
Konference primært for tillidsrepræ-
sentanter og kontaktpersoner tirsdag 
14. januar, kl. 12.00 til onsdag 15.  
januar 2014, kl. 12.00 på Hotel  
Comwell, Karensmindevej, Middelfart

Fornyelse af Grafisk Pension 
Overenskomstforhandlingerne 2014.
De kommende overenskomstforhandlinger vil 
som altid blive påvirket af hvilke temaer CO 
Industri har valgt at prioritere. Meget tyder 
på at det vil være spørgsmålet om ”Forsvar af 
den danske model”, regler der skal begrænse 
social dumpning og bedre sikring af vikarer og 
løsarbejdere. I HK privat er temaerne ”Tryghed 
gennem uddannelse og overenskomst til alle. 
Det grafiske timelønsområde har brug for at 
være synlige, hvis vi skal have held også at få 
sat fokus på skifteholdsarbejdernes vilkår og at 
arbejdsgivernes krav om yderligere fleksibilitet 
bliver afvist.

DU kan nå det endnu   
Hvis der er plads, er der mulighed for at del-
tage, selvom du ikke er TR eller KP.

Konferencens kursus-nr.: er 0700-14-02. Du 
kan tilmelde dig pr. mail til kursusafdelingen@
hk.dk., pr. telefon 33 30 42 00 eller til Jette 
Prütz Petersen, 33 30 49 19. Husk at angive 
cpr-nr. og arbejdsplads.

Plakat fra ITMK  -  
Sådan vælger du tillidsmand
Vi er ved at udarbejde en plakat, som du kan 
hænge op på din arbejdsplads og som kort for-
tæller om reglerne for valg af tillidsmand. 

Faglig Indsigt - Tilmeld dig allerede nu
Er det første TR kursus og kun for grafiske time-
lønnede 
Kurset finder sted på Christiansminde, Svend-
borg fra den 26. maj til den 28. maj 2014. 
Kursus-nr.: 20151401.
Kurset sætter fokus på din rolle som tillidsre-
præsentant, dine rettigheder og pligter.
Gennemgang af de grafiske timelønsoverens-
komster. Det fagretlige system i Danmark - 
Hovedaftalen - Den danske model.

Bliv aktiv i Grafisk Tekniker netværk
Vi vil meget gerne have input i vores Nyheds-
brev fra din arbejdsplads. Har du noget på 
hjertet, en faglig problemstilling, en lokalaftale 
eller en god historie, så tøv ikke med at maile 
den til anita.reinhardt@hk.dk.

Alle grafiske virksomheder skal have en 
tillidsrepræsentant
I løbet af foråret vil branchesektionen ITMK 
og Kim og undertegnede  igangsætte arbejde 
med at få flere tillidsrepræsentanter og flere 
kontaktpersoner. Det er vores opfattelse, at 
tillidsrepræsentanter er bedst til at tale med 
andre potentielle tillidsrepræsentanter, hvis 
man arbejder indenfor samme fagområde.
Hvis du vil være med til at kontakte kolleger, på 
virksomheder, hvor der ikke er valgt tillidsre-
præsentant, så hører vi ligeledes gerne fra dig. 
Centralt fra i sektoren vil vi i samarbejde med 
afdelingerne udarbejde lister over de virksom-
heder, hvor der kan vælges tillidsrepræsentant. 
Men lige nu har overenskomstforhandlingerne 
førsteprioritet.

Kim Jung Olsen / Anita Reinhardt.
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”En brændende platform” på Aller Tryk
I forbindelse med forhandlinger omkring en 
evt. ny rotationspresse, blev tillidsfolkene på 
Aller Tryk i november præsenteret for truslen 
om at Stibo koncernen ønskede at opkøbe 
trykkeriet i Tåstrup. Planen var at nedlægge ar-
bejdspladsen inden for 2 år og flytte det mest 
moderne udstyr til lokaliteterne i Horsens. Der 
ville i så fald være tale om bortfald af i alt 116 
arbejdspladser. Stibo koncernen har ikke lagt 
skjul på, at de både har midlerne og en aktiv 
strategi, der går ud på at opkøbe interessante 
konkurrenter på heatsetmarkedet. Imidlertid 
ville en sådan konstruktion ikke alene give 
Stibo Grafic monopol på ugebladstrykning 
i Danmark, men sandsynligvis på sigt i hele 
Skandinavien. Allerkoncernens ejere har høfligt 
afvist tilbuddet, men begivenheden blev brugt 
af arbejdsgiverne til et forsøg på at lægge pres 
på løn- og arbejdsvilkår. Medarbejderne var 
dog enige om, at den store beslutning om fort-
sat trykkeridrift ikke lå og vaklede på spørgs-
målet om en evt. kommende lønforhøjelse på 
små procenter.
Der er blevet lavet en aftale, der er bundet op 
på at ejerne foretager de nødvendige investe-
ringer i nyt maskineri. Aftalen forringer den 
eksisterende aftale for weekenddrift. Før var 
arbejdstiden 20/22 timer på 4 skift og 22 timer 
på 5. skift. Nu er arbejdstiden 22 t. eller 24 t. 
med to timer hensat til afspadsering.  5 skift 
er stadig på 22 timer, men bliver i praksis kun 
benyttet når der installeres nyt maskineri. Der 
er indført en seniorordning i henhold til over-
enskomstens bestemmelser om lokal enighed. 
Der kan hensættes 100 % af skifteholdstillæg 
til afspadsering når der køres weekenddrift 
og 50 % ved 3 eller 2 holddrift. Som noget nyt 
må trykkere lave omskud i CTP-afdelingen på 
weekendhold og ved overarbejde. Det har før 
været forbeholdt de CTP-ansatte. 
Ejerne træffer beslutning om investering den 
31. marts 2014. Den nye teknologi forventes 
at koste ca. 9 arbejdspladser. Der udbetales 
fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 50.000 
og 100.000 for ansatte med mere end 5år/10 
års anciennitet.

OK 2014
Følgende grafiske overenskomster skal for-
handles:
Den Grafiske Overenskomst med Grafisk  
 Arbejdsgiverforening /  

Danske Mediers  
Arbejdsgiverforening.
Digitalprint- og  
Serigraf Overenskom-
sten med Grafiske  
Arbejdsgiverforening.

Funktionæroverens-
komsten med Grafisk  

       Arbejdsgiverforening.
Funktionæroverenskomsten med Danske  
Mediers Arbejdsgiverforening.
Emballageoverenskomsten med Dansk  
Industri.

Det indledende møde med GA/DMA holdes 
tirsdag 28. januar 2014, kl. 13.30 i DMA
Fra HK/Privat deltager det samlede forhand-
lingsudvalg, som består af:
Simon Tøgern, sektorformand. Ulla Jeppesen, 
afdelingsformand (HK Hovedstaden, IT, Medie 
& INDUSTRI). Frederik Vester, Formand for HK/
Privat HK Østjylland. Olaf Christensen, Tryk-
kompagniet A/S formand for Branchesektio-
nen IT, Medie & Kommunikation,  Benedicte 
Toftegaard, TR, Aller Tryk, bestyrelsesmedlem 
i ITMK. Kim Jung Olsen, faglig sekretær i HK/
Privat. Anita Reinhardt, faglig sekretær i HK/
Privat. Peter Andersen, forhandlingssekretær 
3F Industri-emballage. Pia Maul Andersen, 
forhandlingssekretær 3F Industri-emballage.

Emballageoverenskomsten med Dansk Industri
3F Industri-emballage har omkring 1.600 med-
lemmer på overenskomsten mens HK/Privat 
har ca. 400 beskæftiget på overenskomsten.

Det indledende møde med Dansk Industri 
afholdes onsdag 29. januar 2014, kl. 10-12 i DI
HK/Privats forhandlingsudvalg på denne over-
enskomst består af:
Simon Tøgern, sektorformand
Jens Søndergaard, TR på Schuur Pack, bestyrel-
sesmedlem ITMK
Hans Henrik Nielsen, TR på Elopak, bestyrel-
sesmedlem ITMK
Anita Reinhardt, faglig sekretær, HK/Privat
Kim Jung Olsen, faglig sekretær, HK/Privat.


