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NEDSKÆRINGER HOS NORDJYSKE MEDI-
ER I AALBORG 

Medio 2019 varslede Nordjyske Medier i Aal-
borg besparelser for 2020 på samlet 40 mio. 

I november 2019 åbnede ledelsen for frivillige 
fratrædelser med fritstilling pr. 1. marts 2020. 

Dette tog 27 kolleger imod, heriblandt en grafi-
ker og en trykker. Dette betød samtidig, at tryk-
keriet pr. 1. marts 2020 er gået 1 mand ned i 
bemanding i weekenden. 

Disse fratrædelser og andre afværgeforanstalt-
ninger udgjorde besparelser på ca. 26 mio. 

Som følge af virksomhedens økonomiske situa-
tion, de strategiske prioriteringer og strukturelle 
forhold har Nordjyske Medier, for at nå bespa-
relseskravet på 40 mio., været nødt til at tage 
afsked med yderligere 29 medarbejdere den 28. 
januar 2020. 

Alle berørte medarbejdere har modtaget deres 
opsigelser sammen med tilbud om outplace-
ment-forløb 

De respektive TR og fagforeninger stod til rådig-
hed for berørte kolleger på Nordjyske Medier. 

De nævnte besparelser kommer ikke til at stå 
alene. For 2021 skal der findes yderligere be-
sparelser på et tocifret millionbeløb, men ikke 
nødvendigvis i form af afskedigelser. 

LASERTRYK OVERTAGER SPECIALTRYK-
KERIET ARCO 

Med virkning fra 1. marts 2020 har Scandinavi-
an Print Group – bedre kendt som Lasertryk – 
overtaget Specialtrykkeriet Arco i Skive. Ifølge 
Skive Folkeblad er det planen at flytte produktio-
nen til Lasertryks adresse i Aarhus ved årsskif-
tet. 
____________________________________ 

DRUPA-MESSEN UDSAT TIL 2021 

Ligesom de fleste andre større arrangementer 
er DRUPA-messen i Düsseldorf, der var plan-
lagt til afvikling i juni i år, naturligvis også blevet 
udsat grundet corona-pandemien. Arrangørerne 
har meddelt, at messen i stedet vil blive forsøgt 
afviklet i april 2021. I stedet for den tur, der tidli-
gere har været annonceret i nyhedsbrevet, ar-
bejdes der p.t. på at få arrangeret en tur i dage-
ne 22. til 25. april. Mere herom senere. 

____________________________________ 

OK20: JA TIL MÆGLINGSFORSLAGET 

Som de fleste formentlig har set, endte uraf-
stemningen om de nye overenskomster med et 
stort ja. I HK Privat var knapt 95 % af de afgivne 
stemmer en ja-stemme. 

Afstemningstallene for de enkelte overenskom-
ster under GTN kan ses i faktaboksen herunder. 

SÅDAN BLEV DER STEMT 

Tabellen viser stemmetallene for de enkelte grafiske overenskomster under Grafisk Tekniker Netværk. 
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GA/DMA timeløn 1.340 672 364 77,31 64,86 35,14 

GA digitalprint og serigrafi 60 33 13 76,67 71,74 28,26 

DI emballage 398 221 109 82,91 66,97 33,03 


