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Aftale om samarbejde og tryghed

Denne aftale er jndg~et mellem Dansk Journalistforbundog DR for overenskomsbperjorføn fra 1.
juni 2017 til 31. maj 2020.

VoldgWtsretten har den 15. februar201Zbesluttet, atOR ikke kan afskaffe den lønnede spisepause

uden om r;lnoverenskomstforhandling med de ansatites faglige organisationer. Afskeff'elser; af den

lønnede spisepause indgik iDRs økonorniplan med45 mio. kr. ~rligt fta2018.

DR har igangsat et arbejde med en revideret økonerruplart for at sikre Iqngsigtet balance i DRs
økonomLOen revide.rede økorrorniplan forvenbas klar tti september 2017. Den reviderede økonomi-

plan kan oerrrredsesI sammenhæng med en rækkeandretidngere beslutninger fx omkring priori-

tering af digital omstilling, den almindelige budgetproces for2018.cig den Iebendeproqrærmande!

Det er samtidig forventningen, at DR i pariedenvil fore'taqe omprioriteringer og tilpasninger som
følge af nye strategiske og driftsmæssige beslutninger mm.

lnden for ovennævnte rammer har denne aftaletil form~I atkunne bidrage til at nedbringe antallet
af opsiqelser- i aftalens løbetid.

Orientering af samarbejdsudvalg mv.

DA informerer løbende på samarbeldsucvalqsrnøder- om status p~ behovet for bespar-elser be-

grundet i sagen om spisepausen strategiske. omlægninger og ØVrige forhold, som forventes at f~
ihdflydelse på behovet for tilpasninger af medarbejderstvrken

Frivillige fratrædelsesordninger

I forlængelse af ori.enteringenaf det relevante udvalg/tillidsrepræselltantenom behovet for til-

pasninger af medarbejderstyrken aktiverer DA som udgangspunkt den Som bilag2.2,vedlagte "Af~
tale om frivillig fratrædelsesor-dnmqar'', Hvis DR undtagelsesvist ikke aktiverer aftalen, kan tiltids-

repræsentent.sn .anmode om; at "Aftale om frivillig fratrædelsesordninger" aktiver-es. OH skal be;.

grunde, hvis denne anmodning ikke efterkommes. S~fr'emt."Aftale om frivillig fratrædelsesord-

ninger" aktiveres, vil den va3rEl aktiv i rninirnum B hverdage herefter. D.eniokaietillidsrepræsentant
og/eller FæHestillidsrepræsentanten fra Dansk Journalistforbund inddraqes og orienteres om an-
søgte frivillige fratrædelser, såfrernt.denenkalta medarbejder samtykker heri.

DR er så vidt muligt indstillet på.at imødekomme ansøgninger orn frivillig fratræoelse.Anseqnlnqen

vurderes ud fra, om fratrædelsen reelt Skal kunne føre til. en nedlæggelse af den påqældendas
stilling og .dermed reelt kunne føre til en konkret besparelse på det p.§gældendeornUlde. Det be-
tragtes oqså som en nedlæggelse af stillingen, såtramt den fratrådte ved enomrokering erstat-

tes af en anden medarbejder, hvis oprindelige stilling så kan nedlægges. DRs ledelse kan give afslag
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pEl en ansøgnil'1g Dm frivillig fratrædelse. Medarbejderen fflr på anmodning afslaget begrundet
skriftligt.

SMremtansøgningen kan irnedekornrnas, sker fratrædelsen efter en individuel forhandling inden
for rammerne af "Aftale om frivilligfratrædelsesordninger".

DR vil ikke fremsende sindetbreve, mens IIAftale om frivillig fratrædelsesordninger"erakbv.

Samarbejde
I forbindelse medtilpasningerafmedarbejderstyrken intensiveres samarbejdet mellem ledelse
b.gtillidsrepræsentanter med udgangspunkt j Samarbejdsaftalens fokus på inddragelse. gen-
nemskuelighed og tillid.

Tillidsrepræsentanten kan saledes arirncdeorn drøftelser med DR med henblik på i fællesskab
at undersøge mulighederne for at undgå opsigelser, begrænse disse eller afbøde følgerne af
dem . .DR fremlægger det for denne drøftelse relevante materiale fx etekonorniskovsrbhk,

nøgletal eller oversigt bver antallet af ansatte i den berørte afdelinq. Som led i drøftelsen kan
tillidsrepræsentanten indtræde i forhandlinger om enkeltmedarbejderesansættelsesvilk.§r,
når medarbejderen eller ledelsen Ønsker det.

DrøfteJsernesker ifortrolighed, og det er ledelsen alene, der træffer den endelige afgørelse
om antallet af opsigelser.

Omplacering

ORhar oplyst, at DR så vidtmuligt forsøger at omplacere medarbejdere. Det undersøges, Om med-

.arbejderens kompetencer matcher .Iediqe stillinger. Hvis muligheden får at tilbyde omplacering,

forudsætter et kortere opkvalificerin!Js-elleruddannelsesforløb, tager DR dette jbetragtning.

Omplacering tilbydes, hvis DRs ledelse. vurderer, at medarbejderensfegllge og personlige kompe-

tencer matcher en ledig stilling. Er ledelsen i tviv' om; hvorvidt enmedarbejder matcheren stilling,
vil tilbud om omplacering først ske efter en samtale med den rnodtaqendechef"

Processen for omplacering sker forinden DR påtænker at opsige en medarbejder [siodetbrev] og
frem til tidspunktet hvor tJR træffer endelig afgørelse.

Ti.1støtte for denne proces opfordres alle medarbejdere til at have et Medarbejder-CV pa Mit
Perspektiv
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Aftalte fratrædelsesordninger

Efter afsendelse af sindetbrev kan drøftelsen med tilndsrepr~sentanten om at undgå opsigelsen

fortsætte frem til tidspunktet for selve opsigelsen. De "sindeds'' medarbejdere har mulighed for
at søge om en aftalt fratrædelsesOrdnihg fremtHafgørelsestidspunktet for opsigelsen. Vilkårene

for den aftalte fratrædelse forhandles konkret med dem enkelte medarbEtider og vedkommendes
tillidsrE1præsentant, sMremt medarbejderen ønsker dette.

Ret til samtale i opsigelsesperioden

Opsagte DR-medarbejdere kan tilmelde sig eri .Jobaqønt i [JRs rekrutterihgssystem, HR Manager,
b.gderved modtage opslag om ledige stillinger j DA.

Berørte medarbejdere kan j opsigelsespetioden frem til fratræden, eventuel aftalt fritstilling eller
ved uansøgt fritstilling frem til udløbet af oPsigelsesperioden få en samtale med den ansættende
chef, såfremt de ansøger om en opsl€let stilling. DR kan ikke garantere ansættelse i stiWnger, da

DR skal ansætte den mest kvalificerede ansøger. Ved DRsvurdering af medarbejderens kvalifika-
tionerover for eksterneansøgeres kvalifikationer, vil DA tillægge erfaring fraarisættelsen iDA'
betydelig vægt.

Afsluttende bestemmelser

Parterne ønsker at feveop til intentionernei denne aftale. Oplever en part, at dette ikke er tilfæl-

det. drøftes dette mellemparterA8. Lykkes det ikke på denne mtJdeatftJ satnarbejdettil atfungere
tilfredsstillende; kan problemet løftes til Journalistgruppens formand/Dansk Journalistforbunddg
Forhandlings'-og Vilkårschefen.

Parterne er desuden enige om at evaluere, hvordan parterne lever op til intentiorien i aftalen i

tredje kvartal 201.8 og med opfølgning j tredje kvartal 2019. Parterne aftaler .op til evalueringen,

hvordan denne skal foreg~i praksis. SMremt parterne:vedevalueringen bliver enige om behov for
konkrete tiltag, kan disse implementeres med det samme eller på Eltandetaftait tidspunkt.

Parterne har på denne baggrund aftalt, at ovsnståenos ikke kan gøres til. genstand for arbE(jds-
retlig prøvelse.

KØbenhavn,den

Fo.r' DR
For Dansk Journalistforbund


