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DR dømt for at overtræde reglerne – igen! 

Arbejdsretten har pålagt DR at betale en bod på kr.200.000 til Dansk Artist Forbund og Dansk 
Musiker Forbund for ulovligt at forsøge at udelukke nogle af forbundenes musikere fra at 
medvirke i programmer. Sagens alvor skal ses på baggrund af tilsvarende sager fra 2009 - en 
omstændighed, Arbejdsretten fremhævede som skærpende. 
 
Sagen kort:  
Musikere og solister er blevet spurgt, om de er medlemmer af Dansk Artist Forbund (DAF) eller 
Dansk Musiker Forbund (DMF), inden medvirken i DR’s programmer. Hvis svaret har været 
bekræftende, har DR oplyst, at de alligevel ikke kunne medvirke. Denne adfærd er ulovlig og DAF 
og DMF indklagede i 2011 DR for Arbejdsretten. Retten fandt det ikke bevist, at DR konsekvent 
afviser organiserede musikere og solister, men idømte DR en bod for to konkrete tilfælde af 
overenskomstbrud. Det er en skærpende omstændighed, at DR tidligere har brudt 
overenskomsten på tilsvarende måder. 

Musikere og solister tør ikke stå frem 
Hos de to forbund er der tilfredshed med at Arbejdsretten deler forbundenes syn på krænkelsens 
alvor, hvilket blandt andet kommer til udtryk i bodens størrelse. I dommen hedder det, at ”der 
lægges vægt på karakteren og grovheden af overtrædelsen”.  

”Vi havde håbet, at retten også delte vores opfattelse af, at DR var skyldig i systematisk 
organisationsforfølgelse. Vi må erkende, at det er en meget vanskelig bevisbyrde at løfte. Vore 
medlemmer er bange for at stå frem med vidneudsagn mod DR, af frygt for at skade deres 
karriere,” siger Anders Laursen, formand for Dansk Musiker Forbund. 
 
DR bør afsætte midler til at aflønne medvirkende 
Begge forbund havde over for Arbejdsretten plæderet for, at de konkrete episoder, der førte til 
Arbejdsrettens dom, ikke er enkeltstående, men derimod afspejler en tilbagevendende praksis i 
DR’s musikredaktioner. 

”Vi ser redaktionernes optræden som udtryk for en meget uheldig kultur i DR, hvor 
programmedarbejderne finder måder, hvorpå de kan undgå at betale for musikeres og solisters 
liveoptræden. Simpelthen fordi der ikke er penge til kunstnerisk medvirken. Rettens afgørelse og 
bodens størrelse bør bane vej for, at DR fremover afsætter de nødvendige midler til at aflønne de 
medvirkende,” udtaler Dansk Artist Forbunds formand, Lena Brostrøm Dideriksen. 

Skærpet opmærksomhed på, at DR overholder reglerne 
I løbet af de sidste tre år har DR, som led i forlig med forbundene, betalt betydelige beløb i to 
lignende sager, hvor musikere og solister er blevet afvist på grund af deres 
fagforeningsmedlemskab. Derfor er de to fagforbund særligt opmærksom på denne type 
krænkelser af medlemmerne. 

”Aftalerne på arbejdsmarkedet skal overholdes for såvel musikere og solister som for alle andre 
lønmodtagere. Det er bekymrende, at DR ikke tidligere har evnet at stoppe denne ulovlige praksis, 
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og vi forventer, at denne dom får DR til at rette op og respektere vores aftaler. Vi vil fortsat holde 
et særdeles skarpt øje med lignede tilfælde,” udtaler Anders Laursen, formand for Dansk Musiker 
Forbund. 

Overenskomsten skal sikre alle medvirkende 
De to forbund forhandler med DR om en ny overenskomst og arbejder for en aftale, der dækker 
alle medvirkende, uanset organisationsforhold.  

”Vi ser frem til det næste skridt i vores igangværende overenskomstforhandlinger med DR. Vi 
arbejder for, at en kommende aftale bliver så præcist formuleret, at der ikke kan herske nogen 
tvivl om, at alle musikere og solister skal have betaling, når DR ønsker deres medvirken, så vi kan 
sætte en stopper for fravælgelsen af organiserede kunstnere i DR's programflader. Vi håber at 
dommen og en ny, og måske mere visionær overenskomst kan betyde et fornyet samarbejde om 
musikken mellem DR og organisationerne,” udtaler formand for Dansk Artist Forbund, Lena 
Brostrøm Dideriksen. 

Fakta om Arbejdsrettens dom  

 DR betaler i alt kr. 200.000 i bod til Dansk Artist Forbund og Dansk Musiker Forbund fordelt 
med 100.000 til hvert forbund. 

 Boden er afgjort på baggrund af dokumentation for medlemmer, der er afvist grundet 
organisationsforhold. 

 Sagen blev indbragt for Arbejdsretten af Dansk Artist Forbund og Dansk Musiker Forbund i 
samarbejde, der begge har overenskomst med DR.  

 I DR’s kommunikation med artister og musikere fremgik det i to tilfælde, at DR ikke kunne 
programsætte medvirken af medlemmer af hverken Dansk Artist Forbund eller Dansk 
Musiker Forbund.  

 
Dommen kan hentes her: http://arbejdsretten.dk/media/1100904/dom%20ar2011.0740-0744.pdf 
 
 

Yderligere kontakt: 
 
Dansk Artist Forbund, www.artisten.dk 
Formand Lena Brostrøm Dideriksen lbd@artisten.dk 
Pressekoordinator Dorthe Vincentzen – dv@artisten.dk tlf. 33 32 66 77 – mobil 20 14 33 32 
 
Dansk Musiker Forbund, www.dmf.dk 
Formand Anders Laursen, al@dmf.dk, mobil: 40 15 10 92 
Juridisk konsulent Morten Madsen mm@dmf.dk tlf. 35 24 02 29 
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