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GRUNDFORLØBET FOR GRAFISK TEKNIKER KAN TAGES I 
ROSKILDE FRA 2020 

En ny aftale indebærer, at grundforløbet under grafisk 
teknikeruddannelsen fra januar 2020 kan tages på Ros-
kilde Tekniske Skole. Aftalen vil givetvis få en gavnlig 
effekt på de rekrutteringsproblemer, der har været øst 
for Storebælt, efter at Aalborg Techcollege blev gjort til 
landsskole. 

Lidt fakta om uddannelsen: I 2018 blev der indgået 41 
nye uddannelsesaftaler. Det er en stigning på 5,1 % i for-
hold til 2017, men stadig under det ønskede. Der blev i 
2018 udlært 30 GT-elever, alle inden for tryk. 

Lige nu er 59 elever i gang med hovedforløbet, mens 37 
er på grundforløbet. 

Landsskolen i Aalborg budgetterer med, at der optages 
55 GT-elever i løbet af 2019. Skolen har fået hænderne 
fulde, og i det seneste halve års tid har faglærer Carsten 
Kristiansen rejst landet rundt for at agitere for, at virk-
somhederne tager GT-elever. 

Har I ikke haft besøg af faglærer Carsten Kristiansen, så 
send gerne en mail til bo.madsen@hk.dk. 

_____________________________________________________________ 

NY LOKALAFTALE HOS ELOPAK 

Forhandlingerne om fornyelse af lokalaftalen hos Elopak 
Danmark i Lystrup ved Århus har stået på i næsten et år. 
Forhandlingsforløbet spidsede voldsomt til, da ledelsen i 
november opsagde alle aftaler, inkl. weekenddrift-
aftalen. Det medførte, at organisationerne blev inddra-
get i forhandlingerne, og på et møde den 28. februar 
med deltagelse af HK og DI lykkedes det at nå til enighed 
om en ny aftale. 

Aftalen sikrer firmaet sammenhængende 5-holds drift 
med kun et stop i produktionen pr. uge og fleksible pau-
ser.  

For yderligere info kan tillidsrepræsentanterne kontak-
tes. 

OPSIGELSER I STIBO COMPLETE (COLOR PRINT) 

Stibo har besluttet at flytte en 48 sidet heatsetrotation 
fra deres trykkeri i Vadum (det tidligere Color Print) til 
deres trykkeri i Sverige. 

Det har betydet 7 afskedigelser, hvoraf de 6 er HK-
medlemmer. Det drejer sig om 3 trykkere, 2 linjeopera-
tører og en prepress-medarbejder.  

Derudover er der opsagt en sælger/ordrestyrer.  

_____________________________________________________________ 

LØNSTATISTIK 

HK/Privat har i efteråret 2018 indsamlet lønoplysninger, 
og netværkets TR vil snarest modtage den trykte lønsta-
tistik for det grafiske timelønsområde under ITMK med 
posten. Om de overordnede resultater kan det kort oply-
ses, at den gennemsnitlige stigning for alle grafiske time-
lønnede (bogbindere, assistenter, serigrafer, digitaltryk-
kere og trykkere) er opgjort til 0,9 %. Til sammenligning 
er stigningen i den øvrige del af det private arbejdsmar-
ked 2,2 %. Prisudviklingen for 2018 lå på 0,8 %. 

_____________________________________________________________ 

LØNINDBERETNING 

Strandbygaard Grafisk, Skjern:  +2,5 % pr. 1. marts 
2019. Næste forhandling januar 2021. 

Send gerne lønresultater til carsten.frisch@hk.dk eller 
bo.madsen@hk.dk . 

_____________________________________________________________ 

OK 20 – OVERENSKOMSTKAMPAGNE 

Den 1. maj skydes HK Privats OK-kampagne i gang. De 
første par uger i maj vil HK-afdelingerne besøge arbejds-
pladser og indsamle forslag og krav til de kommende 
overenskomstforhandlinger. 

HUSK i den forbindelse at reservere den 3. - 4. juni, hvor 
HK/Privats årlige TR-træf finder sted i Kolding, ligeledes 
med OK20 som gennemgående tema! 
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ÆNDRINGER, DER ER FÆLLES FOR ALLE 3 
OVERENSKOMSTER 

Forlægningstillæg  

Forlægningstillæg og øvrige genetillæg forhøjes 
pr. 1. marts 2019 med 1,6%.  

Fritvalgslønkonto  

Fritvalgslønkontoen forhøjes pr. 1. marts 2019 fra 
3,4% til 4,0%.  

Mindsteløn  

Mindstelønnen for arbejdere over 18 år reguleres 
med 2,00 kr. i timen pr. 1. marts 2019. 

 

 Mindsteløn for elever gældende pr. uge  

Mindstelønninger for elever forhøjes med 1,7 % 
pr. 1. marts 2019. Endvidere tillægges ugeløns-
satsen 19,61 kr. som kompensation for bortfaldet 
af arbejdsgivers forpligtelse til at betale elevernes 
ATP. 

 
_______________________________________ 

DEN GRAFISKE OVERENSKOMST samt 

DIGITALPRINT- OG SERIGRAF-
OVERENSKOMSTEN  

Tillæg for manglende varsling og ændring af skif-
tehold (mindst 3 x 24 timer): 

 
 

Når arbejdstiden slutter senest kl. 24.00, betales 
der: 

 
 

For TYPO-PRO betales for arbejde, der påbegyn-
des kl. 05.00, med pr. uge: 

 

Når arbejdstiden slutter senest kl. 06.00, betales 
der:  

 

For TYPO-KBH, LITO, BOGB OG KART betales 
der for arbejde, der påbegyndes i tiden kl. 05.00-
06.00, som for arbejde, hvor arbejdstiden slutter 
senest kl. 24.00. 
_______________________________________ 

EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN 

Tillæg for manglende varsling og ændring af skif-
tehold (min. 3 x 24 timer) og for manglende vars-
ling/aflysning af overarbejde  

 

For KART og BOGB betales ved holddrift/
forlægning på 2. og 3. hold følgende tillæg pr. 
time: 

 

For TYP og LIT betales der for arbejde, når ar-
bejdstiden slutter senest kl. 24.00: 

 

For TYP og LIT betales der for arbejde, når ar-
bejdstiden slutter senest kl. 06.00: 

 

For LIT betales der for arbejde, der påbegyndes 
kl. 05.00: 

 

For TYP betales der for arbejde, der påbegyndes 
kl. 05.00: 

 
 

  Ugeløn Timeløn 

Over 18 år  4.427,05 119,65 

Under 18 år  2.549,30 68,90 

1. år 3.103,40 

2. år 3.379,90 

3. år 3.923,85 

4. år 4.465,65 

1. marts 2019  192,52 kr. 

pr. time 23,54 

pr. dag v. 5- dages uge 174,18 

pr. dag v. 6-dages uge 145,15 

pr. uge 870,92 

pr. uge 436,44 

pr. time 31,84 

pr. dag v. 5- dages uge 235,64 

pr. dag v. 6-dages uge 196,36 

pr. uge 1.178,18 

1. marts 2019  192,52 

Før kl. 24.00 24,41 

 Efter kl. 24.00 32,24 

pr. dag v. 5- dages uge 180,65 

pr. dag v. 6-dages uge 150,55 

pr. uge 903,25 

pr. dag v. 5- dages uge 238,62 

pr. dag v. 6-dages uge 198,84 

pr. uge 1.193,08 

pr. dag v. 5- dages uge 180,65 

pr. dag v. 6-dages uge 150,55 

pr. uge 903,25 

pr. uge 195,88 

 
SATSÆNDRINGER PR. 1. MARTS 2019 PÅ DE GRAFISKE TIMELØNSOVERENSKOMSTER 


