
BILAG 2.2.

Aftale om frivillige fratrædelsesordninger

§1.

Aftal.en omfatter:

1) ansatte omfattet af Overenskomst mellem DR og Dansk Journalistforbund.

s 2.

Denne aftale g~lder for ansatte, der selv søger sig afskediget;

Stk. 2. Denne aftale gælder ikke foransatte. der afskediges eller fratræderafandre grundeslJm
fx sygdom eller anden utilregnelig årsaq. .

Stk. 3. Denne afta lekan anvendes i de situationer, hvor OH vurderer,at personale reduktioner er
eller forudses et blive r:lødvendige; og hvor det i den forbindeLse vHvære hensigtsmæssigt at
fremme den frivillige fratræden. . .

§ 3.

DRkan yde etfratrædelsesbeløb til ansatte; der har været uafbrudt beskæftiget i DR i 12 eJler 17
år. Fratr82delsesbeløbetsvarertil: '. '..

- 1 månedsløn efter'12 års uafbrudt beskæftigelse. . :

- 3 måneders løn efter 17 årsuafbrodt; beskæftigelse:

Stk. 2. J særlige tilfælde kan de i stk. lriævntefratrædelsesbeløb'forhøj~s og/eller de hertil knyt-
tede beskæftige)seskravnedsættes, doq.såledesatdar maksimalt kan ydesetfratrædelsesbelØb
svarende til:

- 2 måneder-s lØn efter 9~rsuc3fbrudt beSkæftigelse
- 6 måneder-s løn efter 14 års uafbr'udtbeskæftigelse.

Stk. 3. Fratrædeteesbelebat bereqnes på samme made som løn under sygdom, dog ekskl. eget .og
ORs.pensionsbidrag. Der indbetales ikke eget pensionsbidrag og DR.spensionsbidraqaf fratræ-
dejsesbeløbet; ligesom der ikke betales feriepenge affratræde::Isesbeløbet.

§4.

DR kan imødekomme en ansats anmodning orn at oppebære sædvanlig løn i en tjenestefrihedspe-
riede af indtil 7 måneders varighed umiddelbart forudfar fratrædelsestidspunktet.

Stk. 2. Tilgodehavende ferie, feriefridage, kompensationsdage, ttrnebank, afepadsertnq, sabbat mv.
forudsættøs i videst muligt omfang afholdt før eller itjenestefrihedsperibdeft ..

§5.

Alternativt til §§ 3 og 4 kari DR indbetale ekstraordnære pensionsbidrag for ansatte rnad for-sik-
ringsmæssig pensionsor'drunp, hvis de.kan gå på pension i forbindelse med frivillig fratræden.
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Stk. 2. DR kan indbetale op til 4~rs ekstraordinært pensionsbidrag [såvel egetbidrag som arbejds-
givetbidri;lg) til pensionsordningen. ...

Stk. 3. De ekstraordinære pensionsbidrag indbetales en gang for alle og beregnes på grundlag of
bidraget i den sidste normale lønudbetaling. inden fratrædelsen.

§6.

Aftalen har virkning fra den l.juni 2017 og bortfalder uden videre, med mindre pqrternf;lafteler
andet, den 31. maj 2020. .. .. .

Stk. 2. Aftalen kan opsigesskriftligt med 3 måneder-s varsel til en 31. maj,-dog tidligst tilden 31.maj2020. . .

København,den
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