
 
Lokalaftale vedr. freelancearbejde For Scanpix A/S 

 
 

Berlingske Medarbejderforening og Scanpix Danmark A/S (”virksomheden”)  indgår følgende 
aftale vedrørende arbejde udført i freelance, jf. overenskomstens Protokollat om freelance: 
 

1. Tillidsrepræsentanten har efter anmodning ret til at blive orienteret om, hvilke 
freelancemedlemmer af Dansk Journalistforbund, virksomheden indgår aftaler med. Desuden 
har tillidsrepræsentanten ret til at blive orienteret om omfanget af og udviklingen i 
virksomhedens freelanceforbrug, de generelle forhold for freelancere, honorarniveauer, 
videreudnyttelsesoverdragelser m.v. 

 
2. Vederlaget for freelancestof aftales mellem den enkelte freelancer og virksomheden eller de 

redaktionelle medarbejdere, som er bemyndiget hertil.  Blandt de faktorer, der indgår i 
vurderingen af vederlagets størrelse, er lønniveauet for fastansatte fotografer, idet parterne er 
enige om, at anvendelse af eksterne leverandører ikke må undergrave overenskomstens 
lønbestemmelse.  

 
NOTE:  Henset til Scanpix Danmarks særlige konkurrencesituation er parterne enige om, at overenskomstens 
protokollat 4 erstattes af Fællesoverenskomstens protokollat  om freelancere, der lyder: ”Tillidsrepræsentanten kan på 
eget initiativ få indsigt i omfanget af og udviklingen i virksomhedens freelanceforbrug, karakteren af de generelle 
forhold for freelancere og honorarniveauer for freelanceleverancer, og kan i øvrigt over for virksomheden rejse 
spørgsmål om freelancernes forhold.” 

 
3. Retten til videreudnyttelse kan mod et passende vederlag aftales overdraget helt eller delvist til 

virksomheden. Med mindre andet aftales, bevarer freelanceren selv videreudnyttelsesretten. 
Vederlag for denne videreudnyttelse aftales direkte mellem virksomheden og den enkelte 
freelancer. 

 
4. Videreudnyttelse skal i øvrigt ske efter samme retningslinjer vedrørende respekt for droit moral 

med mere, som gælder for videreudnyttelse af fastansattes stof.  
 
5. Der udbetales feriepenge af det udbetalte vederlag efter ferielovens bestemmelser. For 

freelancere, der ikke er omfattet af ferieloven, indgår dette forhold ved aftalens indgåelse, jf. 
aftalens punkt 2. 

 
6. For afleveret materiale modtager freelanceren ud over vederlag dækning af aftalte og 

dokumenterede udgifter. Kørsel i egen bil betales efter statens takster. 
 
7. Freelancere, som løbende leverer stof til virksomheden, har krav på en skriftlig leveringsaftale, 

der kan indeholde bestemmelser om vederlag og opsigelsesvarsel. 
 
8. Freelancere, som løbende leverer stof til virksomheden, kan anmode virksomheden om en 

samtale med henblik på at undersøge mulighederne for en fastansættelse på det pågældende 
område, evt. på deltid.  

 



9. Nærværende aftale træder i kraft 1. januar 2005. Aftalen er indgået med forbehold for 
organisationernes godkendelse. Aftalen kan når som helst opsiges af hver af parterne med seks 
måneders varsel. 

 
Den 14. december 2004 
sign. Scanpix A/S sign. Berlingske Medarbejderforening 

 
 
 
Bilag A.: Protokollat vedr. fastansattes ophavsret på Scanpix 
De pr. 1. januar 2005 på Scanpix fastansatte pressefotografer bevarer, indtil anden lokal aftale 
indgås, uanset bestemmelsen i overenskomstens §14, stk. 3 deres hidtidige vederlagsrettigheder i 
henhold til Tillæg til normalkontrakt for Pressefotografer. 
 
sign. Scanpix A/S sign. Berlingske Medarbejderforening 
 
 
Bilag B.: Forhandlingsaftalen af den 14. december 2004 
Parterne er enige om følgende fortolkningsbidrag vedrørende løst tilknyttede fotografer til forståelse 
af overenskomstens sondring mellem freelancere og vikarer: 

• Pressefotografer, der engageres til 7,4 timers arbejde eller derover, men til mindre end 4 
ugers samlet tjeneste, reguleres af overenskomstens §5 om vikariater. 

• Vikariater ud over 4 uger reguleres af overenskomstens almindelige bestemmelser.  
Det aftales med den enkelte vikar, om vederlaget er inklusive eller eksklusive arbejdsgiver-
betalt pension og feriegodtgørelse. 

• Parterne er enige om, at bruttolønbegrebet i overenskomstens §5, stk. 2 omfatter såvel 
afregning efter faktura som udbetaling af sædvanlig A-skattepligtig gage. 

 
 
Bilag C.: Berlingske-overenskomstens § 5. Vikariater 
Stk. 1. Vikariater af mindst én dags, men under 1 måneds varighed er omfattet af overenskomsten 
med følgende undtagelser: Der oprettes ikke normalkontrakt men en skriftlig aftale, som sendes i 
kopi til tillidsrepræsentanten. Bestemmelser vedrørende pension og efteruddannelse finder ikke 
anvendelse, idet der henvises til stk. 2. 
 
Stk. 2. Lønnen fastsættes som en bruttoløn omfattende skalaløn, personligt tillæg og værdi af 
pension samt værdi af vederlag for videreudnyttelse. Den samlede aflønning for en tidsbegrænset 
ansat må ikke være mindre gunstig end den samlede aflønning, inkl. pension m.v. for en sammen-
lignelig fastansat. 
 
Stk. 3. Til betaling af efteruddannelse for medarbejdere ansat efter denne paragraf afsættes årligt et 
beløb på 2,5 procent af  den samlede udbetalte løn. Beløbet administreres af Dansk Journalist-
forbund, der ud af beløbet efter ansøgning kan betale kursusafgifter og lignende til relevant 
journalistisk efteruddannelse for personer, der inden for det seneste år har været ansat i henhold til 
denne paragraf. Forbundet skal mod forlangende aflevere en rapport om midlernes anvendelse. 
 
Stk. 4. For øvrige tidsbegrænsede ansatte gælder overenskomsten fuldt ud. 
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