
ITMK A-Kasse Folder
Afløsere har ofte store problemer med at 
udfylde dagpengekort – eller udbetalingskort, 
som det hedder. Samme problematik kan der 
være for Afløsere ved overgang til efterløn. 
ITMK har derfor i samarbejde med HK’s A/kas-
se fremstillet en folder, der beskriver, hvordan 
man udfylder udbetalingskortet korrekt, når 
man bliver ledig efter at have været inde som 
afløser. Det helt overordnede udgangspunkt er, 
at det er antallet af løntimer, eller det timetal 
din løn dækker, der skal oplyses.
 Folderen vil blive udsendt til afdelingerne 
samt Tillidsrepræsentanter og Kontaktpersoner 
i trykt form. Du kan rekvirere yderligere ek-
semplarer hos bente.roed@hk.dk

3F’s årlige branchekonference  
Papir- og Emballage den 20.-21. maj 
2016 på Langsøhus
Anita Reinhardt og Bo Madsen deltog som gæ-
ster på konferencen, hvor godt 70 3F tillidsre-
præsentanter fra Papir og Kartonnagebranchen 
deltog. Et imponerende antal, når man ser på 
faggruppernes størrelse.

Formanden for 3F Industrigruppen og næstfor-
mand i CO Industri, Mads Andersen indledte 
over emnet OK 2017 og kom især ind på vigtig-
heden af uddannelse/efteruddannelse.
Mads Andersen sagde, at uden at rykke ved 
uddannelsessystemet får arbejdsmarkedet ikke 
tilført tilstrækkeligt med nye medarbejdere.
- Der er ikke mange, der taler de ufaglærtes 

sag, men i 3F skal vi sætte dagsordenen for 
denne meget store gruppes muligheder for at 
komme videre i uddannelsessystemet. I dag 
er det almindeligt, at vi opfordrer vore børn til 
at gå uddannelsesvejen, og alle mener, de skal 
have en gymnasial uddannelse.
- Vi mener, man også bør satse på, at ufaglærte 
kan blive faglærte og få sig en erhvervsuddan-
nelse og vi mener, at voksne ligeledes skal kun-
ne bevæge sig videre i uddannelsessystemet, 
hvor de også kan gøre krav på praktikpladser.
Mads  Andersen opfordrede tillidsfolkene til at 
få sig selv og kollegerne kompetencevurderet 
med henblik på at planlægge et uddannelses-
forløb.

Forhandlingssekretær i 3F Peter Andersen 
mente, at arbejdsgiverne denne gang måtte 
til lommerne. Der har været fremgang i bran-
chen, uden det har smittet synderligt af på 
beskæftigelsen og lønudviklingen.
Efter tre-fire år har den samlede beskæftigelse 
i emballagebranchen stabiliseret sig – med 
godt 400 beskæftigede på papirområdet og 
1500 på emballageområdet 

- I mange år har de sagt, at en lav lønudvikling 
giver fremgang i beskæftigelsen, men hvor 
bliver ansættelserne og lønfremgangen af. Fra 
oktober 2012 til oktober 2015 er den gen-
nemsnitlige timeløn på papirområdet alene 
steget med 5,04 kr., mens emballageområdet i 
samme periode alene er steget med minimale 
1,24 kr. Det er et meget tydeligt billede af en 
lav gennemsnits lønudvikling, sagde Peter 
Andersen 
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Peter Andersen gentog sin advarsel mod, at 
virksomhederne opsiger lokalaftaler og indfø-
rer en væsentlig lavere løn for nyansatte, som 
slår igennem især på bølgepapområdet.

- Det er en udvikling, som uden tvivl kommer 
til at betyde, at det vil blive meget sværere for 
arbejdsgiverne at finde kvalificeret arbejds-
kraft, og dermed kan det blive ødelæggende 
for branchen, sagde Peter Andersen.

Han berettede om de lokale lønforhandlinger, 
der er i gang på arbejdspladserne i disse måne-
der.

- Endnu er få af dem afsluttet, men de, der er 
på plads, har resulteret i stigninger på omkring 
to kroner pr. time, sagde Peter Andersen.

Peter Andersen kom også ind på de mange 
uddannelsesmuligheder, medlemmerne har i 
henhold til overenskomsterne. 

Tag fat i virksomheden og fortæl dem, at de 
kan få flere oplysninger i deres egen organisa-
tion eller på www.emballageindustrien.dk 

På EKUF’s (Emballageindustriens Kompetence-
fond) kan TR og virksomhed i fællesskab søge 
om undervisning i generelle problemstillinger 
som sundhed, kost og motion. Der kan også 
ansøges om grundlæggende skoleundervis-
ning, FVU, og ordblindeundervisning, som det 
også er muligt i dag.

Der vil typisk blive ydet 100 procent fuld 
løn inkl. pension, feriepenge og fritvalgsløn. 
Forsøgsordningen tages op i forbindelse med 
overenskomstforhandlingerne i 2017.

Også for Industriens Kompetenceudviklings-
fond, IKUF, tegner der sig et lyst billede. 2015 
blev et godt år, og IKUF godkendte ca. 12.500 
ansøgninger til over 60 millioner kroner.

Konferencen sluttede med at fire tillidsfolk 
lagde op til debat om erfaringsudveksling, net-
værk organisering, klubarbejde og bevarelse af 
det faglige sammenhold.

Peter Andersen takker af til efteråret 2016 
efter 30 års stærkt fagligt arbejde, og blev be-
hørigt hyldet på denne for ham sidste branche-
konference.

Indlæggelse af Hovedferie i en 
opsigelsesperiode ikke mulig heller 
ikke med 3 måneders varsel
Den Grafiske Overenskomst, Emballageover-
enskomsten

Ifølge ferieloven kan der i en opsigelsesperio-
den indlægges hovedferie med 3 måneders 
varsel, Ferieloven § 15, stk. 2.
DGO § 41 og Emballage-OK § 62, stk. 2
”Uden medarbejderens samtykke kan den 
ferie, der skal gives i sammenhæng i ferie-
perioden, dog ikke ligge i tiden mellem en af 
virksomheden meddelt opsigelse og fratræ-
delsestidspunktet, uden at opsigelsesvarslet 
forlænges med antallet af feriedage.”

Kendelse af 17. oktober 1999, DI for Neopac 
A/S, slår fast, at restferie og anciennitetsferie 
kan indlægges i en opsigelsesperiode med 1 
måneds varsel, men hovedferie kan ikke uden 
medarbejderens udtrykkelige accept – heller 
ikke hvis medarbejderen er fritstillet.

FV 18.-11.-1997: Arne Olsen Offset A/S – vun-
det - medarbejderen havde ikke givet klar ac-
cept og havde heller ikke muligheden for det.
FV 28-04-1997: tabt - Glud og Marstrand. Med-
arbejderen havde givet klar accept.

Langtidssygdom
De grafiske timelønsoverenskomster (bortset 
fra Digitalprint- og Serigrafoverenskomsten) 
indeholder nogle rigtigt gode sygelønsbestem-
melser - men ét er overenskomst noget andet 
er lovgivning. 

Ifølge både Den Grafiske Overenskomst og 
Emballageoverenskomsten ophører udbetaling 
af sygeløn, når der ikke længere ydes sygedag-
penge.

Ifølge lovgivningen skal en kommune efter tre 
måneders sygdom vurdere om en sygemeldt 
er uarbejdsdygtig efter en bredere vurdering af 
sygdommen og dens indvirkning på den syge-
meldtes arbejdsevne.

Det betyder, at kommunen ud fra læge- 
erklæringer osv. skal vurdere om en sygemeldt 
eventuelt kan påtage sig andet arbejde. Hvis 
det er tilfældet, vil den sygemeldte blive erklæ-

http://www.emballageindustrien.dk
http://www.emballageindustrien.dk


ret (helt eller delvis) raskmeldt og modtagelse 
af sygedagpenge vil ophøre - og ligeledes vil 
modtagelse af sygeløn ophøre!

Et eksempel: en medarbejder har en bestemt 
arbejdsfunktion som vedkommende simpelt-
hen ikke mere kan overskue og bliver syge-
meldt med stress. Et andet eksempel kunne 
være en medarbejder, der er nedslidt og ikke 
længere kan varetage fysisk hårdt arbejde. 
Omplacering er ikke mulig. Lægen vurderer, at 
vedkommende godt kan klare andet arbejde, 
så siger § 7 i Sygedagpengelovgivningen føl-
gende:

Stk. 3
Vurderingen af en persons uarbejdsdygtighed 
skal som udgangspunkt foretages i forhold til 
beskæftigelsen før sygemeldingen. Efter tre 
måneders sygefravær skal vurderingen ske på 
grundlag af den sygemeldtes uddannelses- og 
beskæftigelsesområde, medmindre der er sær-
lige grunde, der taler for andet med hensyn til 
tidspunktet for vurdering.

Stk. 4
Vurderingen af uarbejdsdygtigheden for ledige 
sker i forhold til det arbejdsområde, som den 
pågældende står til rådighed for.
 
Sygedagpenge stopper - løn under 
sygdom stopper
Efter kontakt til HK’s A-kasse skal medlemmet 
som udgangspunkt tilmelde sig som ledig på 
jobcenteret og anmode om dagpenge (arbejds-
løshedsunderstøttelse).
Der vil dog blive foretaget en rådighedsvurde-
ring, hvor medlemmet skal redegøre for, hvad 
vedkommende kan og ikke kan. Den endelige 
afgørelse om ret til dagpenge tages først når 
selve anmodninger er modtaget og behandlet. 
Men som udgangspunkt skulle det være muligt 
at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse og 
dermed stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Så TR vær opmærksom på og hjælp langtids-
syge kolleger, før det er for sent.

Ressourceforløbsydelse eller 
mini-sygedagpenge
Vi har tidligere skrevet om overgang til res-
sourceforløbsydelse og eventuelt bortfald af 
sygeløn herunder den særlige aftale vi har 
indgået for så vidt angår kolleger omfattet af 

Emballageoverenskomsten. Det samme har 
endnu ikke kunnet lade sig gøre for de kolleger, 
der er omfattet af Den Grafiske Overenskomst. 
Dette skyldes her og nu skattetekniske årsa-
ger, hvor vi forventer svar fra STAR i løbet af 
august-september. Først herefter kan vi gen-
optage forhandlinger med GRAKOM og Danske 
Mediers Arbejdsgiverforening om en aftale, 
der ligner aftalen med Emballageindustrien.

Husk at kontakte Kim Jung Olsen, hvis der er 
fare for, at et medlem mister fuld sygeløn med 
baggrund i overgang til ressourceforløbsydelse.

Feriefridage
De fem feriedage blev aftalt ved overenskomst-
forhandlingerne i 2000. Når man har opnået 9 
måneders anciennitet i en virksomhed har man 
ret til 5 feriefridage. Feriefridage er ikke noget, 
der optjenes, således som almindelig ferie er. 
Hver den 1. maj får man ret til 5 feriefridage. 
Fratræder man virksomheden og har man ikke 
afholdt sine 5 feriefridage, så kan de overens-
komstmæssigt først komme til udbetaling efter 
anmodning de første 3 uger i førstkommende 
maj måned, altså efter ferieårets udløb.
Hvis man holder alle 5 feriefridage samlet, så 
er en uge en uge. Det vil sige, det er ligegyldigt 
om du arbejder 34 timer eller 37 timer, 3 dage 
eller 4 dage.
Hvis man derimod ønsker at afholde en en-
kelt feriefridag f. eks. på en aften- eller nattur, 
så skal der trækkes det konkrete antal timer, 
man skulle have arbejdet. Det vil sige, at de 37 
timers feriefridage kan udgøre flere eller færre 
en 5 feriefridage, da en feriefridag ”tæller” 
med de timer, man faktisk skulle have arbejdet 
den pågældende dag.
Feriefridagene betales som ved sygdom, altså 
almindelig dagtursløn.

Hvis man arbejder efter ”Herningkendelsen”, 
så er det HK/Privats opfattelse, at den faktiske 
arbejdstid er den faktiske arbejdstid – altså 
strax-opsparingen skal ikke medregnes.

Så har jeg kun tilbage at sige tak og farvel til 
alle jer der modtager og læser Fagligt Nyheds-
brev.

Anita Reinhardt



Opgaverne i faglig afdeling består overordnet af fagretslig sager og rådgivning til afdelingerne, 
overenskomstforhandling, overenskomstfortolkning, udvikling af overenskomstområderne, 
organiseringstiltag, samt undervisning af tillidsrepræsentanter på HK/Privats område. 

De primære opgaver i stillingen: 
	 •	 	Fagretslig	rådgivning	og	sagsbehandling,	primært	på	det	grafiske	funktionær-	og	timelønsområde,	

samt	i	mindre	omfang	it-området,	samt	på	industriens	overenskomster		
	 •	 	Overenskomstdrift	(udvikling,	forhandling,	tolkning	og	rådgivning)
	 •	 	Servicering	og	rådgivning	af	faglige	netværk	inden	for	området,	primært	funktionærnetværk,	men	

også	faggruppenetværk	som	en	del	af	HK/Privats	fagstrategi		
	 •	 	Indgå	i	og	udvikle	organiseringsarbejde	inden	for	den	grafiske	branche	
	 •	 Undervisning	af	tillidsrepræsentanter.

Vi ser gerne at vores nye kollega har følgende faglige kompetencer:
	 •	 	Stor	erfaring	med	overenskomster,	aftaler	og	fagretslig	sagsbehandling	på	funktionær-	og	time-

lønsområdet	-	meget	gerne	inden	for	det	grafiske	område
	 •	 	Meget	forhandlingskompetence	og	fortrolighed	med	det	fagretslige	system				
	 •	 	Erfaring	med	udvikling	af	overenskomster	og	aftaler	i	takt	med	udviklingen	på	lovområderne	og	

den	generelle	udvikling	på	arbejdsmarkedet
	 •	 Kendskab	til	jobfunktioner	og	uddannelse	
	 •	 Kendskab	til	kulturen	i	den	grafiske	branche		
	 •	 	Kendskab	til	det	lovmæssige	grundlag	for	fagligt	arbejde
	 •	 	Kendskab	til	tillidsrepræsentantrollen	og	arbejdet	som	tillidsrepræsentant
	 •	 Undervisningserfaring.

Vi søger en person, som:
	 •	 Har	medlemmet	i	fokus	i	opgaveløsningen
	 •	 Kan	forhandle	på	organisationsniveau	
	 •	 Har	beslutnings-	og	gennemslagskraft
	 •	 Er	udadvendt	og	selvstændig	
	 •	 	Kan	bevare	overblikket	–	også	når	der	er	mange	bolde	i	luften
	 •	 	Arbejder	struktureret	og	vedholdende	i	respekt	for	tidsfrister	og	aftaler
	 •	 Er	fleksibel	og	samarbejdsorienteret	
	 •	 	Kan	håndtere	de	mange	roller,	der	knytter	sig	til	arbejdet	i	en	politisk	ledet	organisation,	hvor	det	

går	stærkt.

Vi tilbyder
Ansættelsen	er	på	joborienteret	tid	jf.	overenskomst	med	Tillidsmandsklubben.	

Faglig	afdeling	består	af	består	af	en	faglig	chef,	10	faglige	konsulenter,	7	sagsbehandlere	og	9	admini-
strative	medarbejdere.

Tiltrædelse
1.	august	2016.

Ansættelsessted
HK/Privat,	Weidekampsgade	8,	2300	København	S.

Yderligere oplysninger
Yderligere	oplysninger	om	stillingen	fås	ved	henvendelse	til	faglig	chef	Kim	Jung	Olsen	mobil	2947	9340	
eller	personalekonsulent	Lisbeth	Elsvaag	mobil	2169	1472.

Ansøgning
Søg	stillingen	ved	via	HK’s	hjemmeside:	www.hk.dk/jobs
Vedlæg	din	motiverede	ansøgning	og	CV.
Ansøgningsfrist	mandag	den	13.	juni	kl.	9.00.	Samtaler	forventes	gennemført	i	uge	25.

HK/Privat søger faglig sekretær til det grafiske område i faglig afdeling 

www.hk.dk/jobs 

