Arbejdsprogram 2012
Arbejdsprogrammet er retningsgivende for FreelanceGruppens bestyrelsesarbejde, men alle gruppens
medlemmer kan bidrage ved fx at indgå i netværk og samarbejde med grupper og faggrupper.
FreelanceGruppens bestyrelse skal frem til generalforsamlingen i 2013 have særligt fokus på tre emner:
• Efteruddannelse
• Ophavsret
• Overenskomster
Efteruddannelse
FreelanceGruppen vil:
• Styrke freelanceres og især skrivende freelanceres, økonomiske muligheder for individuel
efteruddannelse
Ophavsret – videreudnyttelse
FreelanceGruppen vil:
• Styrke indsatsen for at få aftaledækket det digitale kopimarked
• Sikre freelanceres økonomiske ophavsrettigheder og droit morale gennem aftaler og lovgivning
• Arbejde for at begrænse urimelige og ensidigt udformede leveringsaftaler, der indeholder krav om
ubegrænset videreudnyttelse og pålægger freelancere urimeligt ansvar i forhold til 3. mand
Overenskomster

•
•

Arbejde for, at DJ indgår og fornyr freelanceoverenskomster på vegne af dets freelancere
uanset skattemæssig status herunder presse på for nye tiltrædelser til O‐aftalen
Deltage i relevante overenskomstforhandlinger på områder, hvor fastansatte er dækket af
overenskomster, mens freelancere ikke er

Betalings‐ og arbejdsvilkår
FreelanceGruppen vil:
• Sikre gode betalings‐ og arbejdsvilkår for freelancere
• Sikre freelancere retten til og økonomisk mulighed for efteruddannelse
• Opnå rettigheder som pension og økonomisk sikkerhed under barsel og sygdom
• Styrke forbundsledelsen i dens arbejde for at sikre individuelt valg af skattemæssig status som
henholdsvis lønmodtager eller selvstændig
• Gøre det lettere og derved mere attraktivt at drive forretning som freelancer ved at påpege
forhold, der besværliggør virksomhed
• Sikre gode arbejdsvilkår for freelancere, der arbejder på tværs af landegrænser
• Have fokus på øget kvalitet på medlemmers arbejdsområder
Kurser og udvikling
FreelanceGruppen vil:
• Udvikle og udbyde faglige arrangementer – i kursusform, som temadag/fyraftensmøde, webinar
m.m.
• Udbyde minimum 2‐3 arrangementer om måneden til medlemmerne
• Arrangere et årligt seminar for medlemmerne i forbindelse med generalforsamlingen

Samarbejde med andre grupper, faggrupper og studerende
FreelanceGruppen vil:
• Fortsætte sit arbejde mod ulønnede praktik‐ og assistent‐stillinger samt alt for lavt lønnede jobs
• Udbygge kommunikationen og få større fælles faglighed på tværs af faggrupper
• Sætte fokus på freelanceres arbejdsvilkår
• Medvirke til at forberede de studerende til et liv som freelancer

•

Arbejde for et udvidet samarbejde med de fastansattes tillidsfolk med henblik på at sikre og
forbedre kvalitet og betaling og undgå, at vi underbyder de fastansatte

Kommunikation
FreelanceGruppen vil:
• Udbygge medlemmernes indbyrdes kommunikation bl.a. vha. arbejdsplads‐netværk, med henblik
på at skabe bedre arbejdsvilkår og betingelser for indgåelse af aftaler og overenskomster
• Sikre, at alle freelancere i DJ får ensartet, kompetent information, så de uanset arbejdsfelt og
skattemæssig status kan træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag
• Følge FreelanceGruppens kommunikationsstrategi
• Forbedre den direkte kommunikation med medlemmerne internt og øge fokus på freelanceres
vilkår eksternt
Internationalt samarbejde
FreelanceGruppen vil:
• Have fokus på samarbejde over grænser
• Styrke og udvikle den fagpolitiske og mellemfolkelige erfaringsudveksling med freelancere i Norden
og Europa

