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Arbejdsprogrammet	  er	   retningsgivende	  for	  FreelanceGruppens	  bestyrelsesarbejde,	   	  
men	  alle	  gruppens	  medlemmer 	  opfordres	   ti l 	  at	  bidrage	  ved	   fx	  at	   indgå	  i 	  netværk	  og	  
samarbejde	  med	  grupper	  og	   faggrupper. 	  
	  
FreelanceGruppens	  bestyrelse	  skal	  frem	  til	  generalforsamlingen	  i	  2014	  have	  særligt	  fokus	  på	  fire	  emner:	  
	  

 Aftaler	  og	  overenskomster	  
 Efteruddannelse	  
 Ophavsret	  
 Netværksdannelse	  

	  
FreelanceGruppen	  støtter	  DJs	  arbejde	  for	  at	  fastholde	  og	  udbygge	  overenskomster	  og	  freelanceaftaler	  
samt	  DJs	  udvikling	  af	  nye	  aftaleformer	  ved	  at:	  	  
	  

 Arbejde	  for,	  at	  DJ	  indgår	  og	  fornyr	  freelanceoverenskomster	  på	  vegne	  af	  dets	  freelancere	  uanset	  
skattemæssig	  status	  

 Arbejde	  for,	  at	  DJ	  fastholder	  O-‐aftalerne,	  udbreder	  kendskabet	  til	  aftalerne	  og	  sørger	  for	  nye	  
tiltrædelser	  til	  disse	  

 Deltage	  i	  relevante	  overenskomstforhandlinger	  på	  områder,	  hvor	  fastansatte	  er	  dækket	  af	  
overenskomster,	  mens	  freelancere	  ikke	  er	  

 Gå	  aktivt	  ind	  i	  arbejdet,	  når	  der	  indgås	  og	  fornys	  overenskomster	  og/eller	  aftaler	  med	  
udgangspunkt	  i	  fastansatte	  

 Herunder	  rejse	  krav	  om,	  at	  forskellen	  i	  indtjening	  mellem	  faste	  og	  frie	  skal	  mindskes.	  Med	  
indtjening	  forstår	  vi	  også	  goder	  som	  fx	  sygedagpenge,	  ret	  til	  løn	  under	  barsel	  og	  arbejdsgiverbetalt	  
opsparing	  til	  ferie	  og	  pension	  

	  
FreelanceGruppen	  vil	  sikre	  gode	  betalings-‐	  og	  arbejdsvilkår	  for	  freelancere.	  Derfor:	  
	  

 Støttes	  DJ	  i	  arbejdet	  som	  sparringspartner	  for	  freelancere	  med	  fokus	  på	  forretningsudvikling,	  vækst	  
og	  innovation	  

 Støttes	  DJ	  i	  arbejdet	  for	  at	  opnå	  rettigheder	  som	  pension	  og	  økonomisk	  sikkerhed	  under	  barsel	  og	  
sygdom	  til	  ikke-‐ansatte	  

 Styrkes	  forbundsledelsen	  i	  dens	  arbejde	  for	  at	  sikre	  individuelt	  valg	  af	  skattemæssig	  status	  som	  
henholdsvis	  lønmodtager	  eller	  selvstændig	  

 Arbejdes	  der	  for	  at	  introducere	  og	  udvikle	  nye	  samarbejdsformer,	  som	  styrker	  freelancernes	  
arbejdsfelt	  	  	  

 Arbejdes	  der	  for	  at	  gøre	  det	  lettere	  og	  derved	  mere	  attraktivt	  at	  drive	  forretning	  som	  freelancer	  
ved	  at	  påpege	  forhold,	  der	  besværliggør	  virksomhed	  

 Skal	  der	  sikres	  gode	  arbejdsvilkår	  for	  freelancere,	  som	  arbejder	  på	  tværs	  af	  landegrænser	  
 Skal	  der	  være	  fokus	  på	  øget	  kvalitet	  på	  medlemmers	  arbejdsområder	  
 Arbejdes	  der	  for	  at	  udvikle	  værktøjer	  fx	  prisberegner	  til	  gavn	  for	  nye	  freelancere	  og	  at	  styrke	  

etablerede	  freelanceres	  virksomhed	  
	  
FreelanceGruppen	  vil	  styrke	  freelanceres	  økonomiske	  muligheder	  for	  individuel	  efteruddannelse	  ved:	  
	  

 At	  fortsætte	  FreelanceGruppens	  forsøgspulje	  for	  efteruddannelse	  	  
 At	  fokusere	  på	  de	  freelancere,	  der	  ikke	  kan	  opnå	  støtte	  til	  efteruddannelse	  på	  anden	  måde	  	  
 At	  fremsætte	  forslag	  til	  delegeretmødet	  om	  en	  efteruddannelsespulje	  for	  alle	  medlemmer	  af	  

forbundet,	  som	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  opnå	  støtte	  på	  anden	  måde	  
	  



FreelanceGruppen	  vil	  arbejde	  for	  freelanceres	  ophavsret	  –	  og	  bedre	  aftaledækning	  ved	  videreudnyttelse.	  
Derfor:	  
	  

 Styrkes	  indsatsen	  for	  at	  få	  aftaledækket	  det	  digitale	  kopimarked	  
 Sikres	  freelanceres	  økonomiske	  ophavsrettigheder	  og	  droit	  morale	  gennem	  aftaler	  og	  lovgivning	  
 Arbejdes	  der	  for	  at	  begrænse	  urimelige	  og	  ensidigt	  udformede	  leveringsaftaler,	  der	  indeholder	  krav	  

om	  ubegrænset	  videreudnyttelse	  og	  pålægger	  freelancere	  urimeligt	  ansvar	  i	  forhold	  til	  3.	  mand	  
	  
FreelanceGruppen	  vil	  udvikle	  og	  udbyde	  faglige	  arrangementer:	  
	  

 Via	  kurser,	  temadage,	  fyraftensmøder,	  webinarer	  
 Ved	  at	  udbyde	  minimum	  2-‐3	  arrangementer	  om	  måneden	  til	  medlemmerne	  
 Med	  afholdelse	  af	  seminar	  for	  medlemmerne	  	  
 Ved	  at	  arbejde	  for	  at	  DJ	  indgår	  partnerskaber	  med	  de	  offentlige	  vækstcentre	  

	  
FreelanceGruppen	  vil	  samarbejde	  med	  andre	  grupper,	  faggrupper,	  studerende	  og	  andre	  fagforeningers	  
specialgrupper	  for	  freelancere	  på	  medieområdet.	  Derfor:	  
	  

 Fortsættes	  arbejdet	  mod	  ulønnede	  praktik-‐	  og	  assistentstillinger,	  borgerjournalistik	  samt	  alt	  for	  lavt	  
lønnede	  jobs	  

 Udbygges	  kommunikationen	  med	  henblik	  på	  at	  få	  større	  fælles	  faglighed	  på	  tværs	  af	  faggrupper	  
 Sættes	  der	  fokus	  på	  freelanceres	  arbejdsvilkår	  
 Medvirker	  vi	  til	  at	  forberede	  de	  studerende	  til	  et	  liv	  som	  freelancer	  ved	  fx	  besøg	  på	  

uddannelsesinstitutionerne	  
 Arbejdes	  der	  for	  et	  udvidet	  samarbejde	  med	  de	  fastansattes	  tillidsfolk	  med	  henblik	  på	  at	  sikre	  og	  

forbedre	  kvalitet	  og	  betaling	  og	  undgå,	  at	  vi	  underbyder	  de	  fastansatte	  
	  	  
FreelanceGruppen	  vil	  sikre	  optimal	  kommunikation	  ved:	  
	  

 At	  sikre,	  at	  alle	  freelancere	  i	  DJ	  får	  kompetent	  information,	  så	  de	  uanset	  arbejdsfelt	  og	  
skattemæssig	  status	  kan	  træffe	  beslutninger,	  fx	  pension,	  forsikring,	  sygedagpenge,	  efteruddannelse	  
mv.	  på	  et	  kvalificeret	  grundlag	  

 At	  forbedre	  den	  direkte	  kommunikation	  med	  medlemmerne	  internt	  og	  øge	  fokus	  på	  freelanceres	  
vilkår	  eksternt	  

 At	  styrke	  markedsføring	  af	  freelancere	  som	  professionelle,	  kvalificerede	  og	  fleksible	  
kvalitetsleverandører	  

 At	  følge	  og	  udvikle	  FreelanceGruppens	  kommunikationsstrategi	  
 At	  kommunikere	  på	  flere	  af	  de	  platforme	  hvor	  medlemmerne	  orienterer	  sig	  fagligt	  

	  	  
FreelanceGruppen	  vil	  styrke	  det	  internationale	  samarbejde.	  Derfor	  skal	  vi:	  
	  

 Styrke	  og	  udvikle	  den	  fagpolitiske	  og	  mellemfolkelige	  erfaringsudveksling	  med	  freelancere	  i	  Norden	  
og	  Europa	  

 Arbejde	  for	  at	  udvide	  samarbejdet	  mellem	  freelancere,	  kollegaer	  og	  kunder	  på	  tværs	  af	  
landegrænser	  	  	  

	  
FreelanceGruppen	  vil	  være	  netværksdannende	  og	  derfor:	  	  	  
	  

 Fortsat	  udbygge	  medlemmernes	  indbyrdes	  kommunikation	  bl.a.	  ved	  hjælp	  af	  arbejdspladsnetværk,	  
der	  kan	  skabe	  bedre	  arbejdsvilkår	  og	  betingelser	  for	  at	  indgå	  aftaler	  og	  overenskomster	  	  

 Støtte	  freelancere	  i	  at	  danne	  faglige	  netværk	  til	  gavn	  for	  deres	  freelancevirksomhed	  
 Styrke	  den	  indbyrdes	  åbenhed	  om	  løn	  og	  arbejdsvilkår	  	  


