Sikkerhed i filmbranchen
Mellem Danske Film- og TV-producenter, Film- og TV- arbejderforeningen, Dansk
Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører er indgået denne aftale om sikkerhed på
arbejdspladsen under filmproduktion.

§ 1. Område
Aftalen gælder produktion af film og tv, og reglerne finder anvendelse under optagelser af mindst
en uges varighed, hvor der er beskæftiget tyve eller flere ansatte.
§ 2. Sikkerhedsudvalg
Under optagelser som nævnt ovenfor, skal sikkerhedsarbejdet planlægges og koordineres af et
sikkerhedsudvalg, bestående af tre eller fire medlemmer, som udpeges og vælges efter reglerne i
denne bestemmelse.
Stk. 2
Formand for udvalget er producenten eller en af denne udpeget ansvarlig leder, der kan handle på
producentens vegne.
Stk. 3
De ansatte kan vælge to sikkerhedsrepræsentanter. Den ene sikkerhedsrepræsentant vælges af det
tekniske hold. De medvirkende skuespillere kan tillige vælge en sikkerhedsrepræsentant, men hvor
det findes hensigtsmæssigt, kan skuespillerne lade sig repræsentere af det tekniske holds
sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedsrepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse eller anden
forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller
tilsvarende faglige område.
Stk. 4
Medlem af sikkerhedsudvalget er endelig filmens instruktør.
Stk. 5
Udvalgets medlemmer udpeges eller vælges for en periode svarende til den planlagte produktion.
Forlænges produktionsperioden, forlænges sikkerhedsudvalgets funktionsperiode tilsvarende. Hvis
et medlem af sikkerhedsudvalget afgår i perioden, udpeges eller vælges straks et andet medlem til
sikkerhedsudvalget.
§ 3. Sikkerhedsudvalgets møder
Sikkerhedsudvalget afholder ordinære møder forud for første optagedag og efter afslutningen af
optagelserne. Udvalget skal holde ekstraordinære møder, hvis der indtræffer alvorlige ulykker eller
andre sundhedsskader, samt når der i øvrigt er behov for det. Ekstraordinære møder skal også
afholdes, hvis formanden skønner det nødvendigt, eller to udvalgsmedlemmer ønsker det.
Varigheden af sådanne møder kan i almindelighed ikke overstige en time, og de afholdes efter
arbejdstids ophør.
Stk. 2
Der optages sædvanligvis af møderne et kort referat, som sendes til denne aftales parter. Udvalget

kan i enighed beslutte, at referat ikke udfærdiges. Udvalget kan dog ikke træffe sådan beslutning
hvis mødet afholdes i anledning af indtrådt personskade.
§ 4. Producentens pligter
Producenten skal træffe de foranstaltninger som er nødvendige for at beskytte de ansattes sikkerhed,
herunder sørge for fornøden oplysning til de ansatte.
Stk. 2
Producenten skal sørge for, at samarbejdet om sikkerhed etableres, herunder indkalde møder som
nævnt i § 3, samt sørge for at sikkerhedsudvalget under hensyn til gennemførelsen af produktionen
kan fungere på en sådan måde, at opgaverne kan løses tilfredsstillende.
Stk. 3
Producenten skal sørge for, at sikkerhedsudvalgets medlemmer får mulighed for at varetage deres
pligter, og hertil får sådan tid til rådighed, som er rimelig i forhold til den pågældende produktions
omfang og karakter.
Stk. 4
Produceres filmen som coproduktion mellem flere producenter, påhviler producentens pligter efter
denne aftale den udførende producent. Hvor der ikke skal oprettes sikkerhedsorganisation, jf. § 2,
skal producenten sørge for, at samarbejdet om sikkerhed sker ved personlig kontakt mellem
producenten eller den han udpeger som sin repræsentant, instruktøren og øvrige ansatte.
§ 5. Instruktørens pligter
Instruktøren skal som medlem af sikkerhedsudvalget medvirke til, at arbejdet tilrettelægges på en
sådan måde, at sikkerhedsudvalgets beslutninger overholdes.
§ 6. Sikkerhedsrepræsentantens pligter
Sikkerhedsrepræsentanten skal som medlem af sikkerhedsudvalget fremlægge de ansattes syn på
tilrettelæggelsen af sikkerhedsarbejdet, samt i fornødent omfang informere medarbejderne om
sikkerhedsudvalgets beslutninger.
§ 7. Sikkerhedsudvalgets opgaver
På sikkerhedsudvalgets første møde, jf. § 3, skal produktionsplanen gennemgås med henblik på at
vurdere spørgsmål af sikkerhedsmæssig karakter, og eventuelle ændringer foretages efter beslutning
herom. Der kan tilkaldes ekstern bistand med henblik på vurdering af sådanne forhold, som må
antages at kræve særlig sikkerhedsmæssig indsigt. På det afsluttende møde skal sikkerhedsudvalget
vurdere produktionens forløb, herunder særligt sådanne forhold, som måtte være drøftede under det
første møde. Sikkerhedsudvalgets formand skal drage omsorg for, at eventuelle referater af møderne
sendes til organisationerne.
§ 8. Organisationerne
Denne aftales parter er forpligtede til at yde medlemmerne, henholdsvis virksomhederne, den
fornødne hjælp og vejledning for at kunne udføre de opgaver som aftalen pålægger dem. Mindst en
gang årligt, og i øvrigt efter behov, afholder organisationerne møde med henblik på drøftelse af
såvel konkrete sager, som har været forhandlet af de lokale sikkerhedsudvalg, som sådanne
generelle problemstillinger, som er knyttede til denne aftales indhold.

§ 9. Fagretlig behandling
Uoverensstemmelser om sikkerhedsrepræsentantens valg, valgbarhed og beskyttelse, herunder
spørgsmål om hvilke regler, der finder anvendelse, og om brud på eller fortolkning af reglerne i
henhold til denne aftale, afgøres ved sædvanlig fagretlig behandling.
§ 10.
Denne aftale træder i kraft den 1. april 2001. Den organisation, som ønsker at udtræde af aftalen,
skal overfor de øvrige organisationer skriftligt meddele dette med tre måneders varsel til en måneds
udgang, hvorefter denne organisations rettigheder og pligter ophører. Aftalen vedbliver at være i
kraft for de øvrige organisationer. Hvis DFTP ønsker at udtræde, bortfalder aftalen ved varslets
udløb. Ændringer i denne aftales indhold kan kun foretages under forudsætning af alle parters
enighed herom.
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