
(Taget fra OK) 
PROTOKOLLAT 3 
 
Lokal aftale om videreudnyttelse af tjenstligt produceret redaktionelt stof. Mellem Dagbladet Bør-
sen og Børsens Redaktionelle Medarbejderforening er  indgået følgende aftale om brug af tjenstligt 
produceret redaktionelt stof. 
 
§ 1: Aftalens dækningsområde 
Aftalen omfatter alt redaktionelt materiale dog eksklusive fotografier fremstillet af redaktionelle 
medarbejdere ansat i henhold til overenskomsten mellem Dagbladet Børsen A/S og Børsens Redak-
tionelle Medarbejderforening samt praktikanter omfattet af Uddannelsesaftalen indgået mellem 
Danske Dagbladet Forhandlingsorganisation og Dansk Journalistforbund. Aftalen omfatter desuden 
artikler leveret af freelance journalister, der er tilknyttet Dansk Journalistforbund. 
 
§ 2: Elektronisk udgivelse 
Dagbladet Børsen A/S er i kraft af ansættelsesforholdet og denne aftale berettiget til at opbevare og 
udgive det tjenstligt producerede stof i databaser og/eller andre elektroniske informationssystemer, 
interne såvel som eksterne. Denne udgivelse skal foregå under ledelse og kontrol af Dagbladet Bør-
sens redaktionelle ledelse. 
 
Stk.2: 
Børsens Redaktionelle Medarbejderforening orienteres skriftligt og med rimeligt varsel inden 
iværksættelsen af nye elektroniske udgivelser. 
 
Stk. 3: 
Begrænsninger i kundernes ret til brug af stoffet præciseres i forbindelse med elektronisk udgivelse, 
herunder at forfatterens droit moral skal respekteres. 
 
§ 3: Rundsum 
 
Stk. 1: 
For den videreudnyttelse, der finder sted i henhold til § 2, som ikke har karakter af udgivelser i bog-
form eller i boglignende offline form betaler Dagbladet Børsen til Børsens Redaktionelle Medarbej-
derforening årligt i januar et beløb, stort kr. 60.000. Børsens Redaktionelle Medarbejderforening 
sørger for at dele rundsummen med freelancegruppen under Dansk Journalistforbund efter et for-
holdstal, der udregnes ved indgåelse af denne aftale baseret på de fastansattes totale lønsum inkl. 
pensioner og den totale udbetaling af freelance honorarer. Rundsummen prisreguleres i henhold til 
Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks, ligeledes en gang årligt i januar. 
Stk 2: 
DB betaler en rundsum på 10.000 kr. årligt for samarbejdet mellem DB og TV2 om indslag til TV2 
Finans. Rundsummen prisreguleres hver januar i henhold til Danmarks Statistiks forbrugerprisin-
deks. Første rundsum forfalder pr. 31. december 2002. 
 
§ 4: Salg af rettigheder 
 
stk. 1: Dagbladet Børsen A/S er i kraft af denne aftale berettiget til at benytte tjenstligt produceret 
stof i egne særudgivelser, som ikke måtte være omfattet af § 2, ligesom chefredaktionen på Dagbla-
det Børsen er berettiget til at sælge udnyttelsesrettigheder af tjenstligt produceret stof til tredjepart. 



 
Stk. 2: Parterne giver hinanden gensidig vetoret over for salg af udnyttelsesrettigheder til tredjepart. 
 
§ 5: Presseetik og droit moral 
 
Stk. 1: Denne aftales parter forpligter sig til at undgå anvendelse af stoffet, der kan indebære en 
krænkelse af ophavsretslovens § 3 om droit moral, i hvilken forbindelse der også henvises til me-
dieetiske og medieretlige normer. 
 
Stk. 2: Parterne skal ved enhver anvendelse af stoffet i henhold til denne aftale gøre tredjemand 
opmærksom på, at ophavsrettighederne forbliver hos de enkelte rettighedshavere, og det skal være 
klargjort, hvilke konkrete udnyttelsesrettigheder tredjemand får. Tredjemand skal gøres opmærk-
som på, at stoffet skal anvendes på en forsvarlig måde jfr. § 5, stk. 1. 
 
Stk. 3: I forbindelse med ethvert videresalg af stof skal medarbejdernes navn eller mærke anføres, 
ligesom det skal fremgå, at stoffet er produceret til Dagbladet Børsen. 
 
Stk. 4: Medarbejderne har i enkeltstående tilfælde adgang til at give redaktionsledelsen meddelelse 
om, at et bestemt stykke redaktionelt stof af hensyn til den pågældendes droit moral ikke må vide-
reudnyttes eller videreudnyttes på en bestemt måde. 
 
§ 6: Uhjemlet brug 
Hvis der opstår kendskab om uhjemlet brug oplyser parterne hinanden herom, og der tages da stil-
ling til den mest hensigtsmæssige processuelle fremgangsmåde. Hvis der ikke opnås enighed herom 
har hver af parterne herefter en sideløbende processuel påtaleret. 
 
§ 7: Pris, omkostninger og deling ved videresalg 
 
Stk. 1: Chefredaktionen  på Dagbladet Børsen sørger for fuld klarhed over, hvem der i bladhuset 
forvalter videreudnyttelsesrettighederne og sørger for fuld åbenhed omkring denne forvaltning. 
 
Stk. 2: Dagbladet Børsen A/S forpligter sig til at søge at opnå den for begge parter bedst mulige 
pris. 
 
Stk. 3: 50 procent af nettoprovenuet (bruttosalgsprisen fraregnet offentlige afgifter) ved salg af vi-
dereudnyttelsesrettigheder ud over ansættelsesforholdet tilalder de(n) redaktionelle medarbejder(e), 
der har produceret stoffet. 
 
Stk. 4: Ved særudgivelser af redaktionelt stof kan Dagbladet Børsen A/S i stedet vælge at afregne 
10 procent af bruttosalgsprisen (udgivelsens salgspris fraregnet offentlige afgifter gange antal ek-
semplarer) til den/de respektive medarbejdere. 
 
Stk. 5: Afregning finder sted én gang årligt i januar måned for samlet salg det forudgående år. 
 
Stk. 6: Hvor dette er muligt udbetaler Dagbladet Børsen A/S medarbejdernes andel direkte til disse. 
Er der flere rettighedshavere deles beløbet ligeligt. Uanbringelige beløb tilfalder Børsens Redaktio-
nelle Medarbejderforening. Der tilgår halvårligt en liste til Børsens Redaktionelle Medarbejderfor-



ening over det stedfundne salg med angivelse af køber, salgspris, det solgte stof, og (hvor dette er 
muligt) navnet på de(n) medarbejder(e), der har produceret det solgte stof. 
 
Stk. 7: Vederlag til de personer, som udløses i kraft af denne aftale om videreudnyttelse af tjenstligt 
produceret stof må ikke påvirke den almindelige overenskomstaftale eller lokalt aftalte lønudvikling 
samt honoraraftaler med freelance journalister. 
 
Stk. 8: Parterne er enige om, at denne aftale ikke indskrænker eller udvider de rettigheder, som par-
terne har i de til enhver tid gældende aftaler om vederlag gennem Copy-Dans forvaltningsstruktur 
o.l. 
 
§ 8: Tvister 
Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende fortolkning eller overtrædelse af denne aftale behandles 
i henhold til overenskomsten mellem Dagbladet Børsen og Børsens Redaktionelle Medarbejderfor-
ening. 
 


