
FreelanceGruppens	  generalforsamling	  	  

Punkt	  5	  f	  
Forslagsstiller:	  	  Morten	  Friis	  Jørgensen	  

Forslag	  om	  tilføjelser	  og	  ændringer	  til	  FreelanceGruppens	  arbejdsprogram	  2014.	  

I	  det	  indledende	  afsnit	  ændres	  ordet	  ’fire’	  til	  ’fem’:	  

FreelanceGruppens	  bestyrelse	  skal	  frem	  til	  generalforsamlingen	  i	  2015	  have	  særligt	  fokus	  på	  fem	  
ligeværdige	  emner:	  

I	  punktopstillingen	  herefter	  tilføjes	  som	  emne	  nr.	  5:	  

Ledighed	  og	  underbeskæftigelse	  

I	  arbejdsprogrammet,	  f.eks.	  efter	  afsnittet	  om	  faglige	  arrangementer,	  tilføjes	  det	  nye	  afsnit	  om	  
ledighed	  og	  underbeskæftigelse:	  

Ledighed	  og	  underbeskæftigelse	  

Bestyrelsen	  sætter	  fornyet	  fokus	  på	  indsatsen	  til	  fordel	  for	  ledige,	  underbeskæftigede	  og	  
tilsvarende	  udsatte	  kolleger	  i	  FreelanceGruppen,	  så	  mulighederne	  for	  at	  opnå	  opgaver	  og	  arbejde	  
inden	  for	  DJ’s	  fag-‐	  og	  organisationsområde	  øges	  

Ved	  at:	  	  

§ stimulere	  og	  støtte	  vores	  ledige,	  underbeskæftigede	  og	  andre	  udsatte	  medlemmer	  til	  at	  
deltage	  i	  kurser,	  netværk	  mv.,	  herunder	  også	  A-‐grupper	  i	  kredsene	  	  

§ yde	  økonomisk	  dækning	  til	  transport	  for	  ledige,	  underbeskæftigede	  og	  andre	  udsatte	  
medlemmer,	  når	  de	  deltager	  i	  netværksmøder,	  kurser,	  seminarer,	  temadage,	  fyraftens-‐,	  
medlems-‐	  og	  netværksmøder	  mv.	  og	  har	  mere	  end	  25	  km	  transport	  fra	  hjemmet	  til	  
mødestedet	  

§ forstærke	  samarbejdet	  med	  vores	  fastansatte	  kolleger	  og	  deres	  medarbejderforeninger,	  
tillidsrepræsentanter,	  specialforeninger,	  interessegrupper,	  specialgrupper	  mv.	  samt	  med	  
valgte	  og	  ansatte	  i	  Dansk	  Journalistforbund	  med	  den	  dagsorden,	  at	  de	  fastansatte	  markant	  
øger	  brugen	  af	  deres	  ret	  til	  efteruddannelse	  og	  dermed	  baner	  vej	  for	  
overenskomstdækkede	  opgaver	  og	  arbejde,	  herunder	  jobrotation,	  vikariater,	  korttids-‐	  og	  
projektansættelser	  mv.	  

§ intensivere	  indsatsen	  for	  at	  sikre,	  at	  alle	  gruppens	  medlemmer,	  der	  står	  overfor	  seniorjob	  
og	  andre	  arbejdsmarkedsordninger	  i	  det	  kommunale	  system,	  opnår	  ansættelsesforhold	  
under	  Dansk	  Journalistforbunds	  overenskomst	  med	  Kommunernes	  Landsforening	  	  



§ støtte	  ledige	  nyuddannede	  og	  dimittender,	  så	  de	  stimuleres	  til	  at	  opnå	  og	  udføre	  opgaver	  
og	  job	  under	  løn-‐	  og	  arbejdsforhold,	  som	  er	  overenskomstdækket,	  anbefalet	  eller	  
anerkendt	  af	  Dansk	  Journalistforbund	  

I	  afsnittet	  ’Samarbejde	  med	  andre	  grupper’	  ændres	  det	  sidste	  punkt,	  ’besøge	  
uddannelsesinstitutionerne’	  til:	  

§ forstærke	  kontakten	  til	  de	  studerende	  og	  deres	  organisationer	  på	  medieuddannelserne	  og	  i	  
samarbejde	  med	  Dansk	  Journalistforbund	  øge	  antallet	  af	  besøg,	  træf	  og	  fyraftensmøder	  
med	  særlig	  vægt	  på	  at	  forebygge	  dimittendledighed	  og	  underbetaling	  

	  


