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Protokollat ved overenskomstfornyelsen år 2019

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 2019 - 30. juni 2020

Nuværende §4. Ferie og Fritvalg 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 ydes uden optjening straks fra ansættelsen. Ved fratræden afregnes
feriegodtgørelse derfor alene efter ferieloven med 12,5% af den ferieberettigende løn i
optjeningsåret.

Stk. 3. Medarbejdere omfattet af overenskomsten råder pr. 1. maj over 4,5 % af den
ferieberettigende løn som særlig opsparing (Fritvalgsordning). Den enkelte medarbejder skal en
gang årligt, senest den 30. september, vælge, om pengene for det kommende kalenderår 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.

Stk. 4. Ved valg af pension indbetales beløbet af virksomheden månedligt, startende den 1. januar,
sammen med det normale pensionsbidrag til medarbejderens pensionsopsparing og opgøres
særskilt på medarbejderens lønseddel.

Stk. 5. Ved valg af Fritvalgstillæg udbetales beløbet månedligt med en 1/12, startende 1. januar

Stk. 6. Ved valg af feriefridage afvikles disse i perioden 1. maj - 30. april efter reglerne i stk. 1

Stk. 7. Medarbejdere, der ikke foretager et aktivt valg, samt medarbejdere der ansættes efter 30.
september, har i det efterfølgende kalenderår ikke mulighed for fritvalg. men får tildelt 5
feriefridage og 2% i Fritvalgstillæg

Stk. 8. Nyansatte medarbejdere får, indtil de kan indtræde i fritvalgsordningen, 5 feriefridage og et
månedligt fritvalgstillæg på 2%



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:

Pakke1 9 feriefridage

Pakke2 5 feriefridage 2%pension

Pakke3 5 feriefridage 2% fritvalgstillæg (denne pakke får
medarbejdere, der ikke selv vælger)

Pakke4 3 feriefridage 3% pension

Pakke5 3 feriefridage 3% fritvalgstillæg

Pakke6 Oferiefridage 4,5% pension

Pakke7 Oferiefridag 4,5% 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 med virkning fra 1. juli 2019 et
månedligt Fritvalgstillæg på 453 kr. for resten af 2019.

Medarbejdere der nyansættes inden 1. maj 2020 får straks fra ansættelsen 5 feriefridage, som skal
afvikles inden 1. maj 2020, samt et månedligt tillæg på 906 kr., som udbetales sidste gang med
aprillønnen 2020, hvorefter vedkommendes Fritvalg træder i kraft.

Medarbejdere der nyansættes mellem 1. maj og 1. juli 2020 får straks fra ansættelsen 5
feriefridage, som skal afvikles inden 1. maj 2021, samt et månedligt tillæg på 906 kr., som
udbetales sidste gang med aprillønnen 2021, hvorefter vedkommendes Fritvalg træder i kraft.



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 2019. 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 2020. 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 2019.

udgår

og erstattes af:

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

I Allonge til Normalkontrakt for mellemledere

Ændres denne sætning:
Medarbejderen udtræder i perioden fra denne kontrakts underskrivelse til 30. juni 2019 af
overenskomsten.

Til følgende:

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



Der er enighed om, at følgende indføjes som Protokollat 2 til overenskomsten:

Parterne er enige om, at man i forbindelse med overenskomstfornyeisen 1.7.2020 tager stilling
til, hvad værdien af den frem mod 2022 udfasede Medielicens skal anvendes til i fremtiden.

Der er ligeledes enighed om, at den enkelte medarbejder kompenseres for den nedsættelse af
medielicensen, der har fundet sted frem til dette tidspunkt.

Opnås ikke enighed om beløbets anvendelse, udbetales beløbet, fraregnet Informations
momsbesparelse, i stedet som løn til hver enkelt medarbejder

Freelance

Freelancetaksterne efter §l 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 procent). Efter reguleringen af freelancetaksterne med 1% opnås der
ved lokal forhandling enighed om fordeling af yderligere 150.000 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.

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 2. juli 2019

Sign.: Stine Carsten Kenda//Rune Lvkkeberg
For Dagbladet Information A/S

Sign. Henrik Bruun
For Dansk Journalistforbund

Sign. Anita Brask Rasmussen/Christian Moestrup Andersen
For Informations Redaktionelle Medarbejderforening


