Medieaftale for freelance journalistik
i organisationer og private virksomheder mv.

Aftale vedrørende
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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 journalister:

§ 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 artikler og andet materiale, der er indsendt uopfordret.

§ 2. Lønsatser for manuskripter:
Pr. 1. april 2017 er minimumsbetalingen for manuskripter 696 kr. pr. time. For
manuskripter, som efter aftale, udføres med baggrund i specialviden, betales et tillæg pr.
time på 190 kr. oveni i minimumsbetalingen.

§ 3. AV-produktioner:
Pr. 1. april 2017 er minimumsbetalingen 704 kr. i timen.
Der skal altid indgås en skriftlig aftale forud for produktionen af AV-programmer.

§. 4. Undervisning:
Undervisning og kursusvirksomhed

i journalistik aflønnes efter samme timesats som i § 3.

§. 5. Ulempetillæg:
For arbejde, der er bestilt til og udført i tidsrummet mellem kl. 17 og 22 ydes et tillæg til
lønnen efter § 2 eller § 3 på 50 %. I tidsrummet mellem kl. 22 og kl. 08 samt i weekender
og på helligdage er tillægget 75 %. Weekender og helligdage regnes fra dagen før kl. 16.

§ 6. Omkostninger og kørsel:
For afleveret materiale modtager freelancerne udover løn dækning af aftalte og
dokumenterede udgifter.
Kørsel (i egen bil) betales med statens til enhver tid højeste skattefri takst.

§ 7. Feriegodtgørelse:
Der udbetales feriepenge af den udbetalte løn efter ferielovens bestemmelser.

§ 8. Betaling:
Med mindre andet aftales sker betaling senest 14 dage efter modtagelse af regning for det
udførte arbejde.
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§ 9. Anvendelse og ophavsret:
Freelanceren har, i henhold til gældende lov om ophavsret, ophavsretten til det
journalistiske produkt.
Manuskripterne kan gengives i bladets trykte og elektroniske udgave. Flere eventuelle
samtidige elektroniske udgivelser 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.
Materiale, der genanvendes, afregnes med 100 procent af den gældende pris på
anvendelsestidspunktet.
Anvendelse af det journalistiske produkt ud over det aftalte formål skal aftales og aflønnes
særskilt.

§ 10. 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.

§ 11. 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.

København den

. marts 2017

Dansk Jo
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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-journalistik
organisationer og private virksomheder mv.

i

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
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Medieaftalerne indgået mellem HK Privat, Dansk Journalistforbund

og Kooperationen

