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FORBEDREDE REGLER FOR TRANSPORT 
M.V. I EMBALLAGEOVERENSKOMSTENS 
KOMPETENCEUDVIKLINGSFOND 

Der er aftalt nye og bedre regler for godtgørelse, 
når der tages kurser igennem kompetencefonden 
under DI Emballage. De nye regler er som følger: 

Transport 

Kørselsgodtgørelse afregnes med statens lave 
takster for skattefri kørselsgodtgørelse – dvs. 
1,98 kr./km. (2019-sats) - dog max. 150 km. hver 
vej. Hvis kursusstedet ligger mere end 150 km. 
fra kursistens udgangspunkt, refunderes kørsel t/r 
én gang pr. uge. Udgifter til bro/færge t/r refunde-
res én gang pr. uge. Ved transport med offentlige 
transportmidler på standardklasse dækkes udgif-
ter efter regninger. 

Kost og logi 

Udgifter til overnatning, kost og logi refunderes 
efter regning. For overnatning dog maksimalt 
1.000 kr. pr. døgn, og forplejning maksimalt efter 
statens takster for skattefri diæter.  

NB! Reglerne for kompetencefondene under 
DMA/Grakom er indtil videre uændrede, men vi 
har naturligvis en ambition om at kunne aftale til-
svarende vilkår der også. 

_______________________________________ 

 

LØNNEDGANG PÅ SPECIALTRYKKERIET AR-
CO I SKIVE 

Specialtrykkeriet Arco i Skive har grundet alvorli-
ge økonomiske vanskeligheder foranstaltet en 
lønnedgang på 10 % for alle grupper inkl. direktio-
nen. HK/Privat har 22 medlemmer på virksomhe-
den. 

Det skal understreges, at det er styregruppens – 
og sektorens - helt grundlæggende opfattelse, at 
lønnedgang sjældent vil gøre nogen afgørende 

forskel, når en virksomhed først er havnet i øko-
nomisk uføre. I langt de fleste tilfælde viser det 
sig desværre at være en stakket frist, og hvis virk-
somheden så alligevel lukker, vil medarbejderne 
ofte have betalt en stor pris til ingen nytte.  

Hvis lønnedgang overhovedet skal komme på 
tale, anbefales det at få indført en klausul, så løn-
nen stiger igen, så snart økonomien retter sig op. 
Under alle omstændigheder bør man straks råd-
føre sig med den lokale afdeling, hvis lønnedgang 
bliver bragt på bane. 

_______________________________________ 

 

FIU KURSUS FOR FÆLLESTILLIDSREPRÆ-
SENTANTER 

Det er en spændende udfordring at gå fra at være 
tillidsrepræsentant til at blive fællestillidsrepræ-
sentant. Du får en koordinerende og ledende rolle 
i tillidsrepræsentantgruppen. Du skal sørge for, at 
alle forbund føler, at de er en del af fællesskabet. 
 

Kort sagt er der mange forventninger til dig fra 
både kolleger og ledelse. Det kræver, at du gør 
dig nogle tanker om, hvordan du udfylder rollen 
bedst muligt, så den passer til dig. 

Derfor har CO-industri været med til at udvikle et 
kursus for både nuværende og kommende fælles-
tillidsrepræsentanter, hvor du får værktøjer til at 
koordinere og udvikle samarbejdet og fællesska-
bet mellem tillidsrepræsentanterne på virksomhe-
den.  
 
Kurset afholdes på Konventum – LO-skolen i Hel-
singør - 18. - 20. marts 2019. 

Læs mere og tilmeld dig på konventum.dk under 
Kurser & Uddannelse - eller klik her. 

 

https://www.konventum.dk/kurser-uddannelser/-/katalog/kurser-uddannelser/tr-amr-og-andre/103/det-faglige-arbejde/15701167/177464/helsingoer


GRAFISK TEKNIKER NETVÆRKS ÅRLIGE 
KONFERENCE 22.-23. MAJ 2019 

Som oplyst i nyhedsbrevet i december, finder den 
årlige konference for tillidsrepræsentanter i Gra-
fisk Tekniker Netværk sted i dagene 22. og 23. 
maj.  

Konferencen finder sted på Comwell i Kolding. 
Mere om indholdet senere – her og nu skal vi blot 
gentage opfordringen til alle om at reservere da-
gene i kalenderen. 

_______________________________________ 

 

BRUG DIN SUNDHEDSORDNING! 

For de, der har en pensionsordning i Grafisk Pen-
sion / Sampension, er der pr. 1. januar 2019 kom-
met en ny sundhedsleverandør, nemlig Dansk 
Sundhedssikring, som træffes på tlf. 77 55 62 40. 

Har du smerter i fx led, muskler eller sener? Har 
du ondt i ryggen eller måske noget helt andet? Så 
gør brug af din sundhedsordning. 

Uanset om problemet er opstået på dit arbejde 
eller i din fritid, er du dækket ind. 

Du kan booke behandling til fysioterapeut, kiro-
praktor, akupunktør, massør eller zoneterapeut. 

Derudover har du en masse andre muligheder 
med ordningen, såsom at få stillet en hurtig diag-
nose og hjælp til, hvis du er sygemeldt eller på 
vej mod en sygemelding, med vejledning og mu-
ligheder for at blive visiteret til et særligt forløb, 
der kan hjælpe dig videre, og meget mere. 

Du kan læse om ordningen ved at logge dig på 
sampension.dk. 

Når du så er logget ind, så prøv at skabe dig et 
overblik over din pension og øvrige forsikringer, 
der er tilknyttet din pensionsordning. Måske er 
der noget, der trænger til en justering. 

Er der noget, du er i tvivl om eller ønsker uddy-
bet, så kontakt Sampension på 77 33 18 77 - de 
sidder der for at hjælpe dig. 

Du har en af Danmarks bedste arbejdsmarkeds-
pensioner, men ved det måske bare ikke. 

_______________________________________ 
 
GRAFISKE UDDANNELSER - NYHEDSMAIL 
FRA TECHCOLLEGE I AALBORG 

TECHCOLLEGE i Aalborg er Landsskole for ud-
dannelsen til grafisk tekniker og udsender ca. 
hver måned en kort nyhedsmail om kommende 
kursusaktiviteter på skolen. Vi vil anbefale inte-
resserede at prøve et abonnement, som bestilles 
vis denne hjemmeside: https://techcollege.dk/
nyhedsbreve/ 

Sæt kryds i boksen ud for Grafisk design, Foto og 
Web og oplys navn og mailadresse. 

TEMADAG OM MOBNING - SPECIELT FOR 
AMR  

Krænkelser på arbejdspladsen, herunder mob-
ning og seksuel chikane har alvorlige menneskeli-
ge omkostninger og negativ indflydelse på samar-
bejdet og produktiviteten. 

På temadagen vil en af verdens største kapacite-
ter på området, Ståle Einarsen fra Bergen Univer-
sitet, forklare, hvad krænkende handlinger er, 
hvordan de kan opstå, hvordan de håndteres, og 
ikke mindst hvordan arbejdspladsen kan forhindre 
dem. 

Temadagen afholdes af TekSam i samarbejde 
med BFA-industri/Grafisk BAR. 

Bemærk: Det er en forudsætning for deltagelse, 
at der tilmeldes repræsentanter for både ledelses
- og medarbejdersiden. 

Temadagen afholdes torsdag den 7. marts fra kl. 
10.00 til kl. 15.30 på Langsøhus i Silkeborg. 

Læs mere på teksam.dk eller klik her. 

_______________________________________ 

 
TOPMØDE FOR MEDARBEJDERVALGTE BE-
STYRELSESMEDLEMMER 

Tirsdag den 5. marts 2019 inviterer CO-Industri – 
i samarbejde med bl.a. GIMK - til det årlige top-
møde for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem-
mer (MAB) i Middelfart. 

Formiddagens temaer: 

Den aktuelle handelspolitiske situation – bliv klo-
gere på, hvad handelssanktioner kan betyde for 
virksomhedernes muligheder.  

Knæk årsrapporten – tips og tricks til, hvad I skal 
være opmærksomme på i årsrapporten. 

Om eftermiddagen er der 4 workshops at vælge 
imellem. Bl.a. workshoppen Sådan kommer I i 
bestyrelsen, der henvender sig til arbejdspladser 
med mindst 35 ansatte, hvor der endnu ikke er 
medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer.  

Til slut vil Lars Frederiksen, der er bestyrelsesfor-
mand og sidder i en lang række bestyrelser, give 
sine bud på, hvad du som medarbejderrepræsen-
tant kan spille ind med i bestyrelsesarbejdet. 

Forbundet dækker tabt arbejdsfortjeneste samt 
transport til/fra Middelfart.  

Læs mere på co-industri.dk under Nyheder eller 
klik her. 

Tilmelding senest 19. februar via dette link. 

https://techcollege.dk/nyhedsbreve/
https://techcollege.dk/nyhedsbreve/
http://teksam.dk/Portals/0/Arrangementer/Kr%C3%A6nkende/Kr%C3%A6nkende-handling-mobning-invitation%20%28002%29.pdf
http://www.co-industri.dk/Delte%20dokumenter/Invitation%20topm%C3%B8de.pdf
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoindustri.wufoo.com%2Fforms%2Fs13rl5hz099t372%2F&data=02%7C01%7Ccarsten.frisch%40hk.dk%7C09cc3bd5badd4379162d08d68bc2cf40%7C0fcbce83c2d9495cbfb4d86a692af1ca%7C0%7C0%7C636850067157693555&sdata

