Forslag til FreelanceGruppens arbejdsprogram 2015
Med udgangspunkt i FreelanceGruppens vedtægter og Dansk Journalistforbunds
freelancestrategi foreslår FreelanceGruppens bestyrelse følgende retningsgivende
arbejdsprogram for bestyrelsesarbejdet.
FreelanceGruppens bestyrelse skal frem til generalforsamlingen i 2016 varetage medlemmernes
faglige, fagpolitiske og økonomiske interesser gennem særligt fokus på:






Overenskomster og aftaler
Betalings- og arbejdsvilkår
Efteruddannelse og faglige arrangementer
Ophavsret og videreudnyttelse
Netværk, klubber og faglige fællesskaber

Overenskomster og aftaler
Bestyrelsen
 arbejder for, at Dansk Journalistforbund indgår og fornyr freelanceoverenskomster og
-aftaler, så stadigt mere freelancearbejde bliver omfattet af kollektive aftaler
 arbejder for, at Dansk Journalistforbund løbende sikrer sig, at indgåede
freelanceoverenskomster og -aftaler overholdes af både arbejdsgivere og freelancere
 arbejder for, at freelancerne på de medier, der forhandles med, mobiliseres i forbindelse
med forhandlingerne
Ved at
 opfordre til og støtte Dansk Journalistforbund i at indgå overenskomster og aftaler på
områder, hvor fastansatte er dækket, men freelancere ikke er
 deltage i relevante overenskomstforhandlinger
 opfordre til, at freelanceres vilkår indgår som en integreret del af kommunikationen med de
fastansattes tillidsfolk, og at Dansk Journalistforbund holder kontakt til de etablerede
freelanceklubber på medierne
 styrke samarbejdet med lokale tillidsfolk med henblik på at indsamle viden om
freelanceaftaler og øvrige forhold vedrørende freelancere og bidrage til at forebygge, at
freelancere underbyder fastansatte
 opfordre Dansk Journalistforbund til at udbrede kendskabet til O-aftalen og sørge for, at
flere tiltræder den, samt arbejde for og bidrage til, at O-aftalen genforhandles i 2015
 følge, deltage i og bidrage til Dansk Journalistforbunds arbejde med nye aftaleformer
 bidrage til, at der opbygges faglige klubber blandt freelancere tilknyttet de enkelte medier

Betalings‐ og arbejdsvilkår
Bestyrelsen
 støtter Dansk Journalistforbund i arbejdet for at opnå rettigheder som pension og
økonomisk sikkerhed under barsel og sygdom for freelancere, uanset om de har
skattemæssig status som lønmodtager, selvstændig eller både-og
 opfordrer kontinuerligt Dansk Journalistforbund til at udvikle den målrettede indsats til fordel
for ledige, underbeskæftigede og tilsvarende udsatte medlemmer af FreelanceGruppen
 støtter den enkelte freelancer ved individuelle aftale-, honorar- og lønforhandlinger
Ved at
 styrke Dansk Journalistforbund i arbejdet for at sikre individuelt valg af skattemæssig status
som lønmodtager, selvstændig eller både-og og påpege forhold, der besværliggør det
 sætte fokus på freelancere med indkomst som selvstændige og med blandet indkomst
 arbejde for at gøre det lettere og mere attraktivt at drive forretning som freelancer og
herunder påpege forhold, der besværliggør drift af egen virksomhed
 styrke markedsføring af freelancere som professionelle, kvalificerede og fleksible
kvalitetsleverandører
 have fokus på betydningen af kvalitet og på, at kvalitet er et konkurrenceparameter, der
skal honoreres






være initiativtagende sparringspartner for Dansk Journalistforbund i arbejdet for
freelancere, uanset om de har skattemæssig status som lønmodtager, selvstændig eller
både-og, med fokus på forretningsudvikling, vækst og innovation
finde sammen med andre faggrupper med samme problematikker som os for at lægge
større pres på lovgiverne
fortsætte og udbygge det eksisterende samarbejde med forbundet om og for udsatte
medlemmer af FreelanceGruppen
medvirke til, at prisberegneren bliver et brugbart værktøj

Efteruddannelse og faglige arrangementer
Bestyrelsen
 styrker medlemmernes faglige kompetencer og efteruddannelses- og kursusmuligheder
Ved at
 udbyde og udvikle relevante kurser, seminarer, temadage, fyraftensmøder og webinarer
 videreføre FreelanceGruppens forsøgspulje til efteruddannelse
 arbejde for, at Dansk Journalistforbund har fokus på de freelancere, der ikke kan opnå
støtte til efteruddannelse på anden måde
 være med til at udvikle udbuddet af kurser i Dansk Journalistforbunds regi
 støtte gruppens underbeskæftigede og andre udsatte medlemmer i at deltage i kurser,
netværk mv.

Ophavsret og videreudnyttelse
Bestyrelsen
 fastholder og udbygger fokus på ophavsret og bedre aftaledækning ved videreudnyttelse
Ved at
 påvirke Dansk Journalistforbund til at styrke indsatsen for at få aftaledækket det digitale
kopimarked
 arbejde for at sikre freelanceres økonomiske ophavsrettigheder og droit moral ved at sætte
fokus på aftaler og lovgivning
 arbejde for at begrænse urimelige og ensidigt udformede leveringsaftaler, der indeholder
krav om ubegrænset videreudnyttelse og pålægger freelancere urimeligt ansvar i forhold til
tredjemand

Rekruttering og netværksdannelse
Bestyrelsen
 arbejder for at organisere flere freelancere på Dansk Journalistforbunds områder
 støtter udbygning af medlemmernes indbyrdes kommunikation og netværksdannelse
Ved at
 udvikle, producere og sprede relevant informationsmateriale om forbundets og gruppens
arbejde
 udvikle og vedligeholde arbejdspladsnetværk, der kan formulere krav til arbejdsvilkår og
betingelser for at indgå aftaler og overenskomster
 støtte freelancere i at danne og vedligeholde faglige netværk til gavn for deres
freelancevirksomhed

Samarbejde med andre grupper
Bestyrelsen
 samarbejder med specialgrupper, specialforeninger og studerende i Dansk
Journalistforbund og med andre fagforeningers specialgrupper for freelancere – især på
medieområdet
Ved at
 fortsætte arbejdet mod ulønnede praktikstillinger og alt for lavt lønnede jobs
 udbygge bestyrelsens kommunikation på freelancegruppen.dk og andre egnede platforme
for at opnå større fælles faglighed på tværs af faggrupper
 besøge uddannelsesinstitutionerne

Kommunikation
Bestyrelsen
 udvikler og forbedrer den direkte kommunikation med medlemmerne
Ved at
 følge og udvikle FreelanceGruppens kommunikationsstrategi
 støtte Dansk Journalistforbund i at sikre, at alle medlemmer af FreelanceGruppen får
kompetent information, så de uanset arbejdsfelt og skattemæssig status som lønmodtager,
selvstændig eller både-og kan træffe arbejdsrelaterede beslutninger på et kvalificeret
grundlag
 fortsat udvikle den digitale og interaktive kommunikation med medlemmerne via web
(hjemmeside, nyhedsbreve og mails), PingPong og andre relevante fora

Internationalt samarbejde
Bestyrelsen
 styrker og udvikler den fagpolitiske og mellemfolkelige erfaringsudveksling med freelancere
og freelanceorganisationer inden for vores faglige områder i Norden og resten af verden
 støtter freelancere og deres ytringsfrihed generelt på internationalt plan
Ved at
 deltage i nordiske og internationale freelancekonferencer og -møder
 etablere platforme for faglige og fagpolitiske samarbejder mellem freelancere i forskellige
dele af verden
 generelt have fokus på samarbejde med freelancere og freelanceorganisationer hen over
landegrænser
 opfordre Dansk Journalistforbund til i det internationale arbejde at have opmærksomhed på
freelanceres særligt udsatte situation og sikkerhed

Flow i bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen
 sørger for løbende at have rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer for øje
Ved at
 skabe størst mulig åbenhed omkring bestyrelsesarbejdet – herunder sikre, at
mødereferater offentliggøres, så snart de er godkendt på det efterfølgende
bestyrelsesmøde
 fordele opgaverne så hensigtsmæssigt som muligt på hele bestyrelsen og generelt arbejde
for øget videndeling i bestyrelsen og dermed lette afgangen og tilgangen af
bestyrelsesmedlemmer
 involvere medlemmer uden for bestyrelsen i arbejdsopgaver, hvor det er relevant og
hensigtsmæssigt

