Medieaftale for freelance-foto
i organisationer og private virksomheder mv.

Aftale vedrørende
Freela ncefotog rafi

mellem

Dansk Journalistforbund,

HK Privat og

Kooperationen

1. april 2017 - 31. marts 2018

Medieaftalerne indgået mellem HK Privat, Dansk Journalistforbund

og Kooperationen

Mellem Dansk Journalistforbund, HK Privat og Kooperationen er der indgået følgende
overenskomst om aflønning m.v. af ikke-fastansatte fotografer:

§ 1. Fagligt område:
Overenskomsten omfatter arbejde leveret efter aftale med redaktionen. Parterne forpligter
sig til så vidt muligt at aftale omfang og beregning af den enkelte opgave på forhånd.
Redaktionen hæfter ikke for materiale, der er indsendt uopfordret.

§ 2. Takster og vilkår:
Se takstblad for den pågældende periode.

§ 3. Omkostninger og kørsel:
Fotografen modtager udover løn desuden dækning af aftalte og dokumenterede udgifter.
Med mindre andet aftales, betales kørsel i egen bil med statens til enhver tid højeste takst.

§ 4. Betaling:
Med mindre andet aftales sker betaling senest 14 dage efter modtagelse af regning for det
udførte arbejde.

§ 5. Anvendelse og ophavsret:
Fotografen har, i henhold til gældende lov om ophavsret, ophavsretten til de leverede
billeder.
Minimumprisen pr. opgave dækker første gengivelse af de leverede billeder i en af
organisationens udgivelser, samt i elektronisk udgave i forbindelse med den aftalte
opgave. Flere eventuelle samtidige elektroniske udgivelser i forbindelse med den aftalte
opgave regnes som en udgivelse under forudsætning af at de er underlagt den samme
redaktionelle ledelse/organisation og udgivelsen sker inden for 7 dage efter første
offentliggørelse. Som elektronisk udgave regnes også udgivelse på elektroniske sociale
medier under forudsætning af at de er underlagt den samme redaktionelle
ledelse/organisation. Pris for yderligere anvendelse fremgår af takstblad.
Ved al offentliggørelse skal fotografens navn være anført i forbindelse med billedet.
Anvendelse af billederne ud over det aftalte formål skal aftales og aflønnes særskilt.
Billederne må ikke videreformidles til tredjepart.

§ 6. Uoverensstemmelser:
Tvivlstilfælde om fortolkning eller brud op denne overenskomst eller på arbejdsaftaler
indgået i henhold hertil, skal søges løst ved forhandling mellem den pågældende
arbejdsgiver og freelancer, samt en repræsentant fra hver af overenskomstparterne.
Kan enighed ikke opnås videreføres sagen for opmand i henhold til den Kooperative
Hovedaftale.
Kooperationen er sekretariat for det kooperative voldgiftssystem og henvendelser om
eventuelle tvister rettes derfor til Kooperationen.
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§ 7. Varighed:
Overenskomsten træder i kraft den 1. april 2017 og gælder til den 31. marts 2018.
Hvis den ikke inden udløbstiden er opsagt med mindst tre måneders varsel, løber den
videre et år ad gangen, indtil den opsiges med tre måneders varsel.

marts 2017

Underskrevet med forbehold for organisationernes

Medieaftaleme indgået mellem HK Privat, Dansk Journalistforbund

godkendelse

og Kooperationen

TAKSTBLAD FOR PERIODEN 1. APRIL 2017 - 31. MARTS 2018
Minimumspris pr. opgave op til 2 timer..............

1.839 kr.

Opgørelsen af tid dækker alt forbrugt tid til gennemførelsen af opgaven, herunder
forberedelse, fotografering, kørsel og efterfølgende behandling.
Fotografen leverer for hver opgave, vedkommende bestilles til at dække, et passende
udvalg af billeder i flere formater og i elektronisk form.
Med mindre andet aftales kan leverede billeder indgå i redaktionens arkiv.
Der henvises til aftalens § 5 for en beskrivelse af anvendelse og ophavsret.
Minimumspris pr. efterfølgende time..........

867 kr.

Minimumspris pr. dag (7,5 timer)

5.622 kr.

For længerevarende opgaver (kongresser, konferencer etc.) kan der mellem
redaktionen/organisationen og fotografen træffes en særskilt aftale.
Weekend tillæg: Under 4 timer
Over 4 timer.

.
.

694 kr.
1.155 kr.

Aften/nat tillæg: Under 4 timer mellem kl. 17.00-08.00
Over 4 timer mellem 17.00-08.00

.
.

279 kr.
558 kr.

Forsidetillæg: Tillæg for foto anvendt på forside, over 50 % af siden
Tillæg for foto anvendt på forside, op til 50 % af siden

.
.

1.387 kr.
694 kr.

Gentagen gengivelse:

§5

Tillæg pr. billede for retten til ubegrænset gentagen gengivelse jf.
2.763 kr.

Arkiv og udvalgsbilleder:
For billeder, der har været gengivet, og for leverede
ikke-anvendte billeder betales pr. stk.
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694 kr.
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Tiltrædelse
Ved tiltrædelse skal blanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand til
Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 46, 1202 København K.

På vegne af følgende blad(e)/organisation(er)

(bladets/mediets navn)

(organisationens

navn)

tiltrædes hermed den til enhver tid gældende Medieaftale for freelance-foto i
organisationer og private virksomheder mv.
Begynder bladet/organisationen fast at aftage freelancearbejde på et område, hvor der
foreligger en medieaftale, men hvor den ikke er tiltrådt, er bladet/organisationen forpligtet
til at kontakte Dansk Journalistforbund/HK Privat med henblik på eventuelt tiltrædelse.
Tiltrædelsen kan af bladet/organisationen eller Dansk Journalistforbund/HK Privat til
enhver tid opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en måneds udløb. Opsigelse skal
sendes til Dansk Journalistforbund.

Dato:

Underskrivers navn

Underskrivers titel

Signatur

Medieaftalerne indgået mellem HK Privat, Dansk Journalistforbund

og Kooperationen

