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Mellem HK Privat, Dansk Journalistforbund og Kooperationen 
er der indgået følgende overenskomst om aflønning mv. af 
ikke fastansatte mediegrafikere, grafiske designere, multi
mediedesignere, tegnere, illustratorer og lignende.

§ 1. Fagligt område
Overenskomsten omfatter arbejde leveret efter aftale mellem 
parterne. Parterne forpligter sig så vidt muligt til, på forhånd, 
at aftale opgavens omfang, pris, korrekturomfang, antal 
skitser og layouts der er indeholdt i prisen, hvordan og hvor
når produktet leveres, betingelser for anvendelse herunder 
brugsrettigheder, ophavsret og betaling.

§ 2. Takster
For udførelse af layout, generelt grafisk design, grafisk tilrette
lægning, samt grafisk/visuel facilitering er minimumsbetaling 
860 kr. pr. time. Pr. 1. april 2019 er minimumsbetalingen 
870 kr. pr. time.

For arbejde efter koncept, og har arbejdet karakter af  
rentegning, eksempelvis ombrydning er minimumsbetaling 
658 kr. pr. time. Pr. 1. april 2019 er minimumsbetalingen 
666 kr. pr. time.

Såfremt virksomheden stiller arbejdsplads og udstyr til  
rådighed, og der arbejdes efter koncept og arbejdet har 
karakter af rentegning er minimumsbetaling 455 kr. pr. time.  
Pr. 1. april 2019 er minimumsbetalingen 461 kr. pr. time.
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Annoncer og anden reklame 1.4.2018 1.4.2019  
Tegning/illustration 5.278 5.340
Mindre tegning/illustration  
(f.eks. til rubrikannoncer) 1.761 1.782
  
Plakater og postkort  
Tegning/illustration til plakat o.lign. 8.212 8.310
Tegning/illustration til postkort o.lign. 5.278 5.340
  
Tegneserier  
1 stribe 2.925 2.959
Helside (34 “etager“) 5.278 5.340

Tillæg for digitale illustrationer
Digitale illustrationer kan indeholde et merarbejde, f.eks. som 
følge af at illustrationen skal være bevægelig som animation 
eller GIF, eller hvis illustrationen ikke i forvejen er digital.
Indeholder opgaven merarbejde af en sådan art, betales et 
tillæg i forhold til ovenstående stykpris, der afspejler mer
arbejdet, dog minimum 25 pct. Tillægget skal aftales ved 
aftalens indgåelse.

Ved større opgaver, der omfatter mange illustrationer, kan der 
aftales en særlig pris.

§ 3. Ulempetillæg
For arbejde, der er bestilt til udførelse i tidsrummet mellem kl. 
17 og 22, ydes et tillæg til lønnen på 50 pct. I tidsrummet 
mellem kl. 22 og 08, samt i weekender og på helligdage er 

Der kan ved længerevarende opgaver aftales en ugesats eller 
anden særlig pris.

Tid brugt på møder og transport i forbindelse med opgaven 
medregnes i forbrugt arbejdstid.

Alle takster er ekskl. fragt, porto etc.
Alle takster er inklusiv 12,5 pct. ferietillæg.

Illustrationer
Illustrationsopgaver bør som minimum honoreres med de 
nedenstående stykpriser.

Tidsskrifter, fagblade,  1.4.2018  1.4.2019 
magasiner m.m.  
Forsidetegning/illustration 5.278 5.340
Bærende, kommenterende tegning/illustration 3.517 3.558
Tegning/illustration 2.343 2.371
Vignet (mindre tegning/ 
illustration af dekorativ karakter) 1.174 1.188
  
Bogarbejde  
Omslagstegning/illustration 4.797 4.854
Opslagstegning/illustration 3.198 3.236
Tegning/illustration 2.130 2.156
Vignet (mindre tegning/ 
illustration af dekorativ karakter) 1.068 1.080
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tillægget 75 pct. Weekender og helligdage regnes fra dagen 
før kl. 16.

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

§ 5. Levering og igangsættelse 
Freelanceren er uden ansvar for manglende eller forsinket 
levering, såfremt det skyldes væsentlige ændringer i bestillin
gens art eller omfang foranlediget eller forårsaget af arbejds
giveren. Det gælder også forhold, der opstår uden freelance
rens skyld, og hvilke freelanceren ikke er herre over, for 
eksempel krig, naturkatastrofer, brand, strejke, lockout eller 
hærværk.

Såfremt igangsættelsen forsinkes grundet virksomhedens 
 forhold, og der ikke er givet et rimeligt varsel, og freelanceren 
ikke har haft mulighed for at tager andre opgaver ind, skal der 
betales en kompensation, svarende til 2 dages arbejde.   

§ 6. Anvendelse, brugsret og ophavsret
I henhold til gældende lovgivning om ophavsret har freelance
ren ophavsretten til de dele af produktet, der har selvstændig 
værkshøjde, f.eks. tegninger og illustrationer.

Som udgangspunkt kan det leverede gengives i bladets trykte 
og digitale udgave. Flere eventuelle samtidige digitale 
 udgivelser regnes som én udgivelse under forudsætning af at 

de er underlagt den samme redaktionelle ledelse/organisati
on og udgivelsen sker inden for 7 dage efter første offentlig
gørelse. Som digital udgave regnes også udgivelse på digita
le sociale medier under forudsætning af at de er underlagt 
den samme redaktionelle ledelse/organisation.

Materiale der genanvendes helt eller delvist, afregnes med 
100 pct. af den gældende pris på anvendelsestidspunktet.

Anvendelse af produktet ud over det det aftalte, skal aftales 
og aflønnes særskilt.

Skal det leverede anvendes til bogarbejde, annoncer og 
anden reklame, plakater og postkort aftales brugen ved 
aftalens indgåelse. 

Tegninger og illustrationer må ikke udsættes for ændringer i 
form af sammenklipning eller sammenkopiering. 

Der leveres tryk eller publicér klare filer medmindre andet  
er aftalt.

Produktet, herunder tegninger og illustrationer må ikke 
 udlånes eller videresælges til tredjepart, uden forudgående 
aftale med freelanceren, hvilket også gør sig gældende for 
tegninger og illustrationer fremsendt i udvalg.

Tegnerens navn anføres ved tegningen.


