Tv-Fotografernas förenings frilansavtal.
§1 Överenskommen ersättning
Ersättning för överenskommet uppdrag
avseende……………………………………………......................................
datum................................................... utgår per kontrakterad dag med ………….............kr.
Ersättningen skall vara skälig och baseras på att uppdragstagaren är egen företagare, som svarar
för sin egen administration.
Övertid utgår efter 10 timmars arbete inklusive måltidspauser i följd.
Övertid utöver 10 timmar utgår med 18 procent av dagsarvodet per timme de två första
timmarna, därefter 20 procent av dagsarvodet per timme
Övertid lördag och söndag utgår med 20 procent av dagsarvodet per timme de två första
timmarna därefter 25 procent av dagsarvodet per timme.
§2 Ersättning för restid
För resdag som sker på annan dag än arbetsdagen utgår dagsersättningen per resdag.
Resetillägg skall utgå motsvarande traktamente i enlighet med statliga normer plus 20 procent
påslag.
§3 Avbokning
I den händelse uppdragsgivaren avbokar överenskommet uppdrag med kort varsel äger
uppdragstagaren rätt till ersättning. Betalningen utgör en kompensation för att uppdragstagaren
reserverat tid för det tänkta uppdraget och på grund av det korta varslet inte fått möjlighet att
skaffa ersättningsarbete.
Följande beräkningsgrunder tillämpas vid avbokning.
Avbokas uppdrag för enstaka dag senare än 7 dagar utgår full överenskommen dagersättning.
Avbokas enstaka uppdrag 7-14 dagar i förväg utgår 50 procent av full dagersättning. Detta
gäller även veckovis återkommande uppdrag.
För inbokat arbete över längre tid som avbokas med kort varsel beräknas ersättningen enligt
följande exempel:
Parterna har träffat överenskommelse om uppdrag under flera sammanhängande dagar till
överenskommen dagsersättning.
Sker avbokning inom sju dagar innan första arbetsdag utgår full ersättning i enlighet med
överenskommen dagersättning de första tre dagarna och därefter utgår 50 procents
dagsersättning per dag i kommande fyra dagar. Inbokad sammanhängande tid efter dessa sju
dagar ersätts med 25 procent av dagsersättning t o m 10:e dagen.
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§4 Försäkring
Det åvilar Uppdragsgivaren att svara för att arbetsmiljön i vilken uppdragstagaren arbetar i är
säker och vidta eventuella säkerhetsåtgärder samt att uppdragsgivaren har en fullständig
försäkring som täcker uppdragstagarens verksamhet för uppdragsgivaren.
§5 Ideell rätt
Uppdragstagaren har ideell rätt till sitt arbete enligt upphovsrättslagen. Det är Uppdragsgivarens
skyldighet att se till att Uppdragstagaren i den omfattning och på det sätt som god sed kräver
blir namngiven i samband med att verket utnyttjas. Detta gäller även om verket bryts upp och
det t.ex. publiceras som stillbilder i press eller på internet.
Uppdragstagaren har som upphovsman även rätt till respekt för verket, det vill säga att verket
inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i en form eller i ett sammanhang som är
kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.
§6 I händelse av tvist
Uppdragstagarens ansvarsskyldighet i enlighet med detta avtal kan aldrig överstiga den
ersättning som uppdragstagaren erhållit eller skulle erhålla av uppdragsgivaren.

Detta avtal har upprättas i två exemplar av vilka parterna erhållit var sitt.

…………………………………….
Ort

…………………………………….
Datum

…………………………………….
Uppdragsgivaren

……………………………………….
Uppdragstagaren

…………………………………….
Namnförtydligande

……………………………………….
Namnförtydligande

…………………………………….
Företag

……………………………………….
Företag
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