
Oktober 2021 (udgivet af Grafisk Gruppe under HK Privat) 

LOKALE LØNFORHANDLINGER 

Vi modtager meget gerne flere beretninger 

om, hvordan det går med jeres lokale lønfor-

handlinger, så vi kan holde netværket opdate-

ret om bevægelserne inden for løndannelsen.  

Vi hører også gerne om det, hvis I forhandler 

jer til andre goder i stedet for en lønstigning, 

såsom forlængede opsigelsesvarsler, ekstra 

fridage eller andet. Selv forhandlinger, der 

ender resultatløst, vil vi gerne underrettes 

om. 

Mail til carsten.frisch@hk.dk eller 
bo.madsen@hk.dk 
___________________________________ 

HUSK AT INDSENDE OPLYSNINGER TIL 

LØNSTATISTIKKEN 2021!  

Hermed en venlig påmindelse om at indberet-
te arbejdspladsens lønoplysninger til lønstati-
stikken.  

På www.hk.dk/mithk/tillidsvalgteportalen/
oplysloen kan du se en liste over medlem-
merne i din klub, som der skal indberettes  
lønoplysninger for.   

Kontakt gerne din faglige sekretær i afdelin-
gen, hvis du ønsker vejledning og hjælp i for-
bindelse med indberetning af lønoplysninger-
ne.  

Sidste frist for lønindberetning er den 30. no-

vember 2021.  

DEN GRAFISKE OVERENSKOMST FÅR 

NY PART PÅ ARBEJDSGIVERSIDEN 

Som det vil være mange af jer bekendt, er 

Danske Mediers Arbejdsgiverforening 

(DMA) med virkning pr. 1. september 2021 

blevet optaget i en af de to store danske 

arbejdsgiverorganisationer, Dansk Erhverv 

Arbejdsgivere, der dermed formelt bliver ny 

part i de overenskomster, vi har med DMA. 

Det gælder jo bl.a. Den Grafiske Overens-

komst (hvor DMA jo er arbejdsgiverpart 

sammen med GRAKOM), og et godt 

spørgsmål er derfor, om ændringen vil få 

indholdsmæssige konsekvenser for over-

enskomsten. 

Svaret på det spørgsmål er kort og godt 

nej, og det skyldes den omstændighed, at 

Dansk Erhverv ikke har nogen overens-

komst, der dækker det samme arbejde. 

Derfor fortsætter overenskomsten uændret 

frem til næste overenskomstfornyelse i 

2023. 

Derimod skal der ske omskrivning af funkti-

onæroverenskomsten, som HK Privat har 

med DMA. 

Alle TR på virksomheder under DMA vil se-

nere blive indkaldt til informationsmøde, 

hvor vi bl.a. vil se nærmere på de mulige 

konsekvenser for overenskomstrelationen. 
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Kursus for alle TR, AMR og bisiddere i 
Grafisk Tekniker Netværk i HK Privat 
  

 

Konventum (LO-skolen) 
Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør  
 
 

8. - 10. december 2021 

(med start onsdag kl. 10 og slut fredag kl. 15)  
 
INDHOLD: 
 
Efter- og videreuddannelse  
Hvordan involverer og motiverer du kolle-
gerne og inddrager ledelsen? 
  
Lokalaftaler 
Rammer for indgåelse af lokalaftaler, og 
hvilke problemstillinger der kan opstå ved 
indgåelse, fortolkning og opsigelse  
  
Forhandling i praksis 
Strategi, taktik og inddragelse af kolleger-
ne 
  
Mødetidsbestemmelser 
Hvad er dine rettigheder - hvilke krav / 
muligheder er der for fravigelse af ar-
bejdstidsreglerne? 
  

Tilmelding senest den 5. november i mail 
til Sandra.Saxtorff.Nielsen@hk.dk 
 

 
Mærk mailen “Tilmelding grafisk” 
 
Hvis du på grund af lang transporttid øn-
sker at ankomme aftenen før, skal det oply-
ses ved tilmelding, og det tilbydes kun, så 
længe skolen har ledige værelser fra tirs-
dag til onsdag. 
 
Yderligere oplysninger, kontakt: 
 

Carsten Frisch, HK Privat:  2970 4103 
  

FÅ FAGMAGASINET PRINT OG MEDIER 

GRATIS I ET ÅR 

Fagmediet Print og Medier udgiver ugentlige 

nyhedsbreve om stort og småt i print- og skil-

tebranchen. Nyhedsbrevet er gratis og for-

tæller om teknologiske landvindinger, nye 

produkter og materialer, men først og frem-

mest om, hvad der sker i den danske print- 

og skiltebranche. Hvem investerer i hvad? 

Hvem køber hvem, og hvilke skridt tager de 

forskellige virksomheder for at stå bedre ru-

stet til fremtiden? 

Du kan læse om dette, se nye jobmuligheder 

i deres joboversigt, og så kan du tjekke, om 

der er nogen interessante faglige begivenhe-

der nær dig, du kan deltage i. 

Ud over det elektroniske nyhedsbrev kan du 

som medlem af Grafisk Tekniker Netværk nu 

helt ekstraordinært også få tilsendt det trykte 

magasin i hele 2022 (tre udgivelser) – helt 

gratis. 

I det kommende TR-nyhedsbrev fra HK Pri-

vat får du en vejledning til, hvad du skal fore-

tage dig for at få glæde af tilbuddet. 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET FRA SAM-
PENSION  

Grafisk Pension/Sampension udgiver et ny-
hedsbrev for tillids- og arbejdsmiljørepræ-
sentanter, hvor de orienterer om nye regler 
inden for pension, aktiviteter og muligheder-
ne i pensionsordningerne.  

Er du TR eller AMR på Den Grafiske Over-
enskomst og tilknyttet Grafisk Pension/
Sampension, og ikke allerede modtager det-
te nyhedsbrev, anbefaler vi, at du kontakter 
carsten.frisch@hk.dk, som så vil viderefor-
midle din tilmelding til Sampension. 

Nyhedsbrevet udkommer seks til otte gange 
årligt og kan til enhver tid frameldes igen. 
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