
Protokollat ved overenskomstfornyelsen år 2020 
 

Mellem Dagbladet Information og Informations Redaktionelle Medarbejderforening som gruppe 

under Dansk Journalistforbund er aftalt følgende i forbindelse med fornyelsen af parternes 

overenskomst for perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2023 

 

 

Nuværende §2 stk. 1 udgår og erstattes af: 
 

Stk. 1.  

Grundlønnen udgør pr. 1. juli 2020 månedligt: 

Startløntrin 1, 0 - 2 års journalistisk anciennitet, 32.466 kr. (pr. 1. juli 2021: 32.978 og pr. 1. juli 2022: 

33.496) 

Startløntrin 2, 2 - 3 års journalistisk anciennitet, 34.466 kr. (pr. 1. juli 2021: 34.978 og pr. 1. juli 2022: 

35.496) 

Normalløn, over 3 års journalistisk anciennitet, 36.466 kr. (pr. 1. juli 2021: 36.978 og pr. 1. juli 2022: 

37.496) 

Startlønningerne ligger fast hhv. 4.000 kr. og 2.000 kr. under normallønnen.”   

 

 

Nyt §2 stk. 2 
 

Den journalistiske anciennitet regnes fra afslutningen af uddannelsen, som dateret på 

eksamensbeviset. Har den nyansatte relevant erhvervserfaring fra før eller under studiet tælles disse 

perioder med, således at vedkommende skifter løntrin tilsvarende tidligere. 

Tillidsrepræsentanten er med til at vurdere om tidligere erhvervserfaring er relevant 

 

 

Tidligere §2 stk. 2 herefter stk. 3, og så fremdeles 
 

 

I tidligere stk. 2 (nu stk. 3) sker følgende ændring: 
 

Ordet ”procent” erstattes af ordet ”procentdel”. 

 

 

Tidligere §2 stk. 6 (nu stk. 7) udgår og erstattes af 

 
Til ansatte i sekretariatet, der har produktionsansvar, men ikke modtager redaktørtillæg, ydes et 

funktionstillæg på 4.000 kr. pr. måned. Der kan med medarbejderforeningen aftales andre 

funktionstillæg. 

 

 

 

Nuværende §3 ”Arbejdstid” udgår og erstattes af følgende: 
 

§3 Arbejdstid 



 

Stk. 1. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer fordelt på fem dage. Alt arbejde herudover er 

overarbejde, som kompenseres med frihed i forhold 1:1½, som så vidt muligt afspadseres i den 

efterfølgende kalendermåned. 

 

Stk. 2. I uger med søgnehelligdage, eller hvor medarbejdere er fraværende på grund af sygdom, 

ferie, orlov eller efteruddannelse, reduceres den ugentlige arbejdstid tilsvarende. 

 

Stk. 3. Så længe en medarbejder indgår i den rullende vagtplan i redaktions- og websekretariatet, 

ydes vedkommende en uges (5 dage) kompensationsfrihed med løn for varierende møde- og 

sluttidspunkter, varierende længder på arbejdsdagene, samt usystematiske overskridelser af den 

normale arbejdstid.  

For øvrige medarbejdere på fast skiftehold reduceres arbejdstiden efter nærmere aftale mellem 

redaktionsledelsen og medarbejderforeningen. 

 

Stk. 4. Ugens mindst to fridøgn skal så vidt muligt være sammenhængende. Således skal en 

medarbejder, der har søndagsvagt som udgangspunkt have fri den forudgående fredag og lørdag  

 

Stk. 5. For arbejde på søn- og helligdage samt lørdage ydes et tillæg på 550 kr., som udbetales 

månedligt. 

 

Stk. 6. Medarbejderne har ret til at gå 20 procent ned i ugentlig arbejdstid efter eget ønske og har 

ret til at vende tilbage til fuld tid. Varslet ved arbejdstidsnedsættelse er en måned. Retten til 

tilbagevenden til fuld tid varslet med 3 mdr. Den nærmere ordning aftales mellem 

tillidsrepræsentanten, ledelsen og den pågældende medarbejder i hvert enkelt tilfælde. Der trækkes 

et beløb i lønnen, som svarer til reduktionen i tid. I alle andre henseender er vilkårene de samme for 

medarbejdere med en arbejdstid på mindst 80 procent af normalarbejdstiden. Medarbejderes ønske 

om yderligere nedsættelse af arbejdstiden kan imødekommes af ledelsen efter særlig aftale med den 

redaktionelle medarbejderforening. 

 

 

 

Nuværende §4 ”Ferie og Fritvalg” udgår og erstattes af følgende: 
 

§ 4. Ferie og Fritvalg 
 

Stk. 1. Der tilkommer medarbejderen fem ugers ferie ifølge Ferieloven, samt yderligere 1 uges ferie. 

Friheden placeres efter aftale med områderedaktøren. Søgnehelligdage medregnes ikke i ferien. I 

øvrigt gælder ferielovens regler. 

Stk. 2. Den 6. ferieuge (5 dage) tilskrives uden optjening den 1. september. Som en særlig 

overgangsordning for allerede ansatte tilskrives der 1.67 feriedag pr. 1. maj 2021 

Nyansatte får straks fra ansættelsen et forholdsmæssigt antal feriedage svarende til antallet af måneder 

til førstkommende 1. september (5 delt med 12, gange antallet af måneder).  

Ved fratræden afregnes feriegodtgørelse for ikke afholdte feriedage med 2,08 feriedag pr. måned. 

Stk. 3. Medarbejdere omfattet af overenskomsten råder pr. 1. september over 5,5 % af den 

ferieberettigende løn som særlig opsparing (Fritvalgsordning). Den enkelte medarbejder skal en gang 

årligt, senest den 30. juni, vælge, om pengene for det kommende ferieår skal bruges til pension, ikke-

pensionsgivende Fritvalgstillæg eller feriefridage. Det trufne valg kan ikke ændres efter denne dato.   



En feriefridag koster 0,5 %. Ved udbetaling til pension og/eller Fritvalgstillæg udgør 1%, uanset 

medarbejderen løn, 453 kr. om måneden. 

Stk. 4. Ved valg af pension indbetales beløbet af virksomheden månedligt sammen med det 

normale pensionsbidrag til medarbejderens pensionsopsparing og opgøres særskilt på 

medarbejderens lønseddel.  

Stk. 5. Ved valg af Fritvalgstillæg udbetales beløbet månedligt 

Stk. 6. Ved valg af feriefridage afvikles disse i perioden 1. september – 31. december det 

efterfølgende år (16 måneder) efter reglerne i stk. 1 

Stk. 7. Medarbejdere, der ikke foretager et aktivt valg, får tildelt 5 feriefridage og et månedligt 

tillæg på 1359 kr., fratrukket et beløb svarende til 11,5%, der indbetales på vedkommendes 

pensionsopsparing. 

Stk. 8. Medarbejdere, der ansættes efter 30. juni, har i det efterfølgende ferieår ikke mulighed for 

fritvalg, men får fra ansættelsesdatoen, og indtil de kan indtræde i fritvalgsordningen, et 

forholdsmæssigt antal feriefridage (=5 gange antallet af måneder til indtræden i fritvalgsordningen, 

divideret med 12) og et månedligt tillæg på 1359 kr., fratrukket et beløb svarende til 11,5%, der 

indbetales på vedkommendes pensionsopsparing. 
Stk. 9. Såfremt medarbejderen fratræder før anvendelsen af midlerne i fritvalgsordningen, udbetales disse 
med sidste lønudbetaling fraregnet 2,5%. 

 

  

Det er desuden aftalt, at det frie valg begrænser sig til følgende 7 pakker: 

 

 

 

Pakke 1 

 

 

11 feriefridage 

 

 

 

Pakke 2 

 

 

8 feriefridage 

 

1,5% fritvalgstillæg 

 

Pakke 3 

 

 

8 feriefridage 

 

1,5% pension  

 

 

Pakke 4 

 

 

5 feriefridage 

 

1359 kr. pr. måned fratrukket et beløb 

svarende til 11,5%, der indbetales på 

vedkommendes pensionsopsparing. 

(denne pakke får medarbejdere, der ikke 

selv vælger) 

 

Pakke 5 

 

 

2 feriefridage 

 

4,5% fritvalgstillæg 

 

Pakke 6 

 

 

2 feriefridage 

 

4,5% pension 

 

Pakke 7 

 

 

0 feriefridag 

 

5,5% fritvalgstillæg 

 



 

Der er enighed om, at Pakke-ordningen evalueres i forbindelse med fornyelsen af denne 

overenskomst. Så både antallet af pakker og sammensætningen af disse kan justeres om nødvendigt. 

 

Som overgangsordning får hver enkelt overenskomstansat i perioden fra 1. juli 2020 til 31. 

december 2020 et månedligt Fritvalgstillæg på 453 kr. 

Det allerede foretagne frit-valg for 2020 fastholdes.  

Inden 30. oktober 2020 træffer medarbejderne et nyt frit-valg, der kommer til at gælde for de første 

8 måneder af 2021. Valgte Feriefridage er til medarbejderens rådighed 1. maj 2021, dagene 

tilskrives forholdsmæssigt med 8/12 af antallet af dage i den valgte pakke. Valgte Fritvalgs-tillæg 

og pensions-indbetalinger indbetales månedligt fra 1. januar til 31. august 

 

 

Nuværende §5 stk. 2 udgår og erstattes af 
 

Til medarbejderens pensions- og gruppeordning betaler A/S Dagbladet Information månedligt 10 % 

(10,5% pr. 1. jan 2021, 11% pr. 1. juli 2021 og 11,5% pr. 1. juli 2022) af de i § 2 nævnte løndele. 

 

 

Tilføjelse til §5 stk. 8 

 
Ordet ”pensionsalderen” ændres til ”folkepensionsalderen”. 

 

 

Nuværende § 7 stk. 6 udgår og erstattes af  
 

Stk. 6.  Ved fratrædelse efter eget ønske kan der maksimalt udbetales 4 uger af evt. opsparet 

uafholdt orlov efter stk. 2. Den fratrædende medarbejder har ret til at afvikle op til 2 ugers orlov i 

opsigelsesperioden. 

 

 

Ny §15 stk. 10 

 
Lønstatistik for oktober måned udleveres til tillidsrepræsentanten efter begæring herom. 

 

 

For så vidt angår tidligere protokollaters enighed om ved senere lønforhandlinger at nærme sig 

gennemsnittet for journalistlønninger i København, har dette emne ikke være diskuteret ved disse 

forhandlinger, så der henvises til parternes tidligere synspunkter. 

 

 

 

Der er enighed om følgende ændringer af Protokollat 1 : 
 

Afsnittet: 



En mellemleder kan efter individuel aftale med chefredaktøren udtræde af overenskomsten i 
perioden frem til 30. juni 2020. Dog gælder dette for højst tre mellemledere ad gangen, og disse 
mellemledere må ikke have afskedigende beføjelser i perioden. 
 
udgår og erstattes af: 

 

En mellemleder kan efter individuel aftale med chefredaktøren udtræde af overenskomsten i 
perioden frem til 30. juni 2023. Dog gælder dette for højst tre mellemledere ad gangen, og disse 
mellemledere må ikke have afskedigende beføjelser i perioden 

  

 
Afsnittet: 

 

Aftalen udløber automatisk og kan ikke fornyes, medmindre overenskomstparterne bliver enige 
om det i forbindelse med fornyelsen af overenskomsten i 2020. 
 
udgår og erstattes af: 

 

Aftalen udløber automatisk og kan ikke fornyes, medmindre overenskomstparterne bliver enige 
om det i forbindelse med fornyelsen af overenskomsten i 2023. 
 

 

I Allonge til Normalkontrakt for mellemledere 

 

ændres denne sætning: 

 

Medarbejderen udtræder i perioden fra denne kontrakts underskrivelse til 30. juni 2020 af 

overenskomsten. 

 

til følgende: 

 

Medarbejderen udtræder i perioden fra denne kontrakts underskrivelse til 30. juni 2023 af 

overenskomsten. 

 

 

 

Protokollat 2 udgår 

 
Og erstattes af: 

 
Vedr. Ligestilling 

Parterne peger på betydningen af ligestillingsaspektet f.eks. i spørgsmål om ansættelse og efteruddannelse 

 

 

Lokalaftale vedr. vikararbejde 
 

Nyt stk. 3: Ingen vikar kan tildeles en vagt der er kortere end 7,4 timer 



 

Eksisterende stk. 3 herefter stk. 4 osv. 

 

Nuværende stk. 3 (nyt stk. 4) udgår og erstattes af: 

 

For øvrige tidsbegrænsede ansatte gælder overenskomsten fuldt ud. Den enkelte tidsbegrænset 

ansatte skal senest 1 måned før udløbet af den tidsbegrænsede kontrakt have oplyst om Information 

ønsker at forlænge kontrakten. 

 

 

Freelance 

 
Freelancetaksterne efter §1 stk. 7 og 8 og Lokalaftale om Vikar-arbejde og Lokalaftale om 

Freelance-arbejde reguleres med samme procentsats, som de samlede løn- og pensionsstigninger til 

de fastansatte udgør (1% i 2020, 1,75% i 2021 og 1,75% i 2022).  

Efter reguleringen af freelancetaksterne med disse procentsatser opnås der ved lokal forhandling 

enighed om fordeling af yderligere 200.000 kr. pr. år. Når der lokalt er opnået enighed om 

fordelingen på de enkelte minimumstakster, udarbejdes et nyt takstbilag for de aftalte takster i OK-

perioden, der kan vedhæftes den oprindelige freelanceaftale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsnittet ”Freelancebarsel” i ”Lokalaftale om freelance-arbejde” udgår og 

erstattes af: 
 

Freelancebarsel 

 

Stk. 1. En freelancer har ret til at blive ansat i en periode svarende til den maksimale periode 

Information kan få barselsdagpenge-refusion fra en barselfond 

-For en kvinde op til 31 uger 

-For en mand/medmor op til 27 uger 

Stk. 2. Denne ret gælder for freelancere, som i de sidste 12 måneder op til orlovsstarten har tjent 

mindst 150.000 kr. ved levering til Information.  

Stk. 3. Lønnen under barsels-ansættelsen skal være mindst det maksimale beløb, som Information 

kan få refunderet, pr. 1.7. 2020 lig 29.911 kr. om måneden (186,56 kr. i timen) 

Stk. 4. Uanset om Information ikke kan få barselsdagpenge-refusion fra en barselsfond for en 

mandlig/medmor freelancer, fordi moderens arbejdsgiver har opbrugt refusionen (udover de 14 

dages Fædreorlov), har freelanceren ret til at blive ansat i yderligere 12 uger udover Fædreorloven 

med den i stk. 3 nævnte løn. Denne ansættelse behøver ikke at ligge i umiddelbar forlængelse af 

Fædreorloven, men kan ligge på et hvilket som helst tidspunkt af orlovsperioden. 

Stk. 5. Informations pligt til at ansætte freelanceren forudsætter, at denne efter Lov om dagpenge er 

berettiget til fulde barselsdagpenge, som refunderes til Information under ansættelsen. 



Stk 6. For korrespondenter gælder, at de er berettigede til at modtage et månedligt beløb på 50% af 

deres normale indkomst fra Information (beregnet på grundlag af de seneste 12 måneder op til 

orlovsstarten) uanset om de på grund af bopæl i udlandet ikke har ret til barselsdagpenge efter Lov 

om dagpenge. Dette gælder i op til 13 uger inden for det første år efter fødslen. En kvindelig 

korrespondent har ret til at placere 4 af disse uger inden fødslen.  

 

Følgende indskrives alene i dette Aftale-protokollat 

Rettighederne i stk. 4 er skønsmæssigt værdisat til 60.000 kr. Hvis det i overenskomstperioden viser 

sig, at udgiften for Information bliver højere, har Information ret til at lade det overskydende beløb 

indgå som en del af rammen ved overenskomstfornyelsen i 2023. 

 

Bliver udgiften lavere får det ingen indflydelse på rammen for overenskomstfornyelsen i 2023. 

 

Ordningen evalueres ved OK-forhandlingerne i 2023. 

 

 

I afsnittet ”De overdragne udnyttelsesrettigheder” 
 
 

Sætningen: 

 

Aftalen giver endvidere Information ret til at give læsere/kunder online adgang til læsning/visning/ 

søgning i elektroniske/digitale arkiver, kontrolleret af virksomheden eller via Infomedia. 
 

erstattes af: 

 

Aftalen giver endvidere Information ret til at give læsere/kunder online adgang til læsning/visning/ 

søgning i elektroniske/digitale arkiver, kontrolleret af virksomheden eller via Infomedia og lignende 

nyhedsovervågningstjenester.  

Adgangen skal finde sted under hensyntagen til presseetik og droit morale i 

videreudnyttelsesaftalens § 4, og Information må ikke indgå aftaler med eksterne tjenester uden at 

sikre, at indholdet alene er tilgængeligt for tjenestens kunder til læsning, og at kunderne ikke har ret 

til at lagre, dele, videresælge eller på anden måde videreudnytte stoffet.  

Nettoprovenuet deles som de øvrige fortjenester fra videreudnyttelse i henhold til 

videreudnyttelsesaftalens § 6, stk. 3 

 

 

 

Denne aftale indgås med forbehold for godkendelse ved urafstemning blandt Informations 

redaktionelle medarbejdere og for godkendelse i A/S Informations bestyrelse og DJ`s 

hovedbestyrelse. 

 
København den 22. september 2020 

 
 
 
Sign.: Stine Carsten Kendal/Rune Lykkeberg  Sign. Henrik Bruun     

         For Dagbladet Information A/S                 For Dansk Journalistforbund 



 

 

 

Sign. Anita Brask Rasmussen/Christian Moestrup Andersen 

For Informations Redaktionelle Medarbejderforening 

 

 


