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ERKLÆRING

TV 2 DANMARK A/S erklærer herved at ville praktisere følgende vilkår for free-

lancere, der ansættes på timelønsbasis til udførelse af funktioner som journali-

ster, billedmixere, producere, assisterende producere, cartførere, grafikere, lyd-

teknikere, fotografer, redigeringsteknikere, linkoperatører, lysteknikere, tekstere,

bibliotekarer og nyhedssekretærer:

1. Timelønshonorerede freelancere beskæftiges og aflønnes i henhold til indi-

viduel aftale.

2. Timelønnen beregnes på basis af følgende opgørelse af årsnormen:

a. Årsnorm for fastansatte 1920 timer

med fradrag af gennemsnitligt beregnet værdi

af følgende overenskomstfordele, der tilkommer

fastansatte i henhold til overenskomst mellem

DJ og TV 2 DANMARK A/S:

b. Fradrag for sabbat 29 timer

c. Fradrag for friuge 37 timer

d. Søgnehelligdagskompensation 81 timer

Årsnorm for freelancere 1773 timer

3. Årsnormen lægges til grund for forhandlingerne mellem TV 2 DANMARK

A/S og freelanceren om timelønnen. Ved fastsættelsen af timelønnen vil der

bl.a. blive lagt vægt på funktion, medarbejderens uddannelse, kvalifikationer

og erfaring.

4. I tillæg til den aftalte timeløn yder TV 2 DANMARK A/S genetidstillæg efter

tilsvarende regler som i overenskomsten mellem Dansk Journalistforbund

og TV 2 DANMARK A/S.



5. Som vederlag for TV 2 DANMARK A/S' erhvervelse af samtlige udnyttelses-

rettigheder til de af den timelønsansatte freelancer frembragte værker og

præstationer yder TV 2 DANMARK A/S herudover et tillæg til timelønnen på

kr. 0,65 samt en årlig rundsum til Ophavsretsfonden i Dansk Journalistfor-

bund, Gammel Strand 46, 1202 København K. Med virkning fra 1. marts 2018

er den årlige rundsum fastsat til kr. 320.000. TV 2 DANMARK A/S accepte-

rer, at individuelle aftaler om erhvervelse af samtlige udnyttelsesrettigheder

ikke præjudicerer freelancerens adgang til at oppebære vederlag gennem

Copydans forvaltningsstrukturer.

6. Timelønnede freelancere, som inden for et kalenderår har præsteret mini-

mum 1000 timers arbejde for TV 2 DANMARK A/S, har efter TV 2 DAN-

MARK A/S' nærmere bestemmelse mulighed for at deltage i TV 2 DANMARK

A/S' interne uddannelsesaktiviteter uden betaling af kursusgebyr, når TV 2

DANMARK A/S vurderer, at en uddannelsesaktivitet er relevant for den på-

gældende freelancers funktioner på TV 2 DANMARK A/S. TV 2 DANMARK

A/S honorerer en uddannelsesdag med maksimalt 7,36 timer.

7. De timelønnede freelancere, der inden for de forudgående 3 måneder har

præsteret minimum 250 timers arbejde for TV 2 DANMARK A/S, oppebæ-

rer løn under sygdom i perioder, der fremgår af en vagtplan.

8. Timelønshonorerede freelancere, der inden for de sidste 12 måneder forud

for påbegyndt barsel har præsteret minimum 1000 timers lønnet arbejde

for TV 2 DANMARK A/S er berettiget til samme barselsvilkår som de fastan-

satte. Løn under barsel beregnes på basis af den gennemsnitlige indtjening

de sidste 5 måneder før orlovens start.

9. Timelønnede freelancere, som inden for 24 måneder har præsteret mini-

mum 2.000 timers arbejde for TV 2 DANMARK A/S, har ret til en samtale

med en repræsentant for TV 2s ledelse, mhp. at drøfte betingelserne for

freelancerens fortsatte beskæftigelse hos TV 2 DANMARK A/S.
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10. Timelønshonorerede freelancere er berettiget til ferie i henhold til ferielo-

ven.

11. Timelønshonorerede freelancere, der inden for de forudgående 3 måneder

har præsteret minimum 250 timers arbejde for TV 2 DANMARK A/S, oppe-

bærer løn under fravær, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af

freelancerens syge, hjemmeboende barn eller børn under 14 år. Denne frihed

omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag,

og kun i perioder hvor freelanceren er vagtsat.

12. Timelønnede freelancere, som er omfattet af funktionærloven, kan afskedi-

ges efter funktionærlovens regler herom.

For øvrige timelønnede freelancere gælder at for hver to på hinanden føl-

gende år en timelønnet freelancer har præsteret minimum 1.000 timers ar-

bejde for TV 2 DANMARK A/S, vil freelancerens aftalte opsigelsesvarsel bli-

ve forlænget med en måned, dog ikke mere end 4 måneder. TV 2 DANMARK

A/5 vil desuden ved afskedigelse af timelønnede freelancere, som ikke er

begrundet i freelancerens forhold, tilstræbe at antallet af vagter ikke redu-

ceres væsentligt i opsigelsesperioden.
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