BILAG

til overenskomst av 2012

GRAFISK UTDANNINGSFOND
1.
Formål og virkemidler
Fondet har til formål å heve grafiske arbeidstakeres kompetansenivå samt støtte andre tiltak for
utvikling av generell bransjekompetanse, slik at bedriftene og de ansatte kan følge med i
utviklingen, og gjennom økt produktivitet bedre bedriftenes konkurranseevne.
Fondet skal støtte bransjens kompetansesenter. Fondet kan dessuten støtte tiltak som Faglig råd
tar initiativ til eller setter i verk.
2.
Finansiering
Fondets midler bringes til veie ved at arbeidsgiverne hvert kvartal etterskuddsvis, innbetaler kr
519,- per kvartal per arbeidstaker, unntatt lærlinger, som hører inn under overenskomstene for
henholdsvis aviser, trykkerier, repro-/satsbedrifter og bokbinderfaget. Kr 9,- per uke (for
overenskomster med ukelønn) /39,- per måned (for overenskomster med månedslønn) trekkes av
arbeidstakerens lønn. Dette omfatter også bedrifter som ikke er medlemmer av NHO, men som
innenfor de samme områder har overenskomst med Fellesforbundet.
Halv sats kr 260.- (kr 4,50 per uke / 19,50 per måned for arbeidstakeren) beregnes for
arbeidstaker som er ansatt på deltid i 60% stilling eller mindre.
Anmerkning.
Satsene ble sist gang hevet per 01.10.1996 etter vedtak i styret for Grafisk Utdanningsfond den
17.09.1996.
For arbeidstakere som begynner eller slutter i løpet av et kvartal skal det innbetales premie for et
halvt kvartal uansett når i kvartalet arbeidsforholdet tiltres eller opphører.
Ved skifte av arbeidsgiver i samme kvartal blir premie for et halvt kvartal i dette kvartal å
innbetale både av den gamle og den nye arbeidsgiver.
Trekk av arbeidstakers andel av premien skal i disse tilfeller foretas for den tid vedkommendes
arbeidsforhold faktisk varer.
Premie betales også for fraværsperioder i inntil 3 måneder. For fravær utover 3 måneder som
skyldes sykdom, svangerskaps- og fedrepermisjon, militærtjeneste, permittering eller permisjon
skal det innbetales for et halvt kvartal, uansett når i kvartalet fraværsperioden avsluttes og
arbeidet gjenopptas. Trekk av arbeidstakerens premieandel foretas samlet ved første
lønnsutbetaling etter at arbeidet er gjenopptatt.

Innbetaling av premie til fondet kan etter beslutning i styret stanses når den disponible kapital er
nådd 20 mill. kroner og skal i så fall igjen tre i kraft når kapitalen er kommet ned i 10 mill.
kroner.
3.
Innkreving av premie
Den premie som er nevnt i pkt. 2 innbetaler arbeidsgiveren under ett til NHO Grafisk. Sammen
med innbetalingen føres det liste over de ansatte det er innbetalt avgift for. Navnelisten sendes
inn samtidig med innbetalingen.
Den tillitsvalgte på bedriften gis oppgavene over det beløpet bedriften innbetaler til fondet samt
kopi av den innsendte navnelisten.
Dersom bedriften ikke har innbetalt avgift i henhold til bestemmelsene i pkt. 2 kan det kreves
etterbetaling, eventuelt tilbakebetaling av premie for inneværende tariffperiode.
4.
Administrasjon
Fondet ledes av et styre på 4 medlemmer, hvorav NHO Grafisk oppnevner 1 representant og
Mediebedriftenes Landsforening 1 representant. Fra Fellesforbundet oppnevnes 2 representanter.
For hver styrerepresentant skal det oppnevnes en personlig vararepresentant.
Vervet som styrets leder alternerer mellom arbeidsgiver-sammenslutningene på den ene side og
Fellesforbundet på den annen side 1 år av gangen.
Fondets daglige virksomhet utføres av en representant for NHO Grafisk som blant annet skal føre
kontroll med kontingentinnbetalingen, jf. pkt. 3. Fondet har et sekretariat med en representant fra
NHO Grafisk og en representant fra Fellesforbundet som blant annet skal forberede saker som
fondets styre skal behandle etter pkt. 5.
5.
Midlenes anvendelse og fordeling
Fondets styre fastsetter hvert år de beløp som skal avsettes til de forskjellige tiltak som det skal
ytes støtte til. Inntil 50% av de beløp som årlig innbetales i premie kan anvendes til bransjens
kompetansesenter.
Inntil 25 % av de beløp som årlig innbetales i premie kan, som en rammebevilgning, anvendes til
hver av tariffpartene: Mediebedriftenes Landsforening, Fellesforbundet og NHO Grafisk med en
1/3 hver. Rammebevilgningen skal anvendes i henhold til fondets formålsbestemmelse. Ubrukte
midler tilbakeføres Grafisk Utdanningsfond. 12 % av tildelt beløp kan anvendes til dekning av
organisasjonenes administrative arbeid. Fondets styre fastsetter nærmere regler for bruk og
rapportering av tildelte rammebevilgninger.
Alle bedrifter og deres ansatte som innbetaler til fondet har anledning til å søke om økonomisk
støtte til deltakelse på kurs som er utviklet og arrangert i overensstemmelse med vedtak i
utdanningsfondets styre.
Ansatte i bedrifter som er omfattet av denne avtale, og som det innbetales avgift for, er berettiget
til kursrefusjon for kurs som er godkjent som refusjonsberettigede av utdanningsfondets styre.

Rett til kursrefusjon forutsetter at det for kursdeltageren er innbetalt avgift til fondet i to kvartal.
Dersom kursdeltageren kan dokumentere slik innbetaling til fondet fra annen arbeidsgiver, er
kursdeltageren berettiget til refusjon.
Søknadene behandles av fondets styre. Ved vurderingen av søknad, skal det tas hensyn til om
søknaden ligger innenfor fondets formål.
Fondets styre kan selv fastsette nærmere regler for sin vurdering. Ved stemmelikhet har
fondsstyrets leder dobbeltstemme.
Merknad:
Fondet vil i alminnelighet gi støtte til:
-

Arrangement av/deltakelse på kurs som arrangeres i overensstemmelse med vedtak i fondets
styre.
Lønn som utbetales til deltakere på kurs lagt i arbeidstiden. Støtten beregnes ut fra ordinær
timelønn inkl. feriepenger og arbeidsgiveravgift.
Reise samt borteboerstipend i forbindelse med deltakelse på kurs som arrangeres i
overensstemmelse med vedtak i fondets styre.
Reise samt borteboerstipend for lærlinger som må bo borte i forbindelse med gjennomføring
av lærlingskolen.

6.
Regnskap og årsberetning
Fondets regnskapsår er kalenderåret. Ved hvert regnskapsårs avslutning utarbeides et årsregnskap
som skal revideres av en statsautorisert revisor ansatt av fondets styre. Regnskapet sammen med
årsberetning fremlegges for NHO Grafisk, Mediebedriftenes Landsforening og Fellesforbundet.
7.
Oppløsning
Ved fondets eventuelle oppløsning må de innestående midler anvendes i overensstemmelse med
avtalens pkt. 5.
8.
Varighet
Denne avtale trer i kraft samtidig med tariffavtalen av 1992. Hvis en av partene ønsker at avtalen
skal endres eller bortfalle, må krav om dette reises som tariffrevisjonskrav.
Partene er enige om at det også i tariffperioden kan avtales endringer i avtalen dersom
økonomiske grunner, den offentlige lovgivning e.l. forhold gjør det nødvendig med en slik
endring.

