023. 

 

I normalkontrakten ændres følgende: 

”2. Den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer selvtilrettelagt jf. overenskomstens § 5.” 

ændres til 

”2. Den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer. Enten selvtilrettelagt jf. overenskomstens § 3 eller i fast 

vagtskema jf. Lokalaftale om arbejdstidstilrettelæggelse.” 

 

”4. Medarbejderen har ret til 6 ugers ferie årligt, og det kontante ferietillæg, der udbetales 30. april, udgør 

2% af det foregående års ferieberettigende løn. Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er betalte 

fridage.”  

ændres til 

”4. Medarbejderen har ret til 6 ugers ferie årligt, og det kontante ferietillæg, der udbetales 30. april og 31. 

august, udgør hhv. 1½% og ½% af den ferieberettigende løn. Grundlovsdag, juleaftensdag og 

nytårsaftensdag er betalte fridage.”  

 

”6. Medarbejderen får betalt avisabonnement, mobil arbejdstelefon samt bærbar computer med 

internetopkobling stillet til rådighed på bopælen.” 

ændres til 

”6. Medarbejderen får betalt medieabonnement(er) op til 4.500 kr. årligt (deltidsansatte forholdsmæssigt), 

hvis ansættelsen løber ud over 3 måneder. Desuden bliver mobil arbejdstelefon, samt bærbar computer 

med internetopkobling stillet til rådighed på bopælen.” 

 

Den 9. oktober 2020 



Sign. Nicolai Kampmann                                   Sign. Freja Thorbech / Henrik Bruun 

                                        

      for A4Medier                                                        For A4Medier’s Redaktionelle  

                                                                                         Medarbejderforening/ 

                                                                                        Dansk Journalistforbund 

 

 

 

Lokalaftale om arbejdstilrettelæggelse i henhold til §3 stk. 6 udgår og erstattes af: 

Lokalaftale om arbejdstidstilrettelæggelse i henhold til § 3 stk. 6 
 

1. For medarbejdere, ansat i henhold til hidtidig lokalaftale vedr. arbejdstidstilrettelæggelse som tillæg til 

overenskomsten for A4Medier gælder fortsat dennes bestemmelser: 

 

- Den ugentlige effektive arbejdstid er 37 timer inklusiv ½ times daglig pause 

 

- Medarbejderne tilrettelægger selv deres arbejdstid, så der i gennemsnit arbejdes 37 timer om ugen. 

Arbejdstiden tilrettelægges så vidt muligt i en 5-dages-uge og så vidt muligt i tidsrummet 08.00-17.00. 

Søgnehelligdage, sygedage og andet fravær med løn efter overenskomsten fratrækkes den aftalte 

arbejdstidsnorm. 

 

- Hvis medarbejderen over 3 måneder kan dokumentere, at ovenstående med den aktuelle bemanding af 

redaktionen og det fastlagte ambitionsniveau ikke kan lade sig gøre, optages forhandling med ledelsen med 

henblik på at bringe tingene i balance fremadrettet. Hvis det i den efterfølgende periode, ugevist 

indberettet til ledelsen i det aftalte system, godtgøres, at det stadig ikke kan lade sig gøre, udbetales de 

overskydende timer som overarbejdsbetaling i forholdet 1:1,5. 

 

2. For vagtplans-ansatte medarbejdere på A4Medier's "Nyhedsdesk" gælder følgende: 

  

- Vagtplan: Der udarbejdes vagtplan for tre måneder ad gangen. Medarbejderne kender vagtplanen 
senest en måned, inden den træder i kraft. Den enkelte medarbejders vagtskema tilrettelægges så 
vidt muligt således, at hver uge har to sammenhængende fridøgn, og at der maksimalt arbejdes 6 
dage i træk, jf. arbejdsmiljølovgivningen. Vagtplanen lægges ud fra en ugenorm på 37 timer, og 
arbejde herud over afspadseres i forholdet 1:1,5. 

- Såfremt medarbejderen ønsker at akkumulere afspadseringstimer til afholdelse på et senere 
tidspunkt (f.eks. pga. manglende ferieoptjening), kan overskridelse af ugenormen ske i begrænset 
omfang efter gensidig aftale med ledelsen til afspadsering i forholdet 1:1. Medarbejderen kan på 



samme måde efter eget ønske få lov til at blive undervagtsat i en uge mod, at de manglende timer 
afvikles som overvagtsætning 1:1 i de(n) følgende uge(r). TR bør løbende inddrages i aftaler herom 
mellem ledelse og medarbejdere. 

- Medarbejdere kan i løbet af en vagtplan ”bytte” vagter, såfremt det sker med respekt for 
arbejdsmiljølovens bestemmelser. Det er en forudsætning, at vagtbytte godkendes af ledelsen. 
Såfremt vagtbytte inden for en vagtplan mellem medarbejdere betyder, at timetallet på en 
ugenorm overskrides, tælles den deraf følgende overskridelse af ugenormen ikke som afspadsering 
1:1,5. 
 

- Frokost: Nyhedsdeskens tre journalister optager to kuverter i frokostordningen, og der fratrækkes 
2/3 af egenfinansieringen på 400 kr. pr. medarbejder pr. måned. På weekend- og helligdage har 
medarbejderne mulighed for at få refunderet indkøb af mad for op til 50 kr. mod forevisning af 
bilag. 
 

- Tillæg/afspadsering:  
Morgen fra kl. 6.30   140 kr. 

Morgen fra kl. 6.00   140 kr. (i alt) 

Morgen fra kl. 5.30   175 kr. (i alt) 

Aften efter kl. 18.00  140 kr. 

Aften efter kl. 20.00  150 kr. (i alt) 

Aften efter kl. 22 til senest 24.00  200 kr. (i alt) 

Lørdag, søndag og Grundlovsdag 400 kr. 

Helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag 600 kr. 

 

- Tilkaldevikarer: Vikariater af mindst én dags varighed, men under 3 måneders varighed er omfattet 
af overenskomsten med følgende undtagelse: Der oprettes ikke normalkontrakt, men en skriftlig 
aftale, som sendes i kopi til tillidsrepræsentanten. Bestemmelser vedr. pension og efteruddannelse 
finder ikke anvendelse, idet lønnen fastsættes som en bruttoløn omfattende grundløn, personligt 
tillæg, værdi af pension mv. Den samlede aflønning for en tidsbegrænset ansat må ikke være 
mindre gunstig end den samlede aflønning, inkl. pension, efteruddannelse, evt. feriefridage m.v., 
for en sammenlignelig fastansat. Feriegodtgørelse afregnes med 15 %, og tilkaldevikaren 
oppebærer genetillæg som fastansatte.  
 

- Interne vikarer: Øvrige medarbejdere på A4Medier kan tage vagter på nyhedsdesken efter gensidig 
aftale. Hvis dette aftales senere end 24 timer før vagtens start på weekend og helligdage, gives et 
ekstra tillæg på 250 kr. Skemalagte vagter for nyhedsdeskens ansatte kan forlænges morgen eller 
aften efter gensidig aftale. 

 

- Møder: Deltagelse i møder for ikke-vagtsatte medarbejdere udløser afspadsering 1:1 + 1 time. Et 
møde tæller minimum for 1 time uanset varighed. Indkaldelse af ikke-vagtsatte medarbejdere til 
møder i fritiden forudsætter, at arbejdsmiljølovgivningens regler vedr. fridøgn og hviletid er 
overholdt. Det er ydermere en forudsætning for deltagelse af ikke-vagtsatte medarbejdere i møder, 



at de inddrages i planlægningen. Såfremt en ikke-vagtsat medarbejders samlede 
transporttid overstiger 1 time, udløses afspadsering 1:1,5 for overskydende tid.  

 

Denne lokalaftale træder i kraft med virkning fra 1. november 2020 og erstatter den opsagte aftale af 28. 

november 2014. Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til udløb af en kalendermåned. 

 

København, den 9.oktober 2020 

 

Sign. Nicolai Kampmann    Sign. Freja Thorbech 

 

_________________________               _________________________ 

For Avisen.dk   for A4Mediers  

      Redaktionelle Medarbejderforening 

                     (Under forudsætning af DJs godkendelse) 

 


