
August 2019 (Udgivet af Branchesektionen ITMK) 

TEMADAG OM DEN NYE FERIELOV  

Du kan stadig nå at tilmelde dig dette dagskur-
sus for tillidsrepræsentanter på de grafiske 
timelønsoverenskomster. Kurset finder sted 
mandag den 2. september 2019 kl. 9:30 – 
15:00. 

Kursussted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 
25, 5500 Middelfart 

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 
2020, men overgangen til den er allerede i fuld 
gang. På dette kursus får du et overblik over de 
vigtigste ændringer samt en gennemgang af 
reglerne med fokus på, hvad du som TR skal væ-
re særligt opmærksom på. 

• Hvad har medarbejderen ret til?  
• Hvad er arbejdsgiverens pligter?  
• Hvilken betydning vil de nye regler have 

for dit daglige virke som tillidsrepræsen-
tant? 

Undervisere: Carsten Frisch og Bo Madsen 

Du får naturligvis dækket tabt arbejdsfortjene-
ste og transportgodtgørelse. 

Tilmeld dig konferencen på Mit HK eller ved at 
sende en mail til kursusafdelingen@hk.dk med 
disse oplysninger: 

·  Kursusnr.: 0700-19-03 (skrives i emnefeltet) 
·  Dit fulde navn 
·  Fødselsdato 
 
_______________________________________ 

 

HELDAGSKONFERENCE OM UDDANNELSE  

GRAFISK INDUSTRI- & MEDIEKARTEL (GIMK) ind-
byder arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter i 
den grafiske branche til heldagskonference om 
uddannelse torsdag den 31. oktober 2019. 

Kursussted: Comwell, Karensmindevej 3, 5500 
Middelfart 

• Hvordan ser det ud med efteruddannelsen 
i den grafiske branche?  

• Vi står foran en overenskomstforhandling 
til foråret, hvor uddannelsestemaet igen 
vil blive sat på dagsordenen. 

• Men hvad er temperaturen i vores grafi-
ske branche? 

• Hvordan styrker vi samarbejdet om ud-
dannelse på den enkelte arbejdsplads 
mellem medarbejdere og ledelse? 

• Er kollegaerne klædt på til at tage uddan-
nelse? Der kan være barrierer med ord-
blindhed eller manglende lyst til at kom-
me på skolebænken igen, hvis det er man-
ge år siden sidst. 

• Hvordan sikrer vi, at det med efteruddan-
nelse skal være noget løbende i arbejdsli-
vet - og ikke en sur pligt? 

Det og meget mere skal vi drøfte og erfarings-
udveksle om på konferencen. Det endelige pro-
gram følger senere, men tilmeld dig allerede nu 
ved at sende en mail til kursusafdelin-

gen@hk.dk med disse oplysninger: 

 ·  Kursusnr.: 9907-19-02 (skrives i emnefeltet) 
·  Dit fulde navn 
·  Fødselsdato 
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SCHUR PACK OVERTAGER EMBALLAGEGRUP-
PEN I VEJLE 

Med virkning fra den 14. august 2019 er Embal-
lagegruppen blevet en del af Schur Pack, der 
bl.a. også har trykkerier i Sverige og Tyskland. 

Emballagegruppen og Dan Labels bliver en del af 
Schur International, der har ca. 1.000 medarbej-
dere på verdensplan. 

Ifølge udtalelser fra adm. direktør, Hans Schur, 
til Horsens Folkeblad vil opkøbet ikke betyde no-
gen trussel mod de 130 arbejdspladser i Vejle. 
Tværtimod forventes der på sigt flere arbejds-
pladser. 

Læs mere på følgende link:  https://hsfo.dk/
horsens/Schur-vokser-videre-Koeber-Vejle-
virksomhed-med-130-ansatte/artikel/245552 

______________________________________ 

KAMPEN FOR KORTERE ARBEJDSTID ER  

IKKE DROPPET 

Nye eksempler fra flere lande viser, at det kan 
lade sig gøre at få sat arbejdstiden ned - uden at 
den enkelte lønmodtager på gå tilsvarende ned i 
løn. Fagbevægelsen ude i Europa er måske ved 
at genfinde interessen for nedsat arbejdstid til 
alle? 

I Holland indgik fagforeningen FNV Security en 
aftale i september 2018 der sikrer 30.000 sikker-
hedsvagter både en lønstigning og en nedsættel-
se af arbejdstiden på to timer om ugen (fra 38 
timer til 36 timer). 

I Tyskland indgik Deutsche Telekom en aftale i 
april 2018, der dækker alle 55.000 ansatte. Afta-
len giver de ansatte en lønstigning på omkring 
fem procent og en sænkning af arbejdstiden på 
to timer om ugen. Men i dette tilfælde konverte-
res reduceringen til 16 dages ekstra ferie.  

I Storbritannien underskrev fagforeningen CWU 
en aftale med Royal Mail januar 2018, der også 
sikrer en to timers sænkning af arbejdstiden fra 
39 til 37 timer i løbet af de næste 2 år samt en 
lønstigning på 2 %. I 20120 er målet en 35 timers 
arbejdsuge. Samtidig debatteres det at indføre 
en 4 dages arbejdsuge. 

Læs mere på følgende link:  https://
www.a4medier.dk/artikel/udvikling-i-arbejdstid-og-
vejen-frem 

(Kilder: De Spiegelaere, S. and Piasna, A. (2017) The 
why and how of working time reduction, Brussels, 
ETUI. 
Messenger, J (2018) Working time and the future of 
work, Geneva: ILO Future af ork Research Paper Seri-
es.) 

 ______________________________________ 

GRAFISKE TIMELØNNEDE, DER BLIVER LEDIGE 

ELLER SKAL PÅ EFTERLØN 

Af hensyn til korrekt beregning ved behandling 

af anmodninger om dagpenge og overgang til 

efterløn anbefaler vi, at den centrale a-kasse 

kontaktes på tlf. 7010 6789. 

Branchesektionen ITMK har i samarbejde med a-

kassen udarbejdet en pjece om de særlige for-

hold, der knytter sig til ledighed for timelønnede.  

Pjecen kan findes her:  https://www.hk.dk/

akasse/om-akassen/pjecer 

______________________________________ 

STYREGRUPPEN FOR GRAFISK TEKNIKER NET-

VÆRK HAR FØLGENDE SAMMENSÆTNING:  

 
Benedicte Toftegård, Aller Tryk 
bene@pc.dk - 24 90 96 04  

Bjarne Wiese, Scandinavian Print Group  
how@mail.dk - 21 46 30 20  

Claus Nørgaard, Stibo Graphic 
karen.claus@energimail.dk - 21 47 03 10  

Hans Henrik Nielsen, Elopak 
hans.nielsen@energimail.dk 20 14 11 98  

Jens Søndergaard, Schur Pack 
lyn@kopien.dk - 40 52 20 87 

Kent Dommerby, Limo Labels 
kdommerby@gmail.com - 26 85 12 25  

Niels Wedege Petersen, Jysk Fynske Medier 
nielswpetersen@gmail.com - 40 32 53 30  

 
 
Carsten Frisch, HK/Privat  
carsten.frisch@hk.dk - 29 70 41 03  

Bo Madsen, HK/Privat  
bo.madsen@hk.dk - 21 66 24 21  
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