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Indledning

Tak for ordet. Og tak fordi I er kommet her til generalforsamlingen i Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Også tak til vores gæster fra Grafisk Arbejdsgiverforening, Pressens Fællesindkøb og Danske Medier.

Vi er glade for, at I har taget jer tid til at komme i dag,
ligesom vi er glade for det tætte samarbejde mellem vores
organisationer. Det sætter vi stor pris på.

2014 var et godt men også hårdt år for Danske Mediers
Arbejdsgiverforening. Hårdt fordi det var et overenskomstår, hvilket altid trækker stor veksler på både foreningens medarbejdere og en række medarbejdere i medlemsvirksomhederne, der medvirker i forhandlingerne.
Men det var også et godt år med vellykkede overenskomstforhandlinger og en række principielle fagretlige sager, der blev vundet.

OK2014

Foreningsåret 2014 blev skudt i gang med overenskomstforhandlingerne for samtlige DMAs overenskomster. Fra første
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uge i januar afsatte vi tre dage om ugen til møder med journalistforbundet. Samtidig – men med mindre hyppighed – gennemførte administrationen forhandlinger med de øvrige forbund, herunder specielt HK/Privat og 3F.

På trods af store uenigheder og desværre også ufravigelige
krav lykkedes det at afslutte overenskomstfornyelsen inden
for en acceptabel økonomisk ramme for en tre-årig periode.

Jeg vil imidlertid gerne henlede opmærksomheden
på nogle få punkter på de enkelte overenskomster.

Journalisterne

På det redaktionelle område aftalte parterne en såkaldt lukket model for 2014 og 2015 på henholdsvis 1
procent og 1,2 procent inklusive en stigning i skalatrinene
på henholdsvis 240 kr. og 264 kr. samt en stigning i genetidstillægget på 1 procent begge år. Der er ikke herudover
krav på en lokal lønforhandling.

I 2016 stiger skalatrinene med 288 kr., og virksomhederne skal afholde lokale lønforhandlinger som sædvan3

ligt, så dér er I overladt til jeres egne forhandlingsevner på
ny.

Vi indgik historiske forlig på overenskomsterne for Jyllands-Posten og for Ekstra Bladet og Politiken. Startlønningerne blev nedsat og orlovsordningerne bliver afskaffet
på sigt.

Det er et flot resultat, som vi kan være stolte af. Og det vil
vi selvfølgelig søge at udbygge yderligere i 2017 – også
på de andre overenskomster.

LO-området

På LO-området stiger lønningerne med 1,5 kr., 1,
65 og 1,80 kr. pr time i henholdsvis 2014, 2015 og 2016.
Fritvalgskontoen stiger med 1 procentpoint i løbet af
overenskomstperioden.

Forældreorloven udvides med to uger – en uge til
hver af forældrene. Det gælder dog ikke for Den Grafiske
Overenskomst, hvor reglerne i forvejen er mere favorable.
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Der indføres en fond, hvor virksomhederne skal
betale 5 øre pr præsteret time i 2014. Beløbet hæves til 10
øre i 2015 og 15 øre i 2016. Beløbene skal primært bruges
til samarbejds- og uddannelsesformål, men vil ved overskud blive fordelt mellem organisationerne.

Endvidere blev medarbejdernes mulighed for kompetenceudvikling styrket – ikke mindst i forbindelse med
en afskedigelse.

Endelig blev parterne på distributionsområdet enige
om nye regler om social dumping.

Tak

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de personer, som frivilligt har været involverede i forhandlingerne,
og som har brugt en anseelig del af deres tid – også på
meget skæve tider af døgnet. Tak for jeres indsats. Uden
jer kunne vi ikke have nået de flotte resultater.

Udfordringer

Overenskomstforhandlingerne løste selvfølgelig ikke alle
problemer.
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Praktikantaftalen

I løbet af 2014 stod det således mere og mere klart, at det
er nødvendigt at drøfte praktikantaftalen med Journalistforbundet. Selvom det akutte problem med alt for mange
journaliststuderende i forhold til antallet af praktikpladser
umiddelbart er løst, bliver det på sigt nødvendigt at gøre
det mere attraktivt at oprette praktikpladser. Samtidig må
vi erkende, at lønniveauet for praktikanterne er kommet
for højt op – ikke mindst i forhold til en færdiguddannet
journalist.

DMA er i kontakt med både uddannelseslederne og journalistforbundet om en løsning, der forhåbentligt er kommet tættere på, nu hvor forbundet på ny kan trække i arbejdstøjet efter deres delegeretmøde.

Vi er åbne for at tage praktikforløbet op til fornyet overvejelse, herunder se på indholdet af praktikken og sammenhængen med uddannelsesstederne. Betingelsen er imidlertid, at det bliver mere attraktivt for virksomhederne at tage
praktikanter, og her er det absolut nødvendigt, at løn og
øvrige omkostninger nedbringes. Vi vil samtidig overveje,
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om det vil være muligt og praktisk at gennemføre praktikken helt eller delvist på SU.

Andre udfordringer

Ud over praktikantlønnen står vi fortsat over for en række
udfordringer med at få skabt den fornødne fleksibilitet i
vores redaktionelle overenskomster.

For det første bør de enkelte arbejdspladser have større
mulighed for kunne indgå aftaler, der passer til deres behov og konkrete forhold. Det kan f.eks. være inden for arbejdstid og overarbejde samt genetidstillæg.

For det andet er det nødvendigt, at overenskomsterne i
langt højere grad kommer til at forholde sig til den medieproduktion, som finder sted i 2015 med yderligere fokus
på de digitale medier. Der er for eksempel ingen grund til
at have særlige regler for fotograferende journalister eller
skrivende fotografer.

I takt med at vi får større og større mediehuse er det endelig nødvendigt, at overenskomstparterne bliver enige om
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regler, der sikrer, at det redaktionelle stof frit kan bruges
af virksomheden. Det kan være i virksomhedens øvrige
udgivelser i andre dele af landet, men det skal også gælde
i de eksterne samarbejdsrelationer med andre virksomheder, som vi allerede nu ser flere og flere tilfælde af. Formelle og gammeldags strukturer må ikke stå i vejen for
den virkelighed, som vores virksomheder møder i 2015.

Og når vi nu er ved udfordringerne, vil jeg gerne sige et
par ord om freelancerne, ikke mindst i lyset af den debat,
som har udfoldet sig i forbindelse med Journalistforbundets delegeretmøde.

Freelancere er som klart udgangspunkt selvstændige erhvervsdrivende. Det er udtrykkeligt fastslået af konkurrencemyndighederne, Arbejdsretten og ikke mindst i Allerkendelsen fra 2010. De samme myndigheder har samtidig udtrykkeligt fastslået, at det vil være i strid med konkurrenceretten at lade freelancernes forhold være dækket
af overenskomsterne. Vi hverken kan eller vil indgå i
drøftelser om konkurrencebegrænsende lønaftaler for free8

lancere, hvor Journalistforbundet optræder som brancheforening.

Lønforhold

Før vi går videre fra det redaktionelle område kan
jeg oplyse, at lønudviklingen blandt samtlige redaktionelle
medarbejdere på Fællesoverenskomsten, dvs. hovedsagelig i provinsen, steg med 0,7 procent fra oktober 2013 til
oktober 2014. I dette tal indgår til- og afgang af enkelte
medarbejdere, og tallet dækker derfor også over, at nyansatte
yngre journalister får lavere løn end de ældre journalister, som
de afløser.

Ser vi derimod på den enkelte journalist, der har været ansat i
den samme stilling i både 2013 og 2014 i provinsen har lønudviklingen været på 1,56 procent.

Den opmærksomme lytter vil selvfølgelig spørge, hvorfor lønnen ikke kun er steget med 1 procent som aftalt. Hertil kan jeg
jo så svare, at lønstigning ud over 1 procent primært skyldes
løntrappen i vores overenskomster, som gives i tillæg til de aftalte lønstigninger.
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Den samlede beskæftigelse blandt journalister inden for DMAs område steg i samme periode med 11 journalister til 1890. Det tyder forhåbentligt også på, at vi går
mod bedre tider.

Pressens uddannelsesfond

I 2014 har Pressens Uddannelsesfond foretaget en

vellykket omlægning af kursustilbuddene fra Mediernes
Efteruddannelse. Der er kommet flere kurser og flere udbydere. Alt i alt er det min opfattelse, at omlægningen af
kursusudbuddet har fungeret godt, og at branchen har taget godt imod de nye kursusmuligheder.

Hvis det skulle have glippet jeres opmærksomhed, kan jeg
minde jer om, at Mediernes Efteruddannelse i mandags
har fremlagt et nyt katalog over efterårets uddannelsestilbud. Tilmeldingen åbner den 18. maj.

Det vil også i denne overenskomstperiode være muligt for
virksomheden og tillidsrepræsentanten at indgå lokale aftaler, der fraviger overenskomstens regler om efteruddannelse. Vi har med andre ord fortsat mulighed for at aftale
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os ud af Kalundborgkendelsen. Jeg vil gerne opfordre jer
til at benytte denne mulighed for at skræddersy efteruddannelsen til virksomhedens faktiske behov.

Faglige sager

DMA fører løbende en række sager for medlemsvirksomhederne, både i det fag- og arbejdsretlige system, men også i forhold til arbejdsmiljømyndighederne. Disse sager
udgør en meget stor del af det daglige arbejde for foreningens medarbejdere.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at pege på tre konkrete
afgørelser fra 2014. Afgørelserne vedrører distributionen
og har derfor stor betydning for alle vores medlemsvirksomheder.

DMA vandt i efteråret en meget principiel sejr, idet Opmanden gav DMA medhold i, at for meget tildelt tid på et
distrikt ikke er et personligt tillæg. Distributører kan derfor fortsat omlægge ruter og effektivisere distributionen i
takt med ændringer i oplag og abonnenter.
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I hovedstadsområdet vandt DMA en faglig voldgift om
beregningsudvalgets kompetence. I lighed med DMAs
synspunkter fandt Opmanden, at et samlet Beregningsudvalg kun kunne anmode virksomhederne om de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere, om det af virksomheden fastsatte tidsforbrug er korrekt. Opmanden afviste endvidere, at Beregningsudvalget var tillagt nogen
opgave vedrørende kontrol af eventuel efterbetaling og tilretning af tid.

Denne sejr har stor betydning for distributionen, idet den
hindrer, at Beregningsudvalget bliver en selvstændig fagretlig myndighed, der kan trække sager i langdrag.

Endelig fik DMA i en anden sag medhold i, at tillidsrepræsentanten er forpligtet til at deltage i en lokalforhandling med distributøren og forholde sig til de enkelte distrikter, før tillidsrepræsentanten masseanfægter tidsforbruget til Beregningsudvalget. Sagerne kan nu blive løst
lokalt, og presset er taget af Beregningsudvalget.
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Det er tre gode eksempler på, at DMAs kernekompetencer, men det er samtidig eksempler på sager, hvor
forbundene desværre uretmæssigt forsøger at skubbe
grænserne for overenskomsterne.

DMAs udvikling

Før jeg slutter, vil jeg gerne sige et par ord om DMAs udvikling.

DMA har en stabil medlemskreds af medievirksomheder,
trykkerier og distributionsvirksomheder. Faktisk er medlemskreds netto blevet udvidet fra udgangen af 2013 til
udgangen af 2014 med…….. 1 virksomhed til i alt 105
virksomheder.

Nettotilgangen dækker dog over en række udskiftninger i
medlemsbasen. Primært som en følge af skift i distributionsleddet, men også på grund af flere fusioner og en øget
konsolidering i mediebranchen.

På trods af medlemsfremgangen er den samlede lønsum
for DMAs medlemsvirksomheder faldet med cirka 4 pro13

cent fra 2013 til 2014. Faldet er fortsat ind i 2015 med
yderligere én procent.

Det er ikke en overraskende situation for bestyrelsen, når
man tager mediernes situation i betragtning. Faldene har
været forudset i foreningens budgetter. Og heldigvis ser
det ud til, at faldet er aftagende. Med udsigt til en vækstperiode i det danske samfund vil det forhåbentlig gå i
samme retning for vores virksomheder.

Bestyrelsen vil i efteråret drøfte en ny tre-årig budgetplan,
så foreningen også i fremtiden vil være klædt godt på til at
bistå og rådgive medlemsvirksomhederne.

Udlodning

På trods af de sidste par års fald i medlemsvirksomhedernes lønsum og dermed foreningens kontingent har foreningen gennem en længere periode leveret større overskud end budgetteret. Det er også tilfældet i år.

Jeg er derfor glad for, at bestyrelsen har besluttet at indstille til generalforsamlingen, at foreningen udlodder 15
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millioner kroner af foreningens egenkapital til de medlemsvirksomheder, der er medlemmer i dag. Udlodningen
vil blive fordelt på baggrund af medlemsvirksomhedernes
indbetalte kontingenter for perioden fra 1. juli 2010 til 31.
december 2014. Vi forventer, at udlodningen vil finde
sted før sommerferien.

Og bare rolig. Vi sørger selvfølgelig for, at foreningens
egenkapital fortsat vil være solid.

Reklametryksagsafgift

På det politiske område kan vi heldigvis konstatere,
at reklametryksagsafgiften ikke bliver endeligt vedtaget
før det kommende folketingsvalg. Meget tyder på, at regeringen vil trække reklameafgiften helt af bordet. Finansieringen – der ligger udenfor vores område – er dog endnu
ikke endeligt på plads med SF og Enhedslisten.

En væsentlig årsag til regeringens holdningsskifte skal
søges i, at det lykkedes Danske Medier og DMA at skabe
usikkerhed om forholdet mellem mediestøtten og reklameafgiften. Det har vi grund til at være stolte over.
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Taksigelse

Før jeg slutter, vil jeg gerne sige tak til alle medlemmer af bestyrelsen, forhandlingsudvalget, arbejdsmiljøudvalget samt hjælpefondsudvalget. Jeg er glad for, at vi
i fællesskab og med godt humør står bag foreningens aktiviteter.

Også en stor tak til foreningens medarbejdere. I
udfører et stort arbejde med et højt fagligt indhold, som
alle vi medlemsvirksomheder nyder godt af.

Tak for ordet.
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