
December 2020 (udgivet af Grafisk Gruppe under HK Privat) 

OPSIGELSER PÅ ESON PAC I TAASTRUP 

Eson Pac i Taastrup ved København har af-
skediget i alt 21 medarbejdere, hvoraf 14 er 
HK-medlemmer fordelt på 5 trykkere, 5 bog-
bindere samt 4 funktionærer. Alle blev fritstil-
let i opsigelsesperioden uden krav om mod-
regning ved nyt arbejde. Virksomheden pro-
ducerer emballageprodukter bl.a. til medici-
nalindustrien, og baggrunden for opsigelser-
ne er primært flytning af opgaver til koncer-
nens afdeling i Sverige. 
___________________________________ 

REDNINGEN AF GRAMO BOGBINDERI I 
BALLING MÅ OPGIVES 

Gramo Bogbinderi har i løbet af 2020 været 
hårdt ramt af den generelle nedgang i efter-
spørgslen på trykte produkter, og i starten af 
oktober blev virksomheden erklæret konkurs. 
En lokal bogtrykker i Holstebro gik derefter 
sammen med den tidligere driftschef om at 
byde på konkursboet og drive virksomheden 
videre. 15 grafiske og administrative HK-
arbejdspladser stod til at blive reddet, men 
så meddelte kurator pludselig, at den vurde-
ringsmand, som han selv havde hyret til at 
fastsætte værdien af konkursboet, havde få-
et lov til at købe det for næsen af bogtrykke-
ren. 

Selv om det næppe er lovligt, at en vurde-
ringsmand køber et konkursbo, han er hyret 
til at vurdere, er der ikke udsigt til et sagsan-
læg og dermed en redning for virksomheden 
og de 15 arbejdspladser, da en sag typisk vil 
vare 2-3 år, og så længe kan de potentielle 
nye ejere naturligvis ikke vente.  

BORNHOLMS TIDENDE LUKKER TRYK-
KERIET 

Bornholms Tidende, der er Bornholms ene-
ste dagblad, er blevet trykt på øen siden den 
første udgave i 1866. Nu har ledelsen imid-
lertid besluttet at afvikle trykkeriet i Rønne 
ved årsskiftet og i stedet få avisen trykt hos 
Trykkompagniet på Sjælland. Som konse-
kvens bortfalder 5 arbejdspladser, heraf 4 
trykkere. 

Virksomheden begrunder beslutningen med 
et ønske om at frigøre midler til investering i 
både den trykte og webbaserede udgave af 
avisen, mens kritikere har påpeget, at om-
lægningen vil indebære en stærkt fremrykket 
deadline og dermed gå ud over papiravisens 
aktualitet. 
___________________________________ 

NORDJYSKE OVERDRAGER TRYKNIN-
GEN TIL ERRITSØ TRYK 

Nordjyske Medier overdrager medio decem-
ber 2020 sit trykkeri, alle trykaktiviteter samt 
sine 36 tilknyttede medarbejdere til Erritsø 
Tryk Management. 

Erritsø Tryk Management, der er ejet af JP/
Politikens Hus, har i forvejen to trykkerier be-
liggende i Fredericia og Hornslet og medde-
ler i forbindelse med overtagelsen, at der ik-
ke er planer om at flytte produktionen af 
Nordjyske Mediers titler fra trykkeriet ved 
Aalborg, hvor det hele tiden er blevet produ-
ceret. 
 



GRAFISK GRUPPE STIFTET 

Lørdag den 31. oktober 2020 blev der ende-
gyldigt sat punktum for strukturen med bran-
chesektioner i HK Privat. Den dag blev der 
nemlig holdt stiftende landsmøder og valgt be-
styrelser for de 5 nye såkaldt overenskomst-
baserede grupper. 

En af disse er Grafisk Gruppe, der bygger på 
de grafiske timeløns- og funktionæroverens-
komster. De grafiske medlemmer har jo hidtil 
været organiseret sammen med medlemmer-
ne fra IT-området i branchesektionen ITMK 
(IT, Medie & Kommunikation), så strukturæn-
dringen betyder, at medlemmerne på det grafi-
ske overenskomstområde nu har fået deres 
helt egen søjle i HK Privat. 

Som formand for Grafisk Gruppe valgte lands-
mødet Jens Søndergaard fra Schur Pack, der 
de seneste 3 år har varetaget formandsposten 
for ITMK. 

Læs mere om Grafisk Gruppe, og se, hvem 
der blev valgt til bestyrelsen på https://
www.hk.dk/grafiskgruppe 

___________________________________ 

DRUPA AFLYSES GRUNDET COVID-19 

Arrangørerne af DRUPA-messen har nu med-
delt, at messen, der først skulle have været 
afviklet i 2020 og derefter måtte udsættes til 
2021, nu er helt aflyst, og at man i stedet vil 
gennemføre en virtuel DRUPA-begivenhed i 
dagene 20.-23. april 2021. 

Den næste fysiske DRUPA-messe vil finde 
sted i maj-juni 2024. 
 

AMR HAR NU RET TIL IT-ADGANG – 
TRODS FEJL I DGO! 

Ved OK20 fik arbejdsmiljørepræsentanter 
samme ret til adgang til IT og internet på ar-
bejdspladsen, som i forvejen var gældende for 
tillidsrepræsentanter. Desværre har det vist 
sig, at denne forbedring ved en fejl ikke er 
kommet med i den trykte udgave af den grafi-
ske timelønsoverenskomst. 

Fejlen findes i § 1, stk. 18, der nu lyder som 
følger (hvor det nye andet afsnit altså ikke er 
kommet med i den trykte udgave): 

Såfremt der er it og internetadgang i virksom-
heden, skal tillidsrepræsentanten til udførelsen 
af sit hverv have den nødvendige adgang her-
til. 

Dette gælder ligeledes for arbejdsmiljørepræ-
sentanten. 

For en god ordens skyld skal det dog fastslås, 
at rettigheden gælder, selv om tilføjelsen ikke 
står i den trykte udgave. 

_____________________________________ 

GRAFISK TEKNIKER-ELEVER ER EFTER-
SPURGTE 

Der er stadig efterspørgsel på grafisk teknike-
re hos de grafiske produktionsvirksomheder, 
og der er også ledige lærepladser på virksom-
heder i hele landet. Det er baggrunden for, at 
TECHCOLLEGE i Aalborg inviterer til åbent 
hus – både fysisk og online - den 17. decem-
ber fra 12-15, hvor interesserede kan få en 
introduktion til uddannelsen (tilmelding er nød-
vendig grundet Covid-19). Læs mere her: 
https://techcollege.dk/blivgrafisktekniker 
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