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Værdigrundlag og ledelse
Af: Søren Max Kristensen Formand LPO DSB

Alle moderne virksomheder har i dag et 
værdigrundlag. Det gælder også DSB. Vi 
har igennem de sidste par år alle været 
med til forskellige arrangementer, hvor vi 
er blevet præsenteret for den siddende 
ledelses opfattelse af virksomhedens 
værdier.

Et værdigrundlag er lidt som 
virksomhedens grundlov. Derfor er det 
meget vigtigt, at alle ansatte føler, at de 
har et ejerskab af værdierne. Dette sker 
ved, at værdigrundlaget udarbejdes i 
samarbejde med medarbejderne, og at 
værdierne afspejler medarbejdernes 
hverdag og arbejdssituation. Værdier er 
altså ikke noget der skal ændres i tide og 
utide. Ligesom en grundlov heller ikke skal 
ændres i tide og utide.

Desværre er opfattelsen i DSB, at værdier 
udstikkes fra oven. Kommer der en ny 
ledelse, kommer der et nyt værdigrundlag. 
Medarbejderne skal informeres og derefter 
blot rette ind. Kommandoer udstedes, og 
vé den, der ikke makker ret. Et ægte 
værdigrundlag kommer nede fra. Et ægte 
værdigrundlag findes hos alle de dygtige og 
engagerede medarbejdere. Ledelsens 
opgave er at finde disse værdier og samle 
dem i et overordnet grundlag. Et grundlag 
som medarbejderne og ledelsen handler ud 
fra. Et sådant værdigrundlag giver 
ejerskab, og skal derfor ikke ændres, blot 
fordi der i en kort tid er kommet en ny 
ledelse.

Forsætter på næste side 
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Værdigrundlag og ledelse

I øjeblikket er opfattelsen af god værdibaseret ledelse i DSB, at alle 
medarbejdere skal passes ind i små kasser. Kasser, som ledelsen har tømret 
sammen efter egen opfattelse og i eget billede. For at vi alle kan passe ind, 
så bliver vi vurderet i skemaer og regneark. Vi får alle point og karakterer. 

Kvalifikationsløn er et eksempel på dette, men det 
stopper ikke her. Vores MUS samtaler skal også 

passes ind i skemaer. Point skal gives, og 
alvorlige tiltag må forventes, hvis det 

opnåede pointniveau ikke svarer til 
ledelsens forventninger.

Ifølge bibelen skabte Gud mennesket i 
sit eget billede. Det er fint, hvis man 
tror på det. Men at dette religiøse 
dogme skal definere et ledelsesprincip i 

en offentlig virksomhed, er nok at 
stramme virksomhedsånden til det yderste.

Disse skemaer og tendensen til at måle og veje alt, vil 
med tiden medføre en ensretning af os medarbejdere. Til skade 
for innovationen og initiativet. Ensretning kan opfattes som loyalitet. Det er 
det ikke. Loyalitet er bundet i ægte engagement, saglig kritik og forslag til 
forbedringer gennem erfaringer, faglighed og fantasi. Ikke gennem evnen til 
at opnå et vist pointtal.

Ledelsens tvangsensretning af medarbejderne svarer til historien om det 
store internationale firma, der lancerede en automatisk hårklipper. Store 
besparelser var i vente, og alle ville nu få samme frisure, så ingen ville føle 
sig udenfor. Maskinen bestod af en hjelm, hvor der på indersiden var 
monteret en masse roterende knive. En del var kritiske overfor denne 
anordning og påpegede det åbenlyse, at mennesker jo 
ikke har samme størrelse hoved. 
Hertil svarede firmaet:

”Det får de.”
Velkommen til DSB anno 2013

Disse skemaer og tendensen til 
at måle og veje alt, vil med 
tiden medføre en ensretning af 
os medarbejdere!



Generalforsamling i Fredericia
Næsten ny ledelse i LPO DSB  

af Hans Schøne Mer!rand

Den 25. marts var der i Lokomotivpersonalets Områdegruppe 
DSB (LPO DSB) indkaldt til ekstraordinært generalforsamling, 
da vores daværende formand Carsten M. Olesen havde valgt, 
at tage i mod tilbuddet fra Dansk Jernbaneforbund, om 
ansættelse som fagligsekretær pr. første april.

Deltagerne til den ekstraordinære generalforsamling, mødet op kl. 
1030, i lokalerne på ”Teknikgården”, i Fredericia. Hver lokalgruppe 
havde mulighed for at stille med to repræsentanter, jf. LPO DSB’s 
vedtægter, hvad også alle der havde mulighed for gjorde. Desuden var 
der mødt et par gæster op for at overvære generalforsamlingen (og 
LPO DSB siger tak, til Poul S. Nielsen (Næ) og Palle Dahl (Fa)). 

Generalforsamlingen blev indledt af daværende formand, Carsten M. 
Olesen som bød velkommen, og lettere/meget rørt, gav udtryk for, at 
det var med vemod han sagde farvel som formand, for LPO DSB, men 
dog også med forvisning om, at resultatet af den ekstraordinære 
generalforsamling ville betyde, at LPO DSB for fremtiden stillede med 
et stærkt hold, til den ”daglige ledelse” af LPO DSB – med de 
udfordringer der er for indeværende og fremadrettet.
Lokalgruppeformand for Lki-gruppen Jørn E Weiss, blev af 
generalforsamlingen valgt som dirigent, og skulle forsøge at styre 
generalforsamlingens mange deltagere – hvad han også gjorde med 
sædvanlig kyndig håndtering af generalforsamlingen.

Da der ikke var andet end personvalg på dagsorden, så var det 
selvfølgelig kun det, som det hurtig drejede sig om.
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Det første punkt på dagsorden var jo i sagens natur valg af ny formand for 
LPO DSB, hvor til der var fuld opbakning, til LPO DSB’s daværende 
næstformand Søren Max Kristensen, som formand for LPO DSB - så Søren 
blev enstemmigt valgt som formand.

Eftersom Søren var blevet valgt som formand, så skulle der så findes en ny 
næstformand for LPO DSB, hvor til var fuld opbakning til daværende medlem 
af daglig ledelse LPO DSB Jan B. Danielsen – så Jan blev enstemmigt valgt 
som ny næstformand for LPO DSB.

Da generalforsamlingen nu havde valgt henholdsvis Søren Max Kristensen 
som formand for LPO DSB og Jan B. Danielsen som næstformand for LPO 
DSB, så skulle der så findes en fjerde person til dagligledelse for LPO DSB – 
og her blev Lokalgruppeformand for LPO DSB Odense, Peter Kanstrup 
enstemmigt valg som medlem af daglig ledelse. 

Det nyvalgte formand Søren Max Kristensen, bad om ordet under punktet 
eventuelt, og takkede Carsten M. Olesen for hans mangeårige indsats for 
lokomotivførerne, dels som lokalgruppeformand i Nykøbing Falster og som 
mangeårige medlem af LPO DSB’s daglige ledelse.

Søren max takkede for tilliden fra generalforsamlingen, for tilliden til den nye 
sammensætning af daglig ledelse af LPO DSB.  Desuden fortsatte han med 
at sige bl.a.: Den kommende tid i DSB bliver meget omskiftelig, og det er 
mange år siden, om nogensinde, vi har stået overfor så store opgaver som 
nu. Det har vi allerede set her det sidste stykke tid, og vi kan alle forvente, 
at der kommer meget mere af samme skuffe - Jeg mener dog, at I (red. 
generalforsamlingen) nu har sammensat et godt og stærkt hold. Vi vil i de 
næste par måneder arbejde mere på vores interne samarbejdsform, i daglig 
ledelse. Hvis vi ellers får tid til det, med de mange udfordringer og 
problemstillinger LPO DSB konstant udsættes for af bl.a. DSB.

Søren Max Kristensen takkede igen for tilliden til den nye daglige ledelse af 
LPO DSB.

Daglig ledelse består efterfølgende af:
Formand Søren Max Kristensen, Næstformand Jan B. Danielsen, medlem af 
daglig ledelse Peter Kanstrup og kasserer Hans S. Merstrand.  

Vi skal fremad. Sammen.
Alle sammen. 



I forbindelse med at LPO DSB valgte, ikke at udkomme med det tredje 
nummer af Det Blå Blad 2012, i trykt papir udgave (pga. ønsket om at 
overgå fra trykt til elektronisk medie), så var det desværre samtidig 
med, at en af vores mangeårige, og meget afholdte kollega, 
Lokomotivførerkørerlærer Jens Møller Rasmussen, fra Fredericia, 
desværre ”gik bort”, efter længere tids sygdom – og på baggrund af den 
manglende papirudgave af Det Blå Blad, så blev der ikke udsendt en 
nekrolog for Jens Møller Rasmussen.

Derfor har vi på Blå Blads redaktion valgt at udsende en nekrolog for 
Jens Møller Rasmussen, som blev indsendt af lokalredaktøren Palle 
Dahl, i Fredericia.

På redaktionens vegne 
Hans S. Merstrand nekrolog

Det var med stor sorg, at jeg tirsdag d.19. juni 2012 modtog meddelelse om at vi alt for 
tidligt havde mistet en god kollega.

LKF-K Jens Møller Rasmussen tabte kampen mod den kræftsygdom, som havde ramt ham 
sidste år. Desværre var sygdommen så alvorlig, at lægerne trods alle forsøg ikke kunne 
helbrede Jens.
Jens bevarede sit gode humør igennem hele sygdomsforløbet, også selvom man kunne se at 
det gjorde ondt på ham. Jens lod os ikke mærke at han godt selv vidste hvor det bar hen, 
men han var altid klar til at hjælpe en kollega, hvis man ønskede at bruge noget af hans store 
viden indenfor sin gerning som lokofører(kørelærer)

Jens var også meget aktiv indenfor fagforeningsarbejde(tidligere tillidsmand i Es), og han 
kunne aldrig slippe dette arbejde helt. Hvis Jens mente at noget var forkert, eller kunne 
gøres på en anden måde, så fulgte han sagen til den bitre ende, som regel fik han ret.

Det eneste han bare ikke kunne vinde over, var hans kræftsygdom. Trods utallige 
undersøgelser og behandlinger, måtte han til sidst give op, og han sov stille ind sammen 
med sine kære.

Jens efterlader sig sin kone Karen og deres to piger.

Æret være Jens Møller Rasmussens minde

Palle Dahl
LPO FA



er det nye år godt i gang og vigtige 
begivenheder som ferievalg og  
generalforsamling er allerede vel 

overstået. 
Ferievalget blev afviklet onsdag d. 16. januar og 
der var tilfredshed med pladser og afviklingen. Vi 
havde valgt at lave det første ferievalg som 
”papirvalg” og efterfølgende lægge det ind i 
Ferieplan. Det var dog ærgerligt, at den nedsatte 
produktion i forbindelse med sporspærringen 
Lejre – Holbæk og de ekstra ”feriepladser” det 
udløser, ikke var blevet færdigforhandlet så 
pladserne kunne lægges ind og søges ved ferievalget. Vi går snart ind i 2. periode af 
sporspærringen og uden behov for en ny litra uddannelse. I 2014 bliver der sikkert også 
mulighed for at afvikle ekstra ferierækker. Svært at forstå det ikke er på plads. Der er fra 
ledelsens side ikke meldt eller planlagt nogen form for uddannelse i perioden selv om en evt. ER 
uddannelse kunne være planlagt uden de store ekstraomkostninger for depotet.
Den anden store begivenhed var generalforsamlingen, med to nyvalg til bestyrelsen.
Generalforsamlingen blev afholdt, d. 30. januar, på ”en Tykke Kok”, der ligger 25 meter fra spor 2, 
så kunne det ikke blive nemmere. Det var Michael Albrektsens første generalforsamling som 
lokalgruppeformand. Michael har gjort en stor indsats i det forløbne år, der er mange ting at 
sætte sig ind i.
Der var et fremmøde på 42 % hvilket må siges at være tilfredsstillende. Det var dejligt, at 
Carsten M. Olesen og Jan Danielsen fra daglig ledelse kunne afse tid til at være med. Det er super 
godt, at Carsten kunne give velkvalificerede svar på spørgsmål fra medlemmerne. Carsten 

orienterede om hvad der rør sig lige nu på 
forhandlingsfronten og hvad der presser sig på. 
Dejligt at blive orienteret og med lidt indblik i 
beslutningsgrundlaget.

              Valg til bestyrelsen skete på følgende 
grundlag: kasserer Alan Evans og næstformand / 
sekretær, Steen Rasmussen genopstillede ikke. 
Nyvalgt kasserer blev Dennis S. Engelsen og 
næstformand / sekretærposten blev besat af 
Maiken Tomlinson. 

Kalundborg Banegård 1900

Så
Kalundborg
af Steen E Rasmussen.

Lokal NYT!



Maiken bliver fremover skribent til Det Blå Blad. 
På generalforsamlingen blev lokalgruppens love og ferievalgsregler justeret og vedtaget. 
Generalforsamlingen sluttede med fællesspisning sammen med pensionisterne, - altid hyggeligt 
at møde gamle kollegaer og høre nogle røverhistorier. 

Andre begivenheder kan nævnes KMP i Holbæk. Relæhytten brændte jo ned for 2½ år siden, så 
KMP i Holbæk har været uden signaler og bemandet i døgndrift. Alle tog skulle ind-/ udrangeres. 
Først nu midt i januar er det lykkedes at få stablet en ny relæhytte på benene. 
Medio juni, regner man med at Kalundborg FC/KMP bliver fjernstyret fra Roskilde. Det har der 
været taget tilløb i nogle år, så tanken er ikke fremmed. 
I den mellemliggende periode indlemmes de enkelte stationer efter tur, fra Holbæk til Kalundborg, 
under Roskildes kommando. De bemandes i understationsdrift i en kortere indkøringsperiode, så 
man er sikker på Roskilde har rigtigt fat i dem, og øvelsen slutter med Kalundborg. 
Vi er da spændte på hvordan der kommer til at gå med de mange rangerbevægelser der foregår 
over døgnet, - det fungerer jo andre steder så det går jo nok. Man skal nok bare lige vende sig til 
tanken.
Vi siger velkommen til to nye kollegaer; Claus Thaarup Jørgensen fra depot Odense og Jonas 
Berger Hansen fra København. Det er dejligt der er nogle, som vil køre i Kalundborg så vi bliver 
status quo på depotet, med 38 mand.

Generalforsamlingen blev afholdt, d. 30. januar, på ”den Tykke Kok”

En uheldig kollega, som havde lidt for travlt.
              Af Ove Sørensen, Vemb
En morgen hvor jeg var mødt meget tidlig, kom en kollega ind i 
opholdsrummet. Han var da netop kommet hjem fra en nat-tur, hvor han 
havde kørt et godstog fra Fredericia til Struer.
Godsvognene skulle han rangere, bakke, ind i den da temmelig nye 
godsterminal i Holstebro, og køre maskinen tom til Struer.
Da han kom ind i opholdsrummet, spurgte han mig: ”Hvor mange godsvogne 
kan du få ind i terminalen i Holstebro”?
Jeg mente jeg kunne få 16 derind. ”Jeg har lige fået 17 derind” sagde han så.
Det viste sig, han havde haft alt for travlt med at komme hjem, og derfor 
havde kørt alt for stærkt, baglæns. Rangermanden der stod på bageste vogn 
sagde, gennem radioen, først langsom. Dette reagerede kollegaen ikke på. 
Derefter blev der råbt stop indtil flere gange. Da var det desværre for sent. 
Rangermanden nåede lige netop at springe af, før bageste vogn røg gennem 
endemuren.
Der skete heldigvis kun materielle skader.
På denne måde, er han den eneste der har fået 17 godsvogne derind.



Det var med stor sorg, at Lokalgruppe København modtog meddelelse 
om, at vores gode kollega Robert Eriksen, var afgået ved døden 
onsdag den 6. februar 2013.

Robert blev ansat i DSB den 1. maj 1987 og nåede at køre over 9 år på 
S-togene. Inden han i 1996 endte på fjerntogene. Robert var ikke kendt 
for at være en af de kollegaer der råbte højest. Robert passede blot sit 
arbejde, uden at gøre større væsen af sig. I mange år kørte Robert i 
morgentur hvilket gjorde at mange ikke kendte så meget til personen 
bagved.  

I flere perioder arbejdede Robert på magasinet og ydede her en stor 
indsats bl.a. med sin store viden om IT. Robert var altid klar til at 
hjælpe en kollega der henvendte sig for hjælp. Både med almindelige 
opgaver men også med opgaver der krævede lidt ekstra. Robert var så 
glad for arbejdet på magasinet, at han ofte mødte ind før tid og gik i 
gang med opgaverne med stor entusiasme. Roberts erfaring fra 
magasinet brugte han ikke sjældent, i de perioder hvor han kørte tog. 
Det kunne være et batteriskift på et ur eller service til en kaffemaskine. 
Man skulle bare spørge Robert, så var han klar med hjælpen. Man 
kunne mærke på ham, at det var et arbejde han havde det godt med.

En af de ting som havde Roberts store interesse var spejderarbejdet, 
som han var involveret i som leder. Når snakken faldt på dette emne, 
kunne han berette om aktiviteter og ture i lang tid. Man kunne få den 
tanke at det sommetider var hele hans liv, når han levende fortalte om 
raftestiger og snobrød lavet over åbent bål..

Æret være Roberts minde.

Nekrolog



! ! ! ! ! ! !
Personalenyt
Den 1. august sagde vi farvel til Gert Segato, Keld G. Sørensen, Poul Erik S. Nielsen og 
Torben Reimer Nielsen, der alle fire har taget imod DSB’s tilbud om en fratrædelsesordning.
Den 14. august var der brunch, og vi havde nogle hyggelige timer i selskab med både 
nuværende og tidligere kollegaer samt togpersonale.
Vi takker de fire for mange års godt samarbejde, og ønsker dem alt mulig held og lykke 
fremover.
Desværre er det ikke kun disse fire kollegaer, som vi har måttet tage afsked med denne 
sommer. Rune Barholt har valgt at søge nye udfordringer i DSB Øresund. Samtidig har 
Dennis Hald og Per Hyltoft helt forladt DSB. 
Vi takker også disse yngre kollegaer for godt samarbejde og ønsker dem held og lykke i 
fremtiden.
Personalesituationen i Næstved blev derfor pludselig noget anspændt, og sommeren ud har 
vi haft behov for hjælp af kollegaer fra Nykøbing F, Kalundborg og København H – 
naturligvis primært førere med den for Næstved så vigtige MR-attest!

Heldigvis fik vi en ny kollega den 1. november, da John Fribo Rasmussen blev forflyttet fra 
København til Næstved. Få uger senere var MR-attesten i hus, så John for alvor kunne 
begynde at køre tog fra Næstved. Vi byder John velkommen til Næstved og håber på mange 
års godt samarbejde.

Juleønske – større respekt for vore tog
Desværre er respekten for tog i overgangene utilstrækkelig. I sommerens løb har vi haft to 
kedelige tilfælde, hvor passagerer er blevet påkørt i overgange på stationerne på Lille Syd.
Så godt som hver dag oplever vi farlige situationer på Lille Syd, hvor personer skifter 
perron, mens tog er på vej ind på stationen. 

Jeg er bange for, de ikke tænker over, hvor farlig situationen kan blive, hvis de f.eks. 
snubler. 
Større sikkerhed ved disse overgange vil klart forbedre vores arbejdsmiljø, men jeg har 
svært ved at komme med en løsning, der er billig (desværre lig realistisk) at gennemføre. 

Det er dog ulogisk at overgangene lyser rødt når der er sat togvej i det pågældende spor, 
normalt betyder rødt lys jo at man ikke må gå over, men her er det først når ”Marie” går i 
gang, man ikke må gå over.

ERTMS
Depotet i Næstved var første stop på det ”ERTMS-roadshow”, der turnerede rundt på 
depoterne. Selv om der ikke var så meget ”show” over det som måske forventet, var de 
fremmødte repræsentanter fra DSB’s ERTMS-gruppe meget vidende, og besvarede gerne 
spørgsmål.

Første større ændring bliver den nye GSM-R radio, der kommer allerede i 2013 og 2014. 
Næste step bliver kørsel med STM-modul et års tid senere, d.v.s. kørsel med ATC, men 
præsenteret på ERTMS-førerrumssignalet og så til sidst ERTMS.

Også uddannelsesmæssigt/personalemæssigt vil det give DSB store udfordringer. Mens 
radio og STM forventes at tage hver en dag, forventer man der skal 12 dage til at uddanne 
en lokomotivfører i kørsel med ERTMS og de nye sikkerhedsregler (der erstatter SR), der
følger med.

Jan Lund!rømNÆSTVED

Lokal Nyt!



Kulturnat
For anden gang afholdt Næstved fredag den 5. oktober kulturnat, og i år var DSB og 
Banedanmark med. Vi havde åbnet vores lille hyggelige depot, hvor man bl.a. kunne prøve 
en Greenspeed simulator, høre om præcisionsarbejdet, og købe jernbanebøger. 

I spor 1 var der parkeret et MR-tog, hvor nysgerrige kunne spørge løs om alt der sker bag 
den normalt lukkede dør til førerrummet, og MA-lyntoget fra DSB Museumstog kørte tre 
velbesøgte dobbeltture mellem Næstved og Vordingborg. Banedanmark betjente i dagens 
anledning kommandoposten i Næstved, og havde også mange nysgerrige besøgende. 
Endelig var Jernbanehjemmeværnet talrigt repræsenteret på perron 1. 
Der var omkring et par hundrede besøgende på depotet og over 100 i MR-toget. 

Mange af dem er daglige pendlere, der gerne ville vide lidt mere om hvad der sker bag 
kulisserne. Jeg mener vi får meget goodwill ved at åbne dørene en sådan aften, næste 
gang et tog er forsinket eller bliver aflyst, ved de lidt mere om vores fokusering på 
sikkerhed, og er derfor mere forstående. Jeg håber da også der bliver mulighed for at 
gentage seancen næste år.

Flyttedag
Vores gruppeleder Ole Bøje Pedersen har ønsket større nærhed til os lokomotivførere, og 
større synlighed, og har derfor ønsket at flytte sit kontor nedenunder til det tidligere LPO-
kontor. LPO har nu i stedet fået et både større og lysere kontor på førstesalen.

Nye ture
Når dette læses har vi skiftet både køreplan og ture. I lighed med de øvrige provinsdepoter 
øst for Storebælt (Poul det er vel stadig rigtigt?), er vi blevet et par mand færre i tur. 

Det er gået ud over den meget populære aftentur, hvor der nu kun er otte mand mod ti før. 
Det har ikke gjort det lettere at komme i aftenturen, og der kræves stadig små 30 års 
anciennitet for at få plads på den eftertragtede liste!

Ellers er der ikke tale om de helt store ændringer, den største er nok, at vi igen skal til og 
køre til Kastrup efter et par års pause. Men generelt er tjenesterne strammet noget op, så 
der er mere kørsel på samme tid. 

Elektrificering af Lille Syd
Med stor glæde konstaterede vi, at elektrificeringen af Lille Syd mellem Næstved og Køge 
Nord er kommet med på finansloven. 

Godt nok blev det allerede i forbindelse med vedtagelsen af elektrificeringen til Esbjerg 
aftalt, at mulighederne for at elektrificere mellem Næstved og Køge Nord, samt mellem 
Roskilde og Kalundborg, skulle undersøges, men at det kom så hurtigt var en overraskelse. 

Tanken er at Lille Syd ligesom i dag betjenes med to tog i timen mellem Næstved og Køge 
Nord, hvorfra togene ad den nye bane fortsætter til København, og selv om togene stadig 
skal stoppe ved alle stationer mellem Næstved og Køge, og der ikke er planlagt 
hastighedsopgradering eller dobbeltspor, skulle vi stadig køretidsmæssigt kunne konkurrere 
med dagens hurtigste tog via Ringsted.

Til gengæld tyder meget på, at Regionstog overtager betjeningen af strækningen mellem 
Køge og Roskilde, men fremtiden vil sandsynligvis indebære mere samarbejde mellem de 
forskellige operatører, og samarbejde er da også langt at foretrække frem for konkurrence.



Det første eksempel.

Det var socialdemokraternes valgslogan 
ved folketingsvalget i 2011, 
socialdemokraterne mente,at ti års 
borgerlig politik var nok, nu skulle der 
føres en ny politik.   
Det samme siger jeg om min 
fagforening NOK er NOK.
Jeg har været medlem af en fagforening 
i over 40 år, jeg har været medlem i 
Dansk Metalarbejder forbund, 
Specielarbejderforbundet, Chaufførernes 
forbund, og de sidste 26 år Dansk 
Jernbaneforbund. Det meste af tiden, 
har jeg været tilfreds med det, jeg har 
fået for de penge jeg har betalt i 
kontingent, men de sidste fem seks år 
har jeg ikke været tilfreds med det jeg 
har fået for mine kontingentkroner, jeg 
syntes ikke min fagforening har 
varetaget mine interesser. Jeg har fire 
eksempler, der efter min mening, klart 
viser at fagforeningen ikke varetager 
mine interesser, og formodentlig heller 
ikke andre medlemmers interesser.
Mit første eksempel handler om vores 
sommerhuse, LPA havde nogle 
førsteklasses sommerhuse, som 
medlemmerne kunne leje, men lige 
pludselig kunne man ikke leje 
sommerhuse, hvis man ikke havde 
forsikringer i Tjenestemændenes 
forsikringsselskab, sommerhusene var 
blevet solgt til et forsikringsagentur, 
uden at nogen viste noget om det. Hvad 
vi fik for sommerhusene, og hvad der 
blev af pengene, har jeg ikke kunne få 
oplyst noget om. Jeg kan her henvise til 
det indlæg jeg havde i Jernbane Tidende 
nr. 3 i Maj 2008 under frit ord, og et 
læserbrev i Det Blå Blad nr. 1 / 2008, 
samt et læserbrev i Det Blå Blad nr. 2 / 
2008. 

Det andet eksempel.

Det andet eksempel handler om udlån af 
lokomotivfører. Vi var syv lokomotivfører fra 
Odense Depot, der kom på udlån til Korsør 
depot, fordi der manglede lokomotivfører i 
Korsør, alle syv boede i området Korsør/ 
Slagelse.
Efter to års udlån, skulle vi pludselig tilbage 
til Odense, min personaleleder havde ikke 
noget imod vi fortsatte på udlån, så længe 
det ikke kostede DSB noget, at vi var på 
udlån, så det kan kun være vores 
fagforening, der ville have os tilbage til 
Odense. Vi inviterede formanden for LPO til 
møde i Korsør, på dette møde forsøgte vi at 
få LPO til at arbejde for, at vi kunne blive på 
udlån i Korsør. Det eneste vi fik at vide fra 
formanden var, at han ville arbejde for de 
seksten lokomotivfører der var fast 
stationeret i Korsør, og de ni lokomotivfører 
der havde krav på at komme tilbage fra 
Railion, og ikke nogen andre. Hver gang vi 
spurgte om noget var svaret det samme, 
han ville arbejde for de seksten der var i 
Korsør, og de ni der havde krav på at 
komme tilbage til Korsør og ikke nogen 
andre. Fagforeningen kunne godt sige ja til, 
at der blev udlånt lokomotivfører fra DSB til 
Reilion, Arriva, DSB First og DSB Øresund, 
men man ville ikke være med til at udlåne 
lokomotivfører fra et DSB depot, til et andet 
DSB depot. Det er trist at fagforeningen ikke 
ville hjælpe sine medlemmer internt i DSB, 
men gerne hjælpe fremmede konkurrerende 
operatører.

NOK er NOK Læserbrev fra

Skjold Vinther Blach
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Det tredje eksempel handler om mit 25 års jubilæum. LPO Odense og DSB Odense havde 
en aftale, der gik ud på at dele udgifterne vedrørende jubilæumsarrangementer, ifølge 
aftalen ville de kun betale for lokomotivfører på Odense depot, hvis man ville have andre 
DSB medarbejder, eller familie med til sit jubilæum, skulle man selv betale for dem. Da det 
er i DSB jeg har været i 25 år, så er det vel også DSB der afholder 
jubilæumsarrangementet, efter de retningslinjer koncernledelsen har udsendt, hvis 
fagforeningen vil betale for jubilæumsarrangementer, så kan fagforeningen jo afholde 
jubilæum for deres medlemmer, når de har været medlemmer af fagforeningen i 25 år. Jeg 
kan her henvise til det indlæg jeg havde i Jernbane Tidende nr. 6 december 2011 under frit 
ord, og et læserbrev i Det Blå Blad nr. 4 / 2011.

Det fjerde eksempel handler om seniorordningen i DSB, her mener jeg, at det er gået 
helt galt for fagforeningen. I 2011 kunne alle lokomotivførere der fyldte 62, 63 og 64 år, 
få tildelt 12 seniorfridage, samt seniorbonus som man kunne købe 8 fridage for, i alt 20 
ekstra fridage om året, denne aftale udløb den 31. december 2011. Efter 1. januar 2012 
var der tvivl om, hvordan senioraftalen så ud, så man indførte en overgangsordning der 
skulle være gældende indtil man havde indgået en ny senioraftale, de lokomotivfører der 
fyldte 62, 63 og 64 år fra 1. januar 2012 til 1. juli 2012 fik 12 seniorfridage. Den 1. juli 
trådte den nye senioraftale i kraft, det er her jeg mener det er gået helt galt for 
fagforeningen. 

Fagforeningen har tilsyneladende indgået en senioraftale med DSB, der giver personalelederne lov til at vurderer de 
enkelte medarbejdere efter nogle mærkelige parametre, og derefter placerer dem i nogle kasser, som giver forskellige 
antal seniorfridage. Personalelederen kan efter vurderingen, placerer medarbejderen i kasse 1, som giver 0 
seniorfridage, kasse 2 som giver 1 til 4 seniorfridage, kasse 3 som giver 5 til 8 seniorfridage eller kasse 4 som giver 9 
til 12 seniorfridage. Jeg fyldte 62 år i juli måned 2012, så jeg kontaktede min personaleleder for at indgå en aftale om 
tildeling af seniorfridage, men der kunne ikke laves en aftale, fordi DSB skulle tolke den nye aftale, som de lige havde 
indgået med fagforeningen, den 1. juli 2012. I oktober blev jeg indkaldt til en seniorsamtale, hvor jeg blev vurderet på 
de syv parametre. Der var kun et af parametrene der kunne give seniorfridage, nemlig at jeg havde passet mit arbejde 
til punkt og prikke i 26 år, med meget lavt fravær og næsten ingen sikkerhedsmæssige hændelser, det ville min 
personaleleder give mig 3 seniorfridage for, efter min mening, burde netop dette parameter give det maksimale antal 
seniorfridag. Efter en uge ringede min personaleleder og fortalte mig, at den aftale der var lavet ikke kunne træde i 
kraft, fordi hele seniorordningen var blevet suspenderet. Sidst i december var jeg igen til seniorsamtale, hvor jeg blev 
indstillet til 6 seniorfridage.
I perioden fra den nye seniorordning trådte i kraft den 1. juli 2012, til først i januar 2013, hørte jeg intet fra min 
fagforening, der var ingen informationer hverken til mig, eller andre af mine kollegaer som var kommet ind i 
seniorordningen, efter den nye ordning. 

Hvis de eksempler jeg her har b
eskrevet, er udtryk 

for en ny linje i
 fagforeningen, så vil jeg 

alvorligt 

overveje at melde mig ud af fagforeningen, for 

nok er nok.

Med venlig hilsen 

Lokomotivfører Skjold Vinther Blach Od
ense 
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Kære Skjold Blach

Først vil jeg gerne 
beklage, at du er så 
utilfreds med din 
fagforening. Vi er jo 
ikke sat i verden for at 
genere vores 
medlemmer. 
Vi er tværtimod sat i 
verden for på bedste 
vis, og efter bedste 
evne, at varetage det 
enkelte medlems 
interesser og samtidig 
sikre, at vi som gruppe 
har ordentlige løn- og 
arbejdsforhold.

De tre første ”sager,” som du nævner, går 
jeg ud fra, at du har fået svar på. 

Sagen om Korsør går nogle år tilbage, og det gør 
sagen om sommerhusene også. 
Som du selv skriver, har der været et medlemsmøde 
vedrørende Korsør, og jeg ved, at sagen om 
sommerhusene har været diskuteret på 
medlemsmøder m.m, da vi nedlagde LPA og indtrådte 
i enhedsforbundet. 

Sagen vedrørende afholdelse af jubilæer i Odense har 
den daværende lokalgruppeformand i Odense Kim 
Kyhn svaret på i Det Blå Blad nr. 4 2011 og i Jernbane 
Tidende nr. 6 december 2011.

At du ikke er tilfreds med de svar, som du har fået, er 
beklageligt, men jeg kan ikke tilføje noget nyt til de 
tre sager.

Svar på.....

Den sidste ”sag” du rejser, er vedrørende DSBs seniorpolitik eller mangel på 
samme. 
Her kan jeg meddele dig, at LPO DSB er helt enig i din kritik, hvilket bl.a. 
fremgik af LPOs indlæg på de nys overståede lokale generalforsamlinger. Vi 
har ikke indgået nogen aftale om den nye procedure.

Som beskrevet i LPO medlemsinformation nr. 23 fra den 19. december 2011, 
så bortfaldt seniorbonussen (de 8 dage) den 31. december 2011. 

Seniorbonussen var en midlertidig ordning i CFU forliget. DSB ville herefter 
kun give op til 4 seniordage.
Det forhindrede de faglige organisationer gennem Hovedsamarbejdsudvalget 
(HSU), da seniorbonussen var indskrevet i DSBs seniorpolitik. 

DSB accepterede, at der kunne gives op til 12 dage, men meddelte samtidig, 
at seniorpolitikken skulle genforhandles af personalepolitisk udvalg. 

Dette forløb er grundigt beskrevet i LPO medlemsinformation nr. 7 fra den 21. 
marts 2012 og i LPO medlemsinformation nr. 11 fra den 27. juli 2012. 

Heraf fremgår det, at der stadig kan gives 12 seniordage frem til den 1. juli 
2012. Dette på trods af, at der ikke længere er dækning for dette i 
overenskomsten. 
Det er vel meget godt gået af de faglige organisationer.
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Den nye såkaldte seniorordning kunne der ikke opnås enighed om. 

De faglige organisationer har samme holdning, som du giver udtryk for. 
Hen over sommeren og efteråret 2012 prøvede de faglige organisationer at 
ændre ledelsens holdning, men det hele endte med, at DSBs ledelse blot 
meddelte at den nye politik skulle gennemføres.
De faglige organisationer kunne desværre ikke gøre andet end at tage dette 
til efterretning, da DSBs politik er indenfor overenskomstens 
dækningsområde.
LPO DSB har altså ikke indgået aftale med DSB, hvilket fremgår tydeligt af 
LPO medlemsinformation nr. 2 af 9. januar 2013. 
Den politik, som DSB nu har, og som de kalder en seniorpolitik, er nærmest 
en fornærmelse. 
DSB er af den opfattelse, at virksomhedens tarv er vigtigere end deres 
medarbejdere, hvilket ikke burde være en modsætning i en moderne 
virksomhed, og derfor er den nye politik indrettet på at fastholde ældre 
medarbejdere på steder, hvor der mangler arbejdskraft. 
Samtidig gør den individuelle vurdering, at vi nærmest går tilbage til et 
feudalt system, hvor herremanden bestemmer, hvad der er rimeligt og 
retfærdigt. 
Den blå topledelse i DSB har desværre tænkt sig at fortsætte, og de vil 
udvide denne metode. Bl.a. vores MUS samtaler skal fremover foregå på 
baggrund af et skema med et karaktersystem.
At du overvejer at melde dig ud af fagforeningen er meget beklageligt. Det 
har du selvfølgelig din fulde ret til. 
Men hvis grunden er den nye ”seniorpolitik” så er det altså ikke LPO DSB, 
som du skal rette din vrede imod. 
Men det er selvfølgelig lidt drastisk at melde sig ud af DSB.

Som det jo også fremgår af dit indlæg, lever vi en tid med 
mange forandringer. 
Mange af disse forandringer kræver, at vi som personalegruppe 
står sammen. 
Ikke for LPO's eller DJ's skyld, men fordi kun sammenholdet 
gør os stærke nok til at modstå udefra kommende pres. 
Går et medlem rundt og er vred og skuffet over sin 
fagforening, så vil jeg kraftigt opfordre til, at man henvender 
sig til den lokale tillidsmand. 
Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte mig, 
hvis du gerne vil have en samtale om indholdet i dit 
læserindlæg eller andet, som du kan have på hjerte.
Med venlig hilsen: Søren Max Kristensen LPO
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Sidste side.....
Efter den enorme succes 
og positive modtagelse af 
bedømmelserne i forbindelse 
med uddeling af kvalifikationstillægget, så har ledelsen 
valgt at videreudvikle konceptet, så det også kan bruges 
til at bedømme cheferne i DSB. Det har selvfølgelig 
krævet en mindre tilpasning af kriterierne, men foreløbig 
er det meget svært at se, at det ikke skulle blive en 
“succes”

Nu må vi håbe at kulden snart 
forsvinder fra DSB!

Vurderingsskema Leder i DSB

Vurderingsområde Beskrivelse
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Vigtighed Forstår at gøre opmæksom på vigtigheden af sit arbejde 

ved forfølge sine underordnede - gerne for bagateller. Ved 
altid bedre end sine underordnede og får stoppet deres 
tåbelige forslag til forbedringer.
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Vigtighed Forstår at gøre opmæksom på vigtigheden af sit arbejde 
ved forfølge sine underordnede - gerne for bagateller. Ved 
altid bedre end sine underordnede og får stoppet deres 
tåbelige forslag til forbedringer.

1 2 3 4 5

Vigtighed Forstår at gøre opmæksom på vigtigheden af sit arbejde 
ved forfølge sine underordnede - gerne for bagateller. Ved 
altid bedre end sine underordnede og får stoppet deres 
tåbelige forslag til forbedringer.

1 2 3 4 5

Opfindsomhed og fantasi Evner at udtænke kostbare og helt nyttesløse projekter
1 2 3 4 5 5

Evner at udtænke kostbare og helt nyttesløse projekter
1 2 3 4 5 5

Evner at udtænke kostbare og helt nyttesløse projekter
1 2 3 4 5 5

Inkompetencer Formår at blande sig i personalets arbejde uden at have 
den fjerneste forstand herpå. 1 2 3 4 5 5
Formår at blande sig i personalets arbejde uden at have 
den fjerneste forstand herpå. 1 2 3 4 5 5
Formår at blande sig i personalets arbejde uden at have 
den fjerneste forstand herpå. 1 2 3 4 5 5

Loyalitet Har en klar forståelse for at kritik opad aldrig kan være 
konstruktiv, og at der ingen øvre grænse er for den 
mængde lort, som man kan hælde nedad. 1 2 3 4 5 5
Har en klar forståelse for at kritik opad aldrig kan være 
konstruktiv, og at der ingen øvre grænse er for den 
mængde lort, som man kan hælde nedad. 1 2 3 4 5 5
Har en klar forståelse for at kritik opad aldrig kan være 
konstruktiv, og at der ingen øvre grænse er for den 
mængde lort, som man kan hælde nedad. 1 2 3 4 5 5

Samarbejde Et godt samarbejde består i at gøre, som der bliver sagt. 
Ved tvivlsspørgsmål eller beslutninger større end f.eks. 
Tænding/slukning at lyset på kontoret, da kontaktes HR 
altid.

1 2 3 4 5 5

Et godt samarbejde består i at gøre, som der bliver sagt. 
Ved tvivlsspørgsmål eller beslutninger større end f.eks. 
Tænding/slukning at lyset på kontoret, da kontaktes HR 
altid.

1 2 3 4 5 5

Et godt samarbejde består i at gøre, som der bliver sagt. 
Ved tvivlsspørgsmål eller beslutninger større end f.eks. 
Tænding/slukning at lyset på kontoret, da kontaktes HR 
altid.

1 2 3 4 5 5

Modarbejde Er fuldstændig klar over, at de faglige organisationer kun 
har til hensigt at lukke DSB, efterlade landet i kaos og på 
lang sigt få vendensherredømmet. Modarbejder dem med 
alle tænkelige midler.

1 2 3 4 5 5

Er fuldstændig klar over, at de faglige organisationer kun 
har til hensigt at lukke DSB, efterlade landet i kaos og på 
lang sigt få vendensherredømmet. Modarbejder dem med 
alle tænkelige midler.

1 2 3 4 5 5

Er fuldstændig klar over, at de faglige organisationer kun 
har til hensigt at lukke DSB, efterlade landet i kaos og på 
lang sigt få vendensherredømmet. Modarbejder dem med 
alle tænkelige midler.

1 2 3 4 5 5
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