
INDBERETTEDE LØNREGULERINGER
Eson Pac Denmark, Taastrup:  
Pulje på 1,8 % af lønsummen. 23 % deraf forde-
les ligeligt til alle. Resten fordeles af ledelsen.

Skive Folkeblad G/S:  
Lønstigning 418 kr. pr. måned. Ny månedsløn: 
35.285,- kr. svarende til 220,07 kr. pr. time.

CCL Labels, Brøndby: Lønstigning 1,20 kr. pr. time.

Elopak, Lystrup:  
2 % lønstigning pr. 1. marts 2018. 
Ny timeløn: Faglærte 235,11 kr. 
Ufaglærte med FAMM-tillæg (monterings- / 
maskinbetjeningstillæg): 200,52 kr. 
Ufaglærte uden FAMM-tillæg: 175,02 kr.

LØNFORHANDLINGER
Vi modtager meget gerne flere beretninger 
om, hvordan det går med jeres lokale lønfor-
handlinger, så vi så vidt muligt kan holde net-
værket opdateret om bevægelserne inden for 
området. Vi hører også gerne fra jer, hvis der 
i stedet for en lønstigning opnås andre goder 
såsom forlængede opsigelsesvarsler, ekstra 
fridage etc. Og selv forhandlinger, der ender 
resultatløst, vil vi gerne underrettes om.
Mail til carsten.frisch@hk.dk eller 
bo.madsen@hk.dk

NB! HUSK også at indsende oplysninger til 
lønstatistikken!
Hermed en venlig påmindelse om at indsende 
arbejdspladsens lønoplysninger til afdelingen.

GRAFISK PENSION/SAMPENSION 
TILBYDER DAGSKURSUS FOR 
TILLIDSVALGTE
Grafisk Pension/Sampension planlægger at 
holde et dagskursus for tillidsvalgte, der har  
til formål at gøre dig i stand til at svare på 
generelle spørgsmål om pensionsordningen 
fra dine kolleger og på hurtig og tryg vis, guide 
dem vejen til mere detaljeret information. 

Er du som tillidsvalgt interesseret i at deltage i 
et sådan kursus, skal du inden den 1. novem-
ber 2018 sende en mail til carsten.frisch@
hk.dk med oplysning om arbejdsplads og dit 
mobilnummer. 

Er interessen tilstrækkeligt stor, vil kurset blive 
sat i værk, og du vil senere høre fra os tid og 
sted. 

SUNDHEDSORDNINGEN I  
GRAFISK PENSION
Hvis du har en aktiv ordning i Grafisk Pension, 
er du også automatisk dækket af den  
obligatoriske sundhedsordning, der giver 
mulighed for tidlig indsat i form af rådgivning 
og forebyggende behandlinger, der kan redu-
cere risikoen for, at mindre skader udvikler sig. 
Sundhedsordningen kan benyttes, uanset om 
skaden er sket på jobbet eller i fritiden. 

Læs mere om sundhedsordningen på: 
www.sampension.dk/forside/sundheds- 
ordning eller ring på telefon: 7755 6961
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12-12 KONFERENCEN I GRAFISK 
TEKNIKER NETVÆRK APRIL 2018
Som omtalt i tidligere nyhedsbreve blev der i 
regi af netværket afholdt en 12-12 konference 
d. 18. og 19. april 2018 på hotel Comwell i 
Middelfart.

Konferencen havde deltagelse af godt 30 til-
lidsrepræsentanter, der bl.a. kunne opleve Eigil 
Nybo Damsgaard fra Industriens Pension  
orientere om konsekvenserne af de nye regler 
for indbetaling til pensionsordninger og give 
gode råd til, hvordan man med fordel kan  
disponere sin ordning, alt efter hvor langt man 
er i sit arbejdsliv.

Netværkets uddannelsesambassadører  
(læs mere om dem til sidst i nyhedsbrevet) 
præsenterede sig selv og holdt et oplæg med 
fokus på, hvilke barrierer medlemmerne typisk 
oplever i forhold til at få udnyttet deres  
rettigheder med hensyn til efteruddannelse. 
Et andet tema var de fordele og muligheder, 
der kan ligge i at få foretaget en RKV, dvs. en 
realkompetencevurdering.

Benedicte Toftegård holdt et oplæg om  
TR-uddannelsen og de udfordringer, der følger 
af, at tilgangen af nye TR inden for det time-
lønnede område er for begrænset til, at det 
giver mening at etablere separate kurser for 
disse. Der blev foreslået nogle ideer til, hvor-
dan uddannelsen kan styrkes.

Sædvanen tro blev der også orienteret om nyt 
fra branchen samt aktuelle faglige sager, og 
de brancherettede undernetværk havde den 
traditionelle gensidige erfaringsudveksling.

ER DU TR ELLER AMR, SÅ TILMELD 
DIG GIMK’S ARBEJDSMILJØ- 
KONFERENCE!
Grafisk Industri- & Mediekartels (GIMK)  
arbejdsmiljøudvalg inviterer tillids- og arbejds-
miljørepræsentanter til Arbejdsmiljøkonferen-
ce med titlen ”Arbejdspladskultur” torsdag den 
1. november 2018. 

Konferencen starter kl. 10.00 på Severin, 
Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Der vil være 
kaffebuffet med brød og tilbehør fra kl. 9.30.

Programmet byder bl.a. på:
•  Oplæg fra Arbejdsmedicinsk klinik, som  

deler deres erfaringer om, hvad der sker, når 
vi udsættes for fx kemikalier, støj og støv.

•  Vi tager et kig på arbejdsmiljølovens regler 
om personlige værnemidler og ansvar og  
giver et eksempel på forebyggelsestiltag, 
som kan ændre en dårlig arbejdspladskultur.

• Samarbejdet mellem AMR og TR.
• Den nødvendige tid til tillidshvervet.

Tilmelding til konferencen foregår ved, at du 
sender en mail til kursusafdelingen@hk.dk og 
oplyser:
•  Kursusnummer: 9907-18-01  

(skrives i emnefeltet)
• Dit fulde navn
• Fødselsdato

Der er rift om pladserne, så tilmeld dig nu.

Læs eventuelt mere om programmet her: 
www.gimk.dk 

GRAFISKE UDDANNELSES- 
AMBASSADØRER
Tre kollegaer under Grafisk Tekniker Netværk 
har valgt at stille sig til rådighed som uddannel-
sesambassadører for hele netværket og give 
deres erfaring og viden om overenskomstens 
muligheder for uddannelse videre til dig og 
dine grafiske kolleger på arbejdspladsen. 

Tiltaget går ganske enkelt ud på, at uddannel-
sesambassadørerne tilbyder information om 
selvvalgt og aftalt uddannelse. Det kan fx være 
i form af et oplæg i forbindelse med et fagligt 
arrangement på virksomheden. Kolleger fra  
to eller flere mindre virksomheder i et lokal-
område kan også gå sammen om et fælles 
arrangement, eller der kan arrangeres et møde 
i den lokale HK-afdeling, der er åbent for alle.

Kontakt en af ambassadørerne for nærmere 
aftale og info:
Claus Nørgaard Hansen på mobil: 21 47 03 10 
eller mail: karen.claus@energimail.dk 
Olaf Christensen på mobil: 30 31 89 76 eller 
mail: olaf@dalgashave.dk 
Niels W. Petersen på mobil: 4032 5330 eller 
mail: nielswpetersen@gmail.com
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