OVERENSKOMST
om vederlag for fremstilling og distribution af lydaviser
mellem
Danske Medier,
Dansk Journalistforbund
og
________________ Kommune

§1
Denne overenskomst er indgået på baggrund af aftale mellem Danske Medier (DM), Dansk
Journalistforbund (DJ) og Kommunernes Landsforening (KL) om lydaviser af 1. januar 2014.
Stk. 2. Overenskomsten omfatter lydaviser, jf. ophavsretslovens § 17, stk. 3, der fremstilles
med henblik på tilgængeliggørelse for den i samme bestemmelse nævnte personkeds.
Stk. 3. Overenskomsten giver adgang til at fremstille lydaviser ved indtaling af artikler m.v. fra
dagblade og ugeaviser, der er medlemmer af DM, jf. medlemsoversigten på
www.danskemedier.dk.
Stk. 4. Kommunen kan lade lydaviser fremstille af trediemand.
§2
Det vederlag, som tilkommer udgivere organiseret i DM samt de hos disse ansatte journalister
for gengivelse af dagblade og ugeaviser i lydaviser, fastsættes pr. abonnent for det
pågældende kalenderår på baggrund af årets forbrugerprisindeks for september.
Udgangspunktet for beregningen er forbrugerprisindeks (1980 = 100) 143,5 = kr. 40,00.
Vederlaget pr. abonnent beregnes af KL og afrundes til hele kroner efter almindelige
afrundingsregler.
Stk. 2. Kommunen indsender på baggrund af en administrativ informationsskrivelse fra KL
oplysninger om kommunen og antallet af abonnenter for et kalenderår senest 31. januar i det
følgende år. Kommunen e-faktureres ud fra det oplyste.
Stk. 3. Vederlaget for et kalenderår beregnes på grundlag af abonnenttallet ved årets udgang.
Stk. 4. Der betales fuldt årsvederlag efter stk. 1, for hvert kalenderår, i hvilket lydavisen har
været udgivet, uanset om udgivelse kun har fundet sted en del af året.
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§3
De udvalgte artikler skal bringes i deres helhed med kildeangivelse, det vil sige navnet på det
dagblad eller den ugeavis, hvorfra stoffet er taget, samt i det tilfælde, at artiklen er navngivet,
tillige skribentens navn.
Stk. 2. Stk. 1, medfører ikke indskrænkning af citatretten efter ophavsretslovens § 22.
§4
Overenskomsten træder i kraft [udfyldes individuelt], og kan af hver af parterne opsiges med
6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
Stk. 2. Såfremt kommunen tidligere har indgået en "Overenskomst om vederlag for
fremstilling og distribution af lydaviser", der fortsat er gældende, erstatter denne
overenskomst den tidligere overenskomst, der samtidig ophører.
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