
 

 

 

 

 

Overenskomst mellem 

Dansk Journalistforbund og 

Bladfabrikken ApS (TÆT PÅ) 

01.10.2017 – 30.09.2019  



 

 

§1 Dækningsområde 
 
1 . Mellem Bladfabrikken ApS og Dansk Journalistforbund er aftalt følgende overenskomst for 

medarbejdere, der udfører journalistisk arbejde samt journalistisk layout af redaktionel tekst 
og billeder i Bladfabrikken ApS. 

2. Medarbejdere, der indtager ledende stillinger eller hvis dispositionsret i udstrakt grad forpligter 
Bladfabrikken ApS, eller hvis hverv, fordi det har en særlig fortrolig karakter, gør dem til 
ledelsens tillidsmænd, falder uden for overenskomstens dækningsområde. 

3. Bestående aftaler kan ikke forringes, så længe overenskomsten er gældende. 

§2 Ansættelse 

1 . Ved nyansættelser udarbejdes en ansættelseskontrakt i to originale eksemplarer på baggrund 
af modelkontrakten i protokollat 1. Tillidsrepræsentanten, Medarbejderen og Bladfabrikken 
ApS modtager et eksemplar hver. 

2. I tilfælde af ændringer i ansættelsesbevisloven i overenskomstperioden optages der 
forhandling om de deraf afledte nødvendige ændringer i denne overenskomsts 
ansættelseskontrakt.  

3. For elever og journalistpraktikanter fastsættes løn- og arbejdsforhold i overensstemmelse 
med de mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund trufne 
aftaler. 

§3 Løn 

1. I overenskomstperioden fastsættes den enkelte medarbejders løn med udgangspunkt i en 
grundløn på kr. 26.000. 
 

2. Der ydes et personligt tillæg under hensyn til stillingens indhold og medarbejderens 
uddannelse, erfaring og kvalifikationer i øvrigt. 

 

3. De personlige lønninger tages af Bladfabrikken ApS op til samlet vurdering og forhandling 
med den enkelte medarbejder én gang i hvert kalenderår og mindst hver 12. måned. Når 
regulering har fundet sted, skal tillidsrepræsentanten underrettes skriftligt om resultatet. 
 
 

4. Lønstatistik for oktober måned, omfattende medlemmer af Dansk Journalistforbund, der er 
dækket af overenskomsten, udleveres til tillidsrepræsentanten/DJ efter begæring herom. 

§4 Arbejdstid 

1.  Den effektive ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejdstiden placeres efter aftale med 
chefredaktøren for den pågældende redaktion. 



 

 

2. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal opnås inden for 1 måned. I enkelte særlige tilfælde 
kan der aftales en fravigelse fra dette. 

3. Ansættelse kan efter aftale med den enkelte medarbejder ske på deltid. 

4. Søgnehelligdage er fridage, og det normale ugentlige timetal nedskrives forholdsmæssigt i uger 
med søgnehelligdage. 

5. Ligeledes nedskrives det normale ugentlige timetal forholdsmæssigt ved afspadsering af 
overarbejde og andet fravær i henhold til overenskomsten. 

6. Ugens to fridøgn skal være sammenhængende. Kan fridøgn undtagelsesvis ikke placeres i en 

uge, skal erstatningsfridøgn snarest gives. 

7. Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er hel lønnet fridag. 

§5 Overarbejde og genebetaling 

1 . Overarbejde: 

a) Der er mellem parterne enighed om, at overarbejde bør begrænses mest muligt. 

b) Aftalt overarbejde afspadseres i forholdet 1:1,5. 

 

2. Genebetaling: 

a) For aftalt arbejde på lørdage, søn- og helligdage ydes et tillæg på kr. 724, hvis 
arbejdets varighed er 4 timer og derunder, og et tillæg på kr. 1.248, hvis arbejdets 
varighed er mere end 4 timer. 

b) Medarbejdere vil ved udsendelse til arbejdsopgaver, der kræver overnatning uden for 
hjemmet, blive honoreret for en fuld arbejdsdag uanset antallet af erlagte timer. 
Herudover modtager medarbejderen et tillæg på kr. 540,25 pr. overnatning. 

 

§6 Ferie 

1 . Ferie: 

a) Der ydes ferie med løn i henhold til den til enhver tid gældende ferielov. 

2. Medarbejderen optjener derudover 5 feriefridage om året, der optjenes løbende for hver hele 
kalendermåneds uafbrudt beskæftigelse. Disse feriedage kan efter aftale, hvis de ikke afholdes, 
overføres til næste ferie år. Feriefridagene kan afholdes samlet eller delt og placeres efter 
samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser. 

3. Ferietillægget udgør 1 %. Feriegodtgørelse ved fratræden udgør 12,5 % af den ferieberettigede 
løn i optjeningsåret. 



 

 

§7 Efteruddannelse 

      Det er af afgørende betydning for parterne, at medarbejderne modtager relevant og konkret 
brugbar efteruddannelse, der er målrettet nuværende og fremtidige arbejdsopgaver inden 
for magasinbranchen. Både medarbejderne og Bladfabrikken ApS har en forpligtelse til at 
sørge for, at uddannelse iværksættes. 

a)  Hensigten er, at medarbejderne under overenskomsten i gennemsnit skal på 1 uges 
efteruddannelse i overenskomstens løbetid. 
 

b)  Journalistiske medarbejdere, der efter aftale med Bladfabrikken ApS deltager i 
efteruddannelseskurser efter denne bestemmelse, får under deltagelsen fuld løn og 
udgifter i forbindelse med kurser betalt af bladet. Deltagelse i efteruddannelse må ikke 
medføre bortfald af feriedage eller fridage. 

§8 Pension 

1. Medarbejderen indtræder i Bladfabrikken ApS' pensionsordningvia Ree Holdings pensionsaftale 
med PFA. Medarbejderen pensionsforsikres i Mediernes Pension. 

2. Som pensionsbidrag betaler Bladfabrikken ApS 8% af den pensionsgivende løn, og 
medarbejderen betaler 4% af den pensionsgivende løn. 

§9 Opsigelse 

1 . Ved opsigelse gælder de i funktionærloven fastsatte regler og varsler. 

 

2. De første tre måneder er prøvetid, hvor ansættelsesforholdet gensidigt kan opsiges med 14 
dages varsel. 

Fra arbejdsgivers side et varsel på: Inden udløbet af: 

1 måned 5 måneder 

3 måneder 2 år og 9 mdr. 
5 måneder 5 år og 7 mdr. 

6 måneder 8 år og 6 mdr. 
7 måneder Herefter 

 
 

Fra medarbejders side et varsel på: 

 1 måned 

 

3. Procedure for afskedigelse: 

a) Generelt for opsigelser gælder, at medarbejderens tillidsrepræsentant/DJ i videst 
muligt omfang vil blive inddraget i drøftelserne og altid være orienteret mindst 14 
dage inden en endelig afgørelse træffes. 



 

 

b) Skønner Dansk Journalistforbund, at afskedigelsen af en medarbejder, der har haft 
uafbrudt ansættelse i Bladfabrikken ApS i mindst 9 måneder, er urimelig, kan 
forbundet kræve afskedigelsen behandlet i det i §14 omhandlede faglige fællesudvalg, 
eventuelt tiltrådt af opmand. 

c) Finder det faglige fællesudvalg, at opsigelsen er urimelig og ikke begrundet i 
Bladfabrikken ApS' eller medarbejderens forhold, kan der tilkendes den afskedigede 
en erstatning. Denne erstatning kan ikke overstige 12 måneders løn. 

§10 Barsel og adoption 

1. En medarbejder, der i henhold til lovgivningens bestemmelser om graviditet, barsel og adoption 
er fraværende fra arbejde er berettiget til sin normale løn i følgende omfang: 

a. I forbindelse med en kvindelig medarbejders graviditet og barsel ydes fuld løn under orlov, 
dog tidligst 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen. 

b. Der ydes fuld løn under fædreorlov i op til 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødslen. 

c. Der ydes fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger. Hvis begge forældre er ansat i 
henhold til nærværende overenskomst, kan de dele forældreorloven, eller de kan holde 
orlov samtidig, men således at der højst betales fuld løn i 12 uger tilsammen for begge 
forældre. De 12 uger skal afholdes i ugerne 15 — 42. 

d. Ved adoption ydes fuld løn efter tilsvarende principper som ovenfor på betingelse af, at 
de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at den adoptionssøgende eller den 
ene af de adoptionssøgende skal være fraværende fra arbejde. 

e. Arbejdsgiverens pligt til at yde fuld løn efter denne bestemmelse er betinget af, at 
arbejdsgiver er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt 
refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen tilsvarende. 

2. I forbindelse med fravær i medfør af stk. 1 indbetaler Bladfabrikken Aps fortsat medarbejderens 
gruppelivsbidrag. 

§11 Frihed på grund af børns sygdom 

1. Til medarbejdere gives der frihed med løn svarende til løn under sygdom, når dette er 
nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeboende barn/børn under 14 
år. Denne frihed omfatter alene barnets første sygedag 

2. Medarbejderne kan holde frihed med løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges 
på hospital sammen med barnet. Reglen vedrører børn under 14 år. Denne frihed gælder alene 
den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i 
sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på 
opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Såfremt der ydes refusion fra 
kommunen, tilfalder denne virksomheden. 

 



 

 

§12 Arbejdsredskaber 

Bladfabrikken ApS stiller en mobiltelefon til rådighed med betalt abonnement, herunder 
mobilbredbånd. Bladfabrikken Aps stiller en PC til rådighed. Desuden ydes et tilskud til lønnen på 
maksimalt kr. 1000 til brug for betaling af licens, tv-pakker mv. 

§13 Samarbejdsbestemmelser 

1. Samarbejdet: 

a) For hver påbegyndt 5 medarbejder under denne overenskomst har medarbejderne ret til 
at vælge én tillidsrepræsentant. En af disse tillidsrepræsentanter kan vælges som 
fællestillidsrepræsentant. 

b) Tillidsrepræsentanter skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere, der er 
omfattet af overenskomsten, og som har mindst 9 måneders anciennitet på 
virksomheden.  

c) Tillidsrepræsentanter vælges i henhold til Dansk Journalistforbunds love. Valget af 
tillidsrepræsentant har først gyldighed, når skriftlig meddelelse om valget er 
fremkommet til Bladfabrikken ApS. Eventuel motiveret indsigelse fra Bladfabrikken ApS 
mod et valg skal være Dansk Journalistforbund i hænde senest 14 dage efter modtagelsen 
af meddelelsen om valget. 

d) Bladfabrikken ApS respekterer, at tillidsrepræsentanter må have den fornødne tid til at 
løse sine overenskomstmæssige opgaver. 

e) Tillidsrepræsentanten skal høres i alle spørgsmål vedrørende ansættelse, omplacering 
eller afskedigelse af medarbejdere under overenskomsten, og tillidsrepræsentantens 
stilling til disse spørgsmål skal tillægges stor vægt, når den endelige beslutning træffes. 

f) Tillidsrepræsentanten kan også indtræde i forhandlinger om den enkelte medarbejders 
løn- og arbejdsforhold, når denne ønsker det. 

2. Afskedigelse af tillidsrepræsentanter: 

a) En tillidsrepræsentant kan kun afskediges begrundet i virksomhedens forhold, såfremt 
der foreligger tvingende årsager. Denne betingelse gælder ikke, såfremt årsagen til 
opsigelsen skyldes medarbejderens egne forhold. 

b) Afskedigelsen kan indbringes for det i §15 anførte faglige fællesudvalg. Finder 
fællesudvalget, eventuelt suppleret af en opmand, at der ikke foreligger tvingende 
grunde for afskedigelsen, kan det tilkende den afskedigede en erstatning. Når 
afskedigelsen skyldes tvingende årsager, har tillidsrepræsentanten krav på et samlet 
varsel på mindst medarbejderens opsigelsesvarsel efter §9 tillagt 6 måneder. 

 



 

 

§14 Ophavsret 

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 
forvaltningsstruktur. 

§15 Uoverensstemmelser 

1 . Fortolkningsuoverensstemmelser: Alle uoverensstemmelser om forståelse af overenskomsten 
skal forinden forelæggelse for et af overenskomstparterne nedsat fagligt fællesudvalg 
behandles ved et lokalt møde på bladet under medvirken af repræsentanter for 
overenskomstparterne. Møde i fællesudvalget afholdes så vidt gørligt senest 7 dage efter det 
lokale møde. 

2. Påstand om brud på overenskomsten: Påstand om brud på overenskomsten, herunder 
arbejdsstandsninger, skal straks indberettes til overenskomstparterne, og møde under 
disses medvirken skal afholdes på et af overenskomstparternes kontorer senest dagen efter 
påstandens fremsættelse. 

3. Det faglige fællesudvalgs sammensætning og virke: Det faglige fællesudvalg består af 6 
medlemmer, hvoraf hver part til sagens behandling udpeger 3. I tilfælde af stemmelighed 
tilkaldes en for hver overenskomstperiode af parterne i fællesskab valgt opmand. 
Opmanden indkalder på begæring herom snarest gørligt parterne til behandling af 
uoverensstemmelsen. Opmanden kan i tilfælde af overenskomstbrud idømme den tabende 
part en bod. Parterne betaler hver halvdelen af udgifterne ved voldgift eller ved tilkaldelse 
af opmand. Kan parterne ikke enes om valg af opmand for en overenskomstperiode, skal de 
i fællesskab anmode Arbejdsrettens formand om udpegning af opmand for det faglige 
fællesudvalg. 

§16 Varsling af konflikt 

1 . Er forhandling om ny overenskomst efter stedfunden opsigelse ikke afsluttet senest ved 
overenskomstens udløbstid, gælder overenskomsten fortsat, indtil ny overenskomst afsluttes, 
eller indtil en af overenskomstparterne på egne vegne eller et af sine medlemmers vegne 
med 1 måneds varsel (30 dage) kollektivt opsiger de for enkelte medarbejdere gældende 
ansættelsesforhold med den virkning, at der umiddelbart iværksættes strejke, blokade, 
lockout eller boykot. 

2. Ved varsling af en retshåndhævende konflikt er det i stk. 1 nævnte varsel 7 dage. 

 

 

 

 

 



 

 

§17 Varighed 

Overenskomsten træder i kraft pr. 1.oktober 2017 og er bindende for parterne, indtil den ene af 
parterne med 3 måneders varsel opsiger overenskomsten til ophør 1. oktober, dog tidligst den 
1.oktober 2019. 
 

København, den _______________ 

 

 

 

 

___________________________  _______________________________ 

For Bladfabrikken ApS   For Dansk Journalistforbund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protokollat 1 

 
Ansættelseskontrakt 

 

I henhold til overenskomsten mellem Dansk Journalistforbund og Bladfabrikken ApS er der mellem: 

 

Bladfabrikken ApS 

c/o Karsten Ree Holding A ApS 

Generatorvej 8D, 2.th 

2860 Søborg 

CVR-nr. 38153579 

 

Og 

 

Navn: 

Adresse: 

Tlf.nr. 

CPR-nr.: 

(herefter Medarbejderen) 

 

Indgået følgende ansættelsesaftale: 

 

1. Medarbejderen er ansat som [redaktionel/journalistisk] medarbejder ved TÆT PÅ. 

Medarbejderens titel er: [Indsæt titel] 

2. Ansættelsesdato: [Indsæt dato] 

3. Arbejdssted: Flæsketorvet 68, 1711 København V 

4. Medarbejderens ugentlige timetal er fastsat til 37 timer pr. uge 

5. Lønnen er fastsat til kr. [beløb] pr. måned. Lønnen udbetales månedsvis bagud og er til 

disposition den sidste hverdag i måneden. 

6. Ansættelsesforholdet er omfattet af overenskomsten mellem Dansk Journalistforbund og 

Bladfabrikken Aps, hvori der bl.a. er fastsat regler om ferie, overarbejde, pension, 

opsigelsesvarsler mv. 

7. Medarbejderen må ikke, så længe nærværende kontrakt løber, virke ved noget med 

Bladfabrikken ApS konkurrende foretagende eller i nogen henseende stå et sådant foretagende 

bi med råd og dåd. Det er ligeledes en forudsætning, at medarbejderen ikke påtager sig nogen 

journalistisk opgave eller andet lønnet arbejde uden for Bladfabrikken ApS herunder også 

virksomhed i radio og tv, medmindre at Bladfabrikken ApS i forvejen har givet sit skriftelige 

samtykke. 

8. Medarbejderen er forpligtet til at iagttage tavshed med hensyn til de forhold, medarbejderen i 

medfør af sin ansættelse bliver bekendt med vedrørende virksomhederne og disses 



 

 

forretningsforbindelser, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet. 

Tavshedspligten ophører ikke ved fratræden. 

9. Medarbejderen skal til enhver tid holde Bladfabrikken ApS underrettet om medarbejderens 

kontooplysninger, adresse og telefonnummer. Medarbejderens nuværende kontooplysninger 

er: [reg.nr.] [kontonr.]. 

10. Eventuelle særlige vilkår:________________________________________________________ 

 

 

København den [indsæt dato] 

 

 

____________________________________ _____________________________________ 

For Bladfabrikken ApS   Medarbejderen 


