
Stk. 2. Ingen opsigelse begrundet i medarbejderens forhold kan, medmindre
der foreligger grov misligholdelse fra medarbejderens side, finde sted uden
forudgående skriftligt advarsel, der efter at have været forelagt
tillidsrepræsentanten sendes/overgives til medarbejderen. Advarslen skal
indeholde en begrundelse, der giver medarbejderen konkret anvisning på,
hvordan forholdet kan rettes. Videre skal advarslen indeholde oplysning om
dens tidsmæssige gyldighed.

Stk. 3. De første 9 måneder af ansættelsen kan advarslen erstattes af en
skriftlig begrundet meddelelse til medarbejderen om en påtænkt afskedigelse.
Meddelelsen gives i så fald mindst 14 dage forud for en eventuel opsigelse
med kopi til tillidsrepræsentanten.

Stk. 5. Skønner Dansk Journalistforbund at afskedigelsen af en medarbejder,
der har haft uafbrudt ansættelse på bladet i mindst 9 måneder, er urimelig,
kan forbundet kræve afskedigelsen behandlet i Fagligt Fællesudvalg, eventuelt
tiltrådt af opmand. Forbundet skal så vidt mulig rejse sagen til behandling på
et lokalt møde inden 14 dage efter opsigelsen. Videreføres sagen til
behandling i Det Faglige Fællesudvalg, påhviler det begge parter at søge sagen
gennemført inden udløbet af den pågældende medarbejderes
opsigelsesvarsel.

Stk. 6. Hvis Det Faglige Fællesudvalg måtte finde, at den foretagne opsigelse er
urimelig og ikke begrundet i bladets eller medarbejderens forhold, kan Det
Faglige Fællesudvalg efter påstand herom underkende opsigelsen, medmindre
samarbejdet mellem bladet og medarbejderne har lidt, eller må antages at lide
væsentlig skade ved en fortsættelse af ansættelsesforholdet. Finder det
Faglige Fællesudvalg, at opsigelsen er urimelig, men at ansættelsesforholdet
alligevel ikke kan fortsætte, eller nedlægges der påstand om godtgørelse for
urimelig afskedigelse, kan Det Faglige Fællesudvalg bestemme, at bladet skal
betale den pågældende en godtgørelse. Størrelsen af denne skal afhænge af
sagens omstændigheder og af den uberettiget afskedigede medarbejders
anciennitet. Godtgørelsen kan ikke overstige 52 ugers løn beregnet efter den
afskedigede medarbejders gennemsnitsfortjeneste gennem det sidste år.

13. § 13 OPHAVSRET, VIDEREUDNYTTELSE MV.

Stk. 1. North Media Aviser A/S eller det ansættende datterselskab forvalter i
kraft af ansættelsesforholdet udnyttelsesretten til alt det
ansættelsesforholdet producerede redaktionelt indhold, herunder,
pressefotografier, illustrations-grafik, layout/design, bladtegninger, radio/tv-
produktion mv. (herefter be-nævnt "redaktionelt stof"). Udnyttelsen af
redaktionelt stof og produkter kan finde sted på alle måder og ved hjælp af
alle tekniske metoder. Disse rettigheder forbliver hos North Media Aviser A/S
ved medarbejderens fratræden, uanset årsagen.



Stk. 2. Parterne er enige om, at videreudnyttelse af redaktionelt stof er
nødvendigt for at styrke den redaktionelle kvalitet i medierne hos North Media
Koncernen samt at sikre de økonomiske fundament for udgivelserne.

Stk. 3. Betaling for retten til anvendelse inden for de medier, hvor
nærværende overenskomst finder anvendelse er indeholdt i den efter § 3
aftalte løn.

Stk. 4 For retten til at bruge og videreoverdrage værkerne på enhver måde og
til ethvert medie eller enhver anden virksomhed uden for koncernen,
modtager medarbejderen fast kr. 200 pr. måned. Fotografer/fotojournalister
er derudover ved videresalg af et billede omfattet af denne aftale, og som ikke
sælges sammen med en artikel eller andet redaktionelt stof, berettiget til at
modtage 50 % af en eventuel videresalgspris.

Stk. 5. Redaktionelt stof produceret til et koncern medie kan anvendes i
ethvert andet koncernmedie uanset, om det forinden er bragt af det
producerende medie. Når andre medier end producentmediet anvender
stoffet, skalophavsmandens navn angives i overensstemmelse med det
udgivende medies retningslinjer medmindre ophavsmanden har tilkendegivet,
at hun/han ikke ønsker sig navngivet.

Stk. 6. Redaktionelt stof, der anvendes af andre koncern-medier end
producent mediet, kan versloneres. så der tages hensyn til mediets særlige
behov. Versionering foretages af det modtagne medie. Det modtagne medie
må ikke redigere i citater og væsentlig indholdsmæssig redigering af teksten
forudsætter drøftelse med opmanden, medmindre der er tale om nødvendig
versionering.

Stk. 7. Denne aftales parter forpligter sig til at undgå anvendelse af stoffet, der
kan indebære en krænkelse af ophavsretslovens § 3 om droit moral og/eller
vejledende presseetiske regler. Parterne lægger vægt på, at stoffet ikke uden
medarbejderens samtykke må anvendes til politisk propaganda eller reklame,
dog med undtagelse af markedsføring af egne udgivelser/produkter. I
forbindelse med enhver videreudnyttelse af stof efter § 13 skal
medarbejdernes navn eller mærke anføres.

Stk. 8. Parterne skal ved enhver anvendelse af stoffet i henhold til denne aftale
gøre tredjemand opmærksom på, hvilke konkrete udnyttelsesrettigheder
tredjemand får, og at disse udnyttelsesrettigheder ikke kan videresælges.
Tredjemand skal gøres opmærksom på, at stoffet skal anvendes på en
journalistisk forsvarlig måde, jf. stk. 7.

Stk. 9. Medarbejderne har i særlige og helt enkeltstående tilfælde adgang til at
give redaktionsiedeisen meddelelse om, at et bestemt stykke redaktionelt stof
af hensyn til kilden ikke må videreudnyttes eller videreudnyttes på en bestemt
måde. Meddelelse så vidt det er muligt skal ske inden det redaktionelle stof
produceres og senest i forbindelse med indlevering til redaktør el.lign, Det



tilstræbes, at der opnås enighed mellem medarbejderne og redaktionsiedeisen
om sådanne forbehold.

Stk. 10. Parterne er enige om, at denne aftale ikke indskrænker eller udvider
de rettigheder, som parterne har i de til enhver tid gældende aftaler om
vederlag gennem Copy-Dans forvaltningsstrukturer 0.1.

14. § 14 FLERFUNKTIONALlTET

Stk. 1. Medarbejderen er som udgangspunkt ansat til at udføre det
redaktionelle arbejde flerfunktionelt inden for alle redaktionelle
udtryksformer, herunder print, web, video og foto.

Stk. 2. Vilkår for flerfunktionaliteten fremgår af særskilt protokollat.

1S. § 15 PRESSENS UDDANNElSESFOND

Bidraget til Pressens Uddannelsesfond fastsættes således, at det årlige bidrag
for tiden 1. marts 2017 til 28. februar 2020 udgør kr. 2.500,00 pr.
medarbejder. Bidraget indbetales halvårligt med to lige store rater pr. 1. marts
og 1. september.

16. § 16 SAMARBEJDSBESTEMMElSER

Stk. 1.1 enhver afdeling, der geografisk er adskilt fra de øvrige, således at
medarbejderne ikke mødes dagligt, og hvor flere end 4 medarbejdere er
omfattet af overenskomsten, har journalister, pressefotografer, redaktionelle
bladtegnere og redaktionelle layoutmedarbejdere, der er medlemmer af
Dansk Journalistforbund, adgang til fortrinsvis blandt de
forbundsmedlemmer, der har været ansat mindst et år som uddannet
journalist, pressefotograf, redaktionel bladtegner eller layoutmedarbejder, og
som er anerkendt dygtige medarbejdere at vælge en fælles
tillidsrepræsentant.

Det er ledelsens og tillidsrepræsentantens pligt at gøre det bedste for at
vedligeholde og fremme et roligt og godt samarbejde på redaktionerne, og
ledelsen respekterer, at tillidsrepræsentanten må have den fornødne tid til at
løse sine overenskomstmæssige opgaver. På virksomheder, hvor der oprettes
samarbejdsudvalg, repræsenterer tillidsrepræsentanten de journalistiske
medarbejdere.

Stk. 2. Tillidsrepræsentanten har ret til at fremføre medarbejdernes fælles
synspunkter over for ledelsen, ligesom denne orienterer tillidsrepræsentanten
om spørgsmål af interesse for den samlede medarbejderstab, herunder så vidt
muligt om forestående afskedigelser.

Såfremt en afskedigelse er begrundet i virksomhedens forhold, bør denne
orientering finde sted så tidligt som muligt og senest 14 dage før opsigelsen


