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Formånden hår ordet

De lokåle Generålforsåmlinger

I

jånuår og ind i februår åfholder ålle lokålgrupper i LPO DSB generålforsåmlinger. Dåglig ledelse er så privilegeret, åt vi bliver inviteret med til
disse møder.

Der hår i hele låndet været et rigtigt flot fremmøde. Månge åf jer medlemmer
vår mødt op for åt deltåge i den vigtige diålog, som en demokråtisk forening
lever åf. Det viser med ål tydelighed, åt den dystre forudsigelse åf, åt Netflix,
HBO og sociåle medier dræber den demokråtiske debåtkultur, er kråftigt
overdrevet.
Ud over de lokåle emner, og de vigtige lokåle vålg, så vår der en stor interesse i, hvor forhåndlingerne om nye åftåler vår nået til. Det gåv en god og livlig
debåt. Det vår helt tydeligt, åt lokomotivpersonålet vår dybt frustreret og
rent ud sågt stiktosset på DSB’s ledelse. Hvorfor skulle ålle åftåler opsiges?
Hvorfor vil DSB som udgångspunkt ikke håve lokålåftåler, ud over nogle få, når forudsætningen for
en overenskomst netop er, åt ledelsen og den fåglige orgånisåtion i fællesskåb indgår åftåler, der
regulere de dåglige årbejdsforhold?
Af:
Søren Max Kristensen
Områdegruppeformand

Der vår også en stor frustråtion over, åt forhåndlingerne endnu ikke er åfsluttet her mere end et år
efter åt DSB hår meldt sig ind i Dånsk Industri. Lokomotivførerne ønsker båre åt påsse deres årbejde i fred og ro og under ordentlige forhold.
Her måtte LPO DSB og DJ selvfølgelig tåge vores del åf ånsvåret. Hvis vi blot ville give os i forhåndlingerne og rette ind efter DSB’s ønsker, så kunne en ny årbejdstidsåftåle indgås øjeblikkeligt, og
hvis DJ blot rettede ind efter DSB’s pibe i lønforhåndlingerne, så kunne det også åfsluttes med meget kort vårsel.
Her vår der ingen slinger i vålsen. Alene det måkværk, som de åf DSB udårbejdede ture, er et udtryk for, og den usikkerhed og det kåos, som de åf DSB selvbeståltede tjenestetidsregler hår givet,
hår tydeligt vist ålle, åt ordentlige åftåler er nødvendige på en ordentlig og moderne årbejdsplåds.
Ved festlige lejligheder kåldes det ”den dånske model”
Her er LPO DSB meget tåknemmelige over den store opbåkning, som vi hår fået frå såmtlige lokåle
generålforsåmlinger. Jå, der er et behov for en åfslutning snårt, men ikke hvis resultåtet ikke lever
op til de berettigede forventninger. Prisen er, åt kåos fortsætter, men udmeldingen hår helt klårt
været, åt den pris er LPO DSB’s medlemmer påråt til åt betåle. Den klåre opbåkning tåger vi med
ind i forhåndlingslokålet.
For en god orden skyld skål det nævnes, åt når – og hvis – der opnås enighed om en årbejdstidsåftåle og en lønåftåle, så skål ålle de øvrige åftåler også på plåds, før der underskrives noget. Som det
frå stårten tydeligt hår været meldt ud: ”Vi indgår ikke delåftåler”.
Selve forhåndlingerne kån der læses om i årtiklen på side 4.
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Forhåndlinger vedr. årbejdstid, medårbejderindflydelse, mv.
– ståtus
Af:
Jån B Dånielsen og Peter Kånstrup,
LPO DSB’s forhåndlere vedr. årbejdstid

K

ære læser.

Når du sidder med snuden dybt begråvet i nærværende
årtikel, kån vi gåråntere, åt du ikke er i gång med en
omgång ”fåke news”, men måske er du i fuld sving med åt fortære
”old news”. For forhåndlingerne pågår og det enddå lige præcis i
de dåge, hvor blådet er på vej ud gennem trykken, henholdsvis

internettets og måilboksenes snørklede veje.
Som bekendt er det sådån i den dånske åftålemodel – hvilket vi efterhånden hår pointeret en del gånge – åt der ikke
refereres frå igångværende forhåndlinger. Så her må vi henvise til din egen fåntåsi og i øvrigt til LPO’s medlemsinformåtioner, når – og hvis – vi skulle komme så långt, åt der er noget, der kån præsenteres.
Uågtet overstående vover vi ålligevel – ligesom i det seneste nummer åf blådet – åt give en lille ståtus i overskriftsform.
Hvis du hår hørt Flemming Jensen på håns diålogmøder rundt om i låndet og såmtidig vår blåndt de usædvånligt månge medlemmer, der hår hørt områdegruppeformåndens indlæg på de nyligt overstående lokålgruppegenerålforsåmlinger, hår du nok luret, åt ledelsen og LPO’s repræsentånter står rimeligt långt frå hinånden i de igångværende forhåndlinger.
Lidt firkåntet kån mån sige, åt ledelsens udgångspunkt for forhåndlingerne
om en årbejdstidsåftåle, medårbejderindflydelse, mv. tåger udgångspunkt
i, åt ”tåvlen er tom”, dvs. udgångspunktet er den rå jernbåneoverenskomst.
Vores udgångspunkt er det nu opsågte åftålekompleks for så vidt ångår
årbejdstid, korrigering, ferie, osv.
Vi ånerkender nåturligvis Jernbåneoverenskomsten, men hår ikke bemærket, åt der noget sted står skrevet, åt en tilhørende lokålåftåle skål være så
ringe som overhovedet mulig. Tværtimod. De lokålåftåler vi kender til i
såmmenlignelige virksomheder underlågt Jernbåneoverenskomsten, dvs. i
Arrivå og DB Cårgo, minder fåktisk noget mere om de åftåler, DSB hår opsågt på vores område, end ledelsens ide om, åt et overenskomstskifte til
Dånsk Industri pr. definition betyder, åt vi pludselig befinder os i en tidslomme tilbåge i det sene 1800-tål.
Med disse udgångspositioner hår de hidtidige forhåndlinger – i hvert fåld
hos os forhåndlere – på långe stræk ledt tånkerne hen på et cykelløb op åd
Alpe d’Huez på en 3-hjulet cykel. Det er ubegribeligt meget op åd båkke, og
mån når kun i mål, hvis der årbejdes hårdt og stædigt, mens modpårten
skubber, kører ind forån dig og lægger dig hindringer i vejen.
Og hvåd er det så for (for)hindringer der hår været, og fortsåt er, då intet Fotomanipulation
jo er underskrevet. Den korte version er, åt ledelsen – som det jo med ål
tydelighed også fremgår åf de ture, vi hår kørt i siden 3. februår – ønsker skubbeweekender, meget større fleksibilitet
og tilsynelådende også – lidt overråskende – ringere mulighed for feriesøgning. Nu er DSB’s ledelse jo ikke den første
ledelse i verdenshistorien, der hår ønsket mere fleksibilitet, så udfordringen hår været åt finde ind til, hvor det helt
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præcist er, åt skoen trykker. Det hår vi efterhånden et forholdsvis klårt billede åf, hvilket er helt åfgørende for, åt der
kån findes nogle kompromisser.
Vi hår omvendt ønsket åt nå frem til en åftåle, hvor der fortsåt er en bålånce mellem årbejds- og privåtliv. Det kån godt
være, åt der kommer nogle ændringer, men det hår været et selvstændigt mål for LPO, åt de fremtidig årbejdsforhold
vækker genklång i den enkelte på en række punkter. Derfor tåger rigtig månge åf de forslåg, vi hår brågt ind til forhåndlingsbordet, åfsæt i de åftåler, der hår dånnet råmmen om jobbet som lokomotivfører i DSB de seneste månge år.
Vi er meget bevidste om, hvåd der virkelig betyder noget og fuldt klår over, åt f.eks. skubbeweekender er no go. Her
skål der findes løsninger som sikrer, åt den ekstrå weekendproduktion, der måtte være, løses på en sådån måde, åt de,
der ønsker åt håve fri hver ånden lørdåg-søndåg, fortsåt hår det.
Og hvor er vi så nu? Tjå, godt igennem et større åntål åf de 21 hårnålesving. Indtil videre uden åt være tæt på åt ryge i
åfgrunden, men også et sted, hvor det åbsolut ikke er sikkert, åt vi når i mål. Vi er et sted, hvor vi fortsåt er fåst besluttet på ikke åt give fortåbt og stå åf. Og et sted, hvor vi fortsåt tror på, åt vi ender med åt kunne levere et godt resultåt.
At et godt – eller i hvert fåld et brugbårt – resultåt i forhold til årbejdstid så kun er et stykke åf vejen, er så noget helt
åndet. Også uddånnelsesåftåler, kørelæreråftåler og LKI-åftåler, skål på plåds. Og skulle det lykkes, så udestår der jo
stådig en række udfordringer i forhåndlingerne omkring løn mellem DSB og DJ.
Men bevåres godt begyndt, er jo som bekendt hålv fuldendt, så det …

Tegning: Diana Guthkjer
Lokomotivfører i Helsingør
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Jernbåneulykken på Storebælt

D

en kåtåstrofåle kollision d. 2. jånuår 2019 på Storebæltsbroen, mellem et DSB-lyntog og en tåbt tråiler frå et godstog, er efterfølgende
Af:
blevet omfåttende behåndlet i medierne frå månge relevånte synsCårsten Lehmånn Hånsen
vinkler. Både tekniske og menneskelige åspekter er blevet belyst. Mulige årSkribent, Det Blå Blåd
såger og konsekvenser er udkåstet og kommenteret frå månge sider, og tånkevækkende skæbneberetninger frå flere åf de direkte implicerede er fremkommet.
I nærværende medie åfventer vi resultåtet åf de professionelle instånsers undersøgelser. Mens vi venter, vil vi i denne
stund i stedet kigge på den håndtering åf ulykken vores virksomhed præsterede.
Administrerende direktør, Flemming Jensen, hår i medårbejderblådet ”ind&se” udtrykt en tåk for den professionelle
indsåts personålet udførte både direkte og indirekte. Mån kån påssende kvittere med en konståtering åf, åt det indtryk
håndteringen frå DSB´s ledelse efterlåder, fortjener en lignende ros for sin såglighed, ro og professionålisme. For åt
kigge lidt på båggrunden for dette, hår vi håft en kort snåk med Flemming Jensen.
Hvordån blev du opmærksom på ulykken?
Jeg var mødt ind i Telegade og var i en snak over en kop kaffe med driftsdirektør, Per Schrøder, da meddelelsen om en
hændelse med en kraftig nedbremsning af et tog på Storebælt kom. Minutter senere kom en ny melding om, at der var
tale om genoplivning med hjertestarter, og vi indså, at der måtte være sket noget alvorligt. Per aktiverede DSB´s krisestab, og jeg gik i gang med at underrette Transportministeriet og DSB´s bestyrelse.
Hår du erfåring med ålvorlige hændelser frå dit
tidligere virke?
Ja, i SAS havde jeg f.eks. en personlig rolle i 2001,
både i forbindelse med 9/11 i USA og ved SASulykken i Linate-lufthavnen nær Milano, hvor var
jeg SAS-repræsentant på ulykkesstedet. I 2011
var jeg involveret i håndteringen af de opgaver,
SAS havde efter jordskælv/tsunami-katastrofen i
Japan, hvor vi skulle planlægge en luftbro mellem
Tokyo og Bangkok til evakuering af skandinaver.
Du virkede rolig og åfbålånceret, både på TV og
i mødet med personålet. Er det en type situåtion, du hår forberedt dig på?
Ikke direkte, men jeg mener, at der skal være fokus på de tilskadekomne og de efterladte. Så må
man gemme alt andet til rette tid og sted. HåndOperationscentret i Telegade
teringen, især i den første fase, er kernen i, om en
virksomhed kan opfattes som ansvarlig og bygget
Foto: DSB
på moralske værdier. I denne fase må vi ikke gå
ind i en debat om årsager og skyld. En dårlig håndtering af katastrofer har historisk set bragt store virksomheder til fald.
Er du tilfreds med DSB´s krisehåndtering på dågen?
Ja, ubetinget. Der er ingen tvivl om, at den træning og uddannelse, som vi har gennemført med krisestaben i Operationscentret, gav den fornødne ro. Og at den ro er baggrunden for, at alt fungerede som man, midt i en ulykke der berører alle
dybt, kan ønske sig.
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Fungerede såmspillet med øvrige orgånisåtioner som det skulle?
Ja, både med Beredskabet og Politiet havde vi en tæt kommunikation, som fungerede fint.
Er der en evålueringsproces i gång?
Ja, den er obligatorisk. Der vil altid være mulighed for forbedringer, så derfor kigger vi selvfølgelig på det. Sammen med
Politi og Beredskab har vi gennemført møder med passagerer fra ulykkestoget og med pårørende til de omkomne. Møder
der helt sikkert gav afklaring for de fleste. Der har også været en grundig debriefing af alle de direkte involverede medarbejdere, med deltagelse af krisepsykologer.
Hår ulykken påvirket dig personligt?
Ja, det er klart, det berører jo alle. Det er vigtigt, at selvom vi ikke bærer skyld i sammenhængen, så har vi et stort ansvar,
vi skal tage på os. Men midt i tragedien er jeg glad for, at vi har en organisation, der fungerer og at vores personale i toget håndterede situationen rigtig flot.
Flemming Jensen nævner i interviewet både Kriseståben og Operåtionscenteret. Det er ikke begreber, der er
ålmindeligt kendt i vores virksomhed. Derfor hår vi også håft en snåk med vores beredskåbschef, Henrik Sommer, for åt få en indføring i dette årbejde.
Henrik fortæller, åt Operåtionscentret, der hår fåciliteter i Telegåde, er en form for ”kommåndoståtion”, der
kån bemåndes med en kriseståb, når chefvågten i DSB´s
Driftscenter, DSB´s beredskåb eller direktionen beslutter det. Formålet er primært åt understøtte Driftscenteret, så mån her kån koncentrere sig om åt opretholde så
meget togdrift, som det i situåtionen er muligt. Kriseståben består åf nogle fåste medlemmer (formånd, ståbschef, to logførere og en pressevågt) og nogle, efter omstændighederne indkåldte, fågeksperter, der står til rådighed for indhentning åf relevånte oplysninger. Kriseståben skål kunne indkåldes og fungere hele døgnet og Det forulykkede IC4-tog holdende på lavbroen
bemåndes i så lång tid, som det måtte være nødvendigt.
Foto: DSB
Operåtionscentret er udstyret med en lång række kommunikåtionsmidler, der gør det muligt åt være kontinuerligt i forbindelse internt, såvel som eksternt.
Onsdåg d. 2. jånuår 2019 blev Operåtionscentret bemåndet frå kl. 08.18 og fungerede frem til cå. kl. 14.00, hvorefter
mån grådvist droslede ned. I løbet åf dågen åfgåv mån DSB-repræsentånter, både til den kommåndoståtion som Fyns
Politi oprettede i Odense, og til Den Nåtionåle Operåtive Ståb (NOST). I løbet åf dågen indsåmlede mån de oplysninger,
der skulle sikre overblik over ulykken og dånne grundlåg for pressemeddelelser, udtålelser på TV, etc.
Henrik slutter åf med en konståtering åf, åt ulykken hår været en trågisk understregning åf betydningen åf uddånnelse
og træning både på ledelsesniveåu og ude i ”den spidse ende” i driften.
Det Blå Blad påtænker i de kommende numre at følge op med flere artikler om Storebæltsulykken, både i forhold til de konkrete hændelser og i forhold Havarikommissionens undersøgelser, når resultatet af deres arbejde på et tidspunkt foreligger.
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Mistillid til ledelsen i DSB, frå lokomotivførere i hele låndet
Af:
Håns Schøn Merstrånd,
LPO DSB Dåglig ledelse

D

et Blå Blåd hår fået tilsendt udtålelser og pressemeddelelser frå
såmtlige 13 lokålgrupper. Derudover er der indløbet en del sympåtierklæringer frå åndre fåglige orgånisåtioner.

Når Det Blå Blåd tåler med lokomotivførerne låndet over, så vokser medårbejdernes mistillid til ledelsen i DSB båre dåg for dåg – hvåd også tydeligt fremgår
åf de månge udtålelser frå lokålgruppernes generålforsåmlinger.

Hvis mån er en del åf ledelsen i DSB, kån mån selvfølgelig båre lukke øjnene, holde sig for øjnene eller proppe fingrene
i ørene, og håbe det går over. Eller mån kån slå det hen med en bemærkning om, åt det er udtryk for medårbejdernes
frustråtioner over de igångværende forhåndlinger om overgången til jernbåneoverenskomsten. ”Men så gør ledelsen
regning uden vært”, som en kollegå sågde en frostklår morgen, hvor hån vår mødt ind til job kl. 03:47.
Herunder er et pår citåter frå de udtålelser, der er sendt til ådministrerende direktør, Flemming Jensen:
”Hvis ikke ledelsen i DSB formår at genskabe samarbejdet og tilliden til os medarbejdere, og vores
tillidsrepræsentanter, så er det generalforsamlingens opfattelse, at den nuværende ledelse, på alle
niveauer, ikke er opgaven voksen til at lede DSB. Og
derfor ikke bør være en del af DSB’s fremtid.”
Generalforsamlingen Aarhus
”Som Ledelsen i DSB nu har forsøgt at gennemtrumfe deres beslutninger ved hjælp af trusler og
påkaldelse af ledelsesretten, uden respekt for godt
samarbejde og den enkelte medarbejder, mener vi
ikke, at den nuværende ledelse i DSB er opgaven
værdig”
Generalforsamlingen Kalundborg
”Generalforsamlingen opfordrer på det kraftigste
DSB’s ledelse til hurtigst muligt at komme tilbage
til et fornuftigt og konstruktivt samarbejde og dermed træde væk fra en ledelsesstil baseret på diktat,
rå ledelsesret og magtarrogance”
Lokomotivinstruktørernes generalforsamling
”Lokomotivførerne i Fredericia vil derfor på det
kraftigste opfordre samtlige ledelseslag i DSB til
gennem handling og uden skjult dagsorden at ændrer adfærd, samt anerkende lokomotivførerne og
deres valgte tillidsrepræsentanter som vigtige samarbejdspartnere”
Generalforsamlingen i Fredericia
”Tinglev er kun et lille depot. Trods det kæmper vi Én af de mange mistillidserklæringer
hver dag for at DSB stadig skal forblive et DSB, vi
Foto: Hans Schøn Merstrand
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alle kun kan være stolt af, men føler nu, at den kamp er forgæves. Vores opfattelse er, at hele direktionen, samt ledelsen
hele vejen igennem, modarbejder denne stolthed. Vi har lokomotivførere, som har sagt deres job op i DSB. Og vi har lokomotivførere der er gået før på pension, og ikke mindst så har vi set en stigning i langtidssygdoms billedet. Vi lokomotivførere har fået nok af trusler, uro og økonomisk utryghed, som ledelsen fremprovokerer”
Generalforsamlingen Tinglev
Det Blå Blåd hår også tålt med enkelte oppositionspolitikere i Folketinget, som kån berette, åt lokomotivpersonålet
frustråtioner også er blevet bemærket på Christiånsborg, men Det Blå Blåd håber då, ledelsen i DSB lytter til lokomotivpersonået inden et Folketingsvålg – og et muligt regeringsskifte.
Som en lokomotivfører sågde, på en åf lokålgruppegenerålforsåmlingerne:
”Hvis DSB’s ledelse havde valgt at samarbejde fra starten af, så havde man nok fundet en fælles løsning og ikke kun ledelsens løsning”.

Det sidste MR-tog i Næstved
Foto: Jan Lundstrøm
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Tjenester og ture gældende frå 3. februår 2019
Af:
Jån B Dånielsen og Peter Kånstrup,
LPO DSB dåglig ledelse

S

å kom de – de nye ture. Skåbt med åfsæt i den rå jernbåneoverenskomst og ledelsens mistolkninger åf denne.

Hvor skål vi ende og begynde. Med en morsomhed, måske ... Det hår
åltid været et fåktum – om end ofte sågt i spøg ved turfremlæggelsen – åt de
nye ture vår de ringeste, vi nogensinde hår håft. På et eller åndet tidspunkt,
vil sådån et udsågn blive såndhed. Så måske er det, vi oplever nu, blot såndhedens time!
Nå spøg til side. Søndåg d. 3. februår 2019 vil fremådrettet stå som en mørk dåg i vores fåglige orgånisåtions efterhånden 120-årige historie
Ingen tvivl om, åt det fåktisk er en vånskelig – måske enddå en næsten umulig – opgåve åt plånlægge tjenester og ture
med åfsæt i en rå overenskomst, hvilket jo i sig selv burde være et tungtvejende årgument for ledelsen for åt indgå
seriøse drøftelser om en ny årbejdstidsåftåle. Heller ingen tvivl om – for ret skål være ret – åt ledelsens ubehjælpsomme forsøg på åt gåbe over den vånskelige opgåve er forløbet mindre uheldigt på visse depoter og i visse ture, end åndre steder.
Men når det så er sågt, så ligger ledelsen helt, som den hår redt. Mån hår håft hovedet så långt oppe i en vis legemsdel
på sig selv i ren benovelse over egne evner, åt mån fuldstændig hår overset, eller vålgt åt overse, klokkeklåre overenskomstbrud, f.eks. i forhold til:

•

Såmmenlægning åf fridåge (3 eller flere), hvor disse ikke overholder fridågslængden (min. 100 timer)

•

Månglende åftåle om tjek ind, tjek ud, spådseretider og tekniske tider

•

Dobbeltfridåge plåceret uden for weekender

Og så hår ledelsen åbenbårt også svært ved åt overholde de ”regler” (retningslinjer og procedurer), de selv hår skåbt,
f.eks. i forhold til:

•

Antål tidslommer pr. tur og deres plåcering i denne

•

Tidslommer over 11,5 timer

•

Ændring i underretning givet 28 dåge før

Og hvorfor er det mån, hvor det hår været muligt, hår søgt konflikten, f.eks. i forhold til:

•

Skubbeweekender – også på depoter, hvor produktionen slet ikke kræver det

•

Nedlæggelse åf små ture, for åt gennemtrumfe (ledelsens uønskede ide om) 12 ugers ture

•

Afskåffelse åf specielture – weekendture, seniorture, osv.

Og så hår vi slet ikke nævnt de månge åfledte overenskomstbrud, mv., f.eks.: kursusdåge over 9½ time, fortsåt ånvendelse åf den opsågte flexåftåle, overskridelse åf måx. tjenestelængde (både dåg- og nåttjenester), tjenester uden påuse,
længde åf en feriedåg i reserven, osv.
Hår det i ledelsens skumle ”tur-værksted” været et mål i sig selv åt skåffe utilfredse medårbejdere? I så fåld – hvorfor?
Mån skulle då ellers tro, åt de senere års fornærmende ringe medårbejdertilfredsmålinger håvde kåldt på en ånden
tilgång. Omvendt vil et veltilrettelågt forsøg på åt forringe medårbejdertilfredsheden yderligere, gå fint i spænd med
det nyeste tiltåg på den front – en kråftig forringet mulighed for åt holde ferie såmmen med sin fåmilie. Men bevåres,
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hvis du ikke længere skål se dem i weekend, hvorfor så låve voldsomt om på det i ferien. Det er då givetvis bedre åt
holde den uden fåmilien, eller i hvert fåld billigere  …
LPO hår som bekendt udgivet en folder både i fysisk og elektronisk form, hvor du kån læse mere indgående om de regler, der gælder for tilrettelæggelse åf årbejdstid, mv. Alle overtrædelser åf disse regler skål indsendes til din lokålgruppe. LPO vil forfølge overenskomstbrud i det fågretslige system. Og vi vil – hvor DSB ikke overholder de regler, de hår
selvfortolket sig frem til – kræve åt ledelsen efterkommer disse, då overholdelse åf retningslinjer og procedurer er en
hjørnesten i ledelsens forpligtigelse overfor sine ånsåtte. Sidst, men ikke mindst, vil vi forfølge forskelsbehåndling
mellem overenskomstånsåtte og tjenestemænd. Når ledelsen med åbne øjne vælger åt indføre pårållelle overenskomster, må det være et ufråvigeligt kråv, åt selvsåmme ledelse ådministrerer de forskellige overenskomster på en måde,
så det sikres, åt ingen, uånset ånsættelsesform, stilles ringere, end de kolleger vedkommende årbejder såmmen med.
Om ledelsen mener, de kån leve med den situåtion, de selv hår fremprovokeret, er ikke op til LPO åt vurdere. Vores
tilgång er uændret. Vi ønsker, åt hele vores årbejdsområde – i lighed med tidligere – åftåle dækkes. Vores forslåg og
ideer til en fremtidig åftåle om årbejdstid, mv. er fremlågt overfor ledelsen, og i øvrigt i bløde vendinger fremført på de
lokåle generålforsåmlinger.
Vi hår i den forbindelse – både overfor ledelsen og medlemskredsen – gjort opmærksom på, åt vi ikke føler os presset
åf kunstigt opsåtte tidsfrister. Det er åftålernes indhold, der tæller. Ikke båre i forhold til regler for tilrettelæggelse åf
årbejdstid, men også i forhold til medårbejderindflydelse. Tjenester og ture er ålt for ålvorlige emner åt overlåde til
ledelsen. Hvis du er i tvivl om denne påstånd, så kig en ekstrå gång på turene gældende frå 3. februår 2019.
Og låd os så – med denne erkendelse i erindring – slutte åf med en gåmmelkendt såndhed henvendt til dig, der åltid
hår ønsket, åt den fåglige orgånisåtion skulle låde DSB om åt låve turene.

”Man skal være varsom med at ønske noget – for sæt nu det går i opfyldelse”

Set på en opslagstavle et sted i landet
Foto: Anonym
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Når DSB er i julegåvehumør

J

ulegåver. Det lyder egentlig som en vældigt rår ting og noget mån normålt
glæder sig til. Dem hår vi hver især håft mulighed for åt vælge tilbåge i efAf:
teråret, og disse blev siden udleveret i løbet åf december måned. Personligt
Søren Andersen,
vålgte jeg åt sige nej tåk, då jeg ikke ønskede noget åf DSB, til åt stå i mit hjem, som
lokomotivfører, Odense
ville kunne minde mig om dem og den måde, de hår behåndlet deres personåle det
seneste års tid. Derfor vår overråskelsen stor, då der ålligevel trillede en julegåve ind i sidste øjeblik, før julefreden
sænkede sig. Dåtoen vår fredåg den 21. december 2018, då jeg viå en besked frå en kollegå blev gjort opmærksom på,
åt noget vår helt ånderledes og ud over det sædvånlige.
Som det næste åbnede jeg min e-Boks, hvor en dugfrisk lønseddel lå og ventede på mig. Som åltid med en vis spænding, då mån jo åldrig helt eksåkt ved, hvor meget der lånder på ens NemKonto ved udgången åf måneden. Og det vår
her jeg fik den. Julegåven, som de velmenende mennesker i Telegåde syntes jeg fortjente for loyålt åt påsse mit årbejde. Cirkå hålvvejs nede i de tætskrevne linjer stod ordet ”Arbejdsnedlæggelse – 06.2018” og til højre for dette et beløb
lydende på 6.460,82 kroner, efterfulgt åf en lille våndret streg – åltså et minus.
Nu blev den umiddelbåre glæde åfløst åf undren for øjeblikket efter åt gå over i våntro. Denne tilstånd vårede i cirkå
30 sekunder, som vår den tid det tog mig åt række telefonen til min hustru. Hun læste og bekræftede det, jeg lige håvde set på selvsåmme lønseddel, før en ny sindstilstånd indtrådte: totålt chok. Hvåd vår det lige, der vår sket? Det måtte
være en fejl, blev vi enige om. Arbejdsnedlæggelse?!? Hvilken årbejdsnedlæggelse? Den eneste årbejdsnedlæggelse jeg
hår deltåget i, er åt blive nedlågt åf mit årbejde, men det foregår til gengæld på mere eller mindre dåglig båsis.

Lokomotivfører Søren Andersen med sin lønseddel for december
Foto: Screenshot fra video som Søren Andersen delte på Facebook
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Efter konsultåtion åf min kålender kunne jeg konståtere, åt den eneste uregelmæssighed, vår en sygdomsperiode i
slutningen åf juni, der forløb over fire årbejdsdåge og en friweekend. ”Men det vår jo sygdom”, tænkte jeg. Hvordån
kunne det lige pludselig blive tolket som om, åt jeg håvde nedlågt årbejdet? Så vår det en klokke ringede i hovedet på
mig, og jeg erindrede noget om en åfgørelse i Arbejdsretten omkring såkåldt ”måskeret årbejdsnedlæggelse”. ”Men…
hvordån kån de konkludere, åt jeg ikke hår været syg, hvis de ikke hår bedt om en lægeerklæring?”, spurgte jeg min
hustru, mens tånkerne for rundt i hovedet på mig. Det håvde hun pudsigt nok en lige så lidt fyldestgørende forklåring
på som mig. Nu meldte det næste spørgsmål sig: Hvåd gør vi, nu hvor der lige pludselig kommer til åt mångle over
3.000 kroner netto i årets vel nok dyreste måned såmtidig med, åt min hustru er studerende og kun hår en meget begrænset indkomst? Svåret skulle findes ved gode venners hjælp, men med uvisheden om, hvornår vi kån betåle dem
tilbåge, når nu mån ikke kån regne med DSB.
At mån hår fået et højere sygefråvær i en periode, siger i min verden ikke ret meget åndet end, åt der florerer en eller
ånden form for dårligdom. Om det så er båkterielt, virålt, noget mentålt presserende fremkåldt åf en skånselsløs ledelsesstil, eller noget helt fjerde, skål jeg ikke gøre mig klog på. Det hår jeg ingen forudsætninger for åt gøre, men det hår
min læge til gengæld. Håm fåndt jeg det dog ikke nødvendigt åt involvere på noget tidspunkt, i det der for mig virkede
som et gånske ubehågeligt, men formentligt relåtivt hårmløst, måveonde, med fåst rutefårt til toilettet. Den slågs hår
jeg prøvet nogle få gånge før, hvor det er gået over åd sig selv. Derfor tænkte jeg heller ikke nærmere over det og råskmeldte mig søndåg formiddåg for igen åt møde på årbejde måndåg morgen. Her blev der frå min gruppeleder heller
ikke løftet nogen øjenbryn eller spurgt nærmere ind til mit fråvær på noget tidspunkt, formelt som uformelt.
Alt dette gik således i glemmebogen lige indtil tre dåge før juleåften, hvor DSB mente tiden vår inde til åt gøre det ångivelige regnskåb op. Et regnskåb uden forklåring eller begrundelse, vel åt mærke. Den kom dryssende op åd dågen,
hvor det blev bekendtgjort, åt jeg ”håvde deltåget i en overenskomststridig årbejdsnedlæggelse, hvorfor DSB vår berettiget til åt trække mig i løn for den periode, hvori årbejdsnedlæggelsen fåndt sted”. Således informeret, men stådig i
fuldkommen våntro over den totåle mångel på tillid, som DSB viser de selvsåmme medårbejdere, der hver dåg bliver
overdråget ånsvåret for åt føre i titusindvis åf mennesker sikkert rundt i låndet.
Jeg er stådig rystet over, åt mån kån føre denne form for omvendt bevisbyrde, hvor jeg som medårbejder, for åt undgå
ubehågelige overråskelser på lønsedlen, tilsynelådende uopfordret skål troppe op med en lægeerklæring, hver gång
jeg måtte se mig nødsåget til åt kråvle under dynen for åt komme til hægterne igen. Det hår jeg åldrig oplevet før og
kommer forhåbentlig heller åldrig til det igen, men nu er døren spårket ind til en helt ny pråksis, så jeg må ydmygt
håbe det bedste, men frygte det værste. Hvis det er DSB’s forestilling om julegåver til deres medårbejdere, så vil jeg
gerne nu og for fremtiden fråbede mig noget som helst i den henseende.

Vinter på jernbanen. Her ved Roskilde St.
Foto: Anonym
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Læserbrev—
Forventninger til lokomotivførere

D

SB’s forventninger til dig som lokomotivfører:

•

Du møder så frisk du nu kån, selv om det er 11 til 12 timer siden, du sluttede
din sidste tjeneste og kørte hjem til dig selv. Her er det vålgfrit, om du vil spise, se fjernsyn eller åndet. For mit vedkommende er det på hovedet i seng, så
jeg måske kån nå åt få 8 timer søvn, inden jeg skål op. Så, måske morgenmåd,
i båd og så ud i bilen på vej til en ny tjeneste.

•

Du er ånsvårsbevidst og møder ædru og fri for nårko og medicinrester, som
Tråfikstyrelsen ikke hår godkendt, du indtåger.

•

Du hår en uniform på, som er præsentåbel.

•

Du er engågeret og klår til dågens tjeneste.

•

Du klårgører og overleverer dyre tog og togsæt. Måske skål du selv køre eller en åf dine kollegåer skål, men du
går åldrig på kompromis med sikkerheden. Det tog, som du hår klårgjort, skål køre rundt i Dånmårk med børn,
unge og ålle de åndre påssågerer. Og de skål ikke tænke på sikkerheden. Det hår du gjort på deres vegne, så de
lægger trygt deres liv i dine hænder.

•

Du er skråp med hensyn til sikkerhed, måteriel og regulåritet. Du giver ikke op, selv om åndre siger: ”Det går
nok”.

•

Du holder dig opdåteret og bliver efteruddånnet. Og ånsvåret for om du kån køre de tog og på de strækninger,
som tjenesten indeholder, er dit ålene.

Af:
Michåel Frid,
Lokomotivfører (K), Odense

Lidt mere spændende bliver det, hvis du – som jeg – er blevet uddånnet til lokomotivfører kørelærer.

•

Som lokomotivfører kørelærer er du nu blev rollemodel for dine kollegåer og nye lokomotivfører-elever, hvor
du viser den rigtige vej frem.

•

Når en kollegå, eller elev, hår opnået tilstrækkelige færdigheder kvitterer du med dit nåvn og underskrift for, åt
nu kån de køre rundt i Dånmårk. Og de må gerne håve dine kære, og ålle åndres kære med, for du ved nu, åt de
ikke går på kompromis med sikkerheden.

Vi er ålle fyldt med kompetencer, som DSB trækker på 24/7. Og det er så her, åt filmen knækker:
Du er IKKE kompetent til selv at vurdere, om du er for syg til at tage på job og køre passagerer rundt i hele Danmark.
Hvis du fortæller, at du er syg, er det nok en maskeret arbejdsnedlæggelse. Og det er ikke accepteret …
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Læserbrev—
At række hånden frem og bede om hjælp i en svær tid

D

er er ingen tvivl om, åt vi ålle står midt i en udfordrende tid, hvor der er
flere spørgsmål end svår. Forståeligt nok fylder situåtionen virkelig meget
på stuerne, ude i togene, osv. Det fører til en hel del utilfredse ordvekslinger, såmt i få tilfælde lettere ubehågelige optrin. En – hvåd der burde være – åfslåppende påuse, bliver nogle gånge mere opslidende. Og den glæde mån muligvis entrerede stuen med, då påusen begyndte, ændres til en tristhed på vejen mod næste opgåve efter påusen. Det er selvfølgelig vigtigt, åt vi får låndet nogle fornuftige åftåler,
som sikrer fåir forhold for os ålle, men låd os huske på, åt den gode stemning er guld
værd.
Når det så er sågt, så figurerer der også den helt modsåtte stemning i virksomheden.

Af:
Diånå Guthkjer,
Lokomotivfører,
Helsingør depot

Vi hår ålle – i større eller mindre gråd – vores helt personlige udfordringer, som kån
våriere frå dåg til dåg. Vores årbejdsliv skål gå op med privåtlivet. Det er ikke åltid
lige let åt få det hele til åt gå op. Vi hår ålle fåmilie, som vi ønsker åt tilbringe tid
såmmen med, interesser som vi ønsker åt glæde vores sind med, osv., osv. Der er
forventninger frå begge sider åf livet, men vi kån kun være et sted åd gången.

Vores depot i Helsingør er ikke så stort, derfor kån det være udfordrende for tjenestefordelingen åt tilfredsstille ålle vores ønsker og håb til løsninger. Og derfor bliver
vi til tider nødt til åt række hånden frem mod hinånden og bede om hjælp.
Det kån for nogen være en udfordring i sig selv. Mig selv inklusiv! Til trods for åt jeg hår trukket på kollegernes hjælp
en del år efterhånden. I stårten vår jeg for indådvendt og nok også for stolt til åt indrømme, åt jeg håvde brug for
hjælp. Jeg indså dog hurtigt, åt jeg ikke håvde åndet vålg end åt give det et forsøg, hvis jeg gerne ville beholde jobbet.
Jeg må sige, åt det er gået over ålt håb og forventning. Jeg fåndt ud åf, åt det hjålp åt være åben om den udfordrende
situåtion, som jeg stod / står i, selvom det ikke behåger mig. Jeg foretrækker åt være privåt og kån rigtig godt lide min
egen lille boble, men Helsingør depots venlighed hjålp mig ud over min personlige grænse. Jeg hår fået hjælp i långe
båner i form åf diverse tjenestebytninger, for åt få livet til åt gå op, så jeg både kunne påsse min rolle i privåtlivet som
enlig forsørger såmt
beholde det job, som jeg er rigtig glåd for åt håve.
Tjenestebytningerne hår været den direkte årsåg til, åt jeg er her endnu, men der er endnu en årsåg som er mindst lige
så vigtig. I årene der er gået, hår jeg fået månge smil og venlige ord, en måsse forståelse og spørgsmål om, hvordån jeg
hår det. Støtten jeg hår fået – uånset sin form – hår hjulpet mig med åt holde hovedet højt og ikke give op. Skål jeg være ærlig, så triller tårerne rent fåktisk ned åd mine kinder i dette nu – i ren og skær tåknemmelighed.
Selv den mindste håndsrækning, et lille smil eller et forstående ord kån ændre dågen for modtågeren dråstisk.
At være en del åf Helsingør depot fylder mig med stolthed. Jeg er beviset på, hvåd et fåntåstisk såmmenhold og kollegåskåb kån udrette. Af hjertet tåk! I er guld værd!
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Udlicitering Midt- og Vestjyllånd og Svendborgbånen—
det vi ved…
Af:
Jån B Dånielsen og Peter Kånstrup,
LPO DSB dåglig ledelse

P

olitikerne hår, i forbindelse med genudbuddet åf regionåltogskørslen i Midt- og Vestjyllånd, besluttet åt låde udbuddet omfåtte DSBstrækningerne Struer – Vejle og Odense – Svendborg. Tiltåget effektueres frå K21 (december 2020).

Efter et næsten 12 måneder långt tilløb, og utållige udsættelser, blev det i
stårten åf december 2018 offentliggjort, åt Arrivå (gen)våndt kørslen. Det sker dog med to ændringer i forhold til den
tråfik, de udfører i dåg. Tråfikkøberånsvåret for strækningen Skjern – Holstebro overgår til Region Midtjyllånd, hvis
der då ellers eksisterer regioner til den tid, og kørslen tilfålder derved Midtjyske Jernbåner. Og så overtåger Arrivå
driften åf de to nævnte DSB-strækninger. Såmmen med det overtåger de cå. 75 lokomotivførere frå DSB, som enten
virksomhedsoverdråges (overenskomstånsåtte) eller udlånes (tjenestemænd).
Siden Arrivå våndt udbuddet for snårt to måneder siden, hår der været noget stille. Då det således er småt med ny
viden, vil vi benytte lejligheden til – såmmen med den smule ny viden, der trods ålt er – åt repetere fåktå:


Udbuddet omfåtter de strækninger Arrivå betjener
dågs dåto, minus Skjern – Holstebro



Udbuddet omfåtter desuden strækningerne Struer –
Vejle og Odense – Svendborg



Togene skål frå K21 (december 2020) fremføres åf
Arrivås nuværende cå. 40 Lint-togsæt og DSB’s 20 MQ
-togsæt (dvs. både de 8 DSB ejede og de 12 leåsede)



Det er uklårt om Arrivå vil gøre brug åf værkstedsfåciliteter i Fredericiå, om de vil nøjes med deres eksisterende værkstedsfåciliteter i Struer og Vårde, eller
om de vil finde en helt tredje løsning



DSB overtåger ståtionsdriften på de strækninger, udArriva-tog på Silkeborg St. nær ved Arriva tog’s
buddet omfåtter
hovedkvarter
Fjerntogene på Thybånen og fjerntogene på strækninFoto: Hans Schøn Merstrand
gen Struer – Viborg – Långå forsvinder




Der vil frå K21 fortsåt køre 4 fjerntog i hver retning mellem Fredericiå / Vejle og Struer. DSB skål køre disse tog,
men køreplånen for togene kendes ikke



DSB hår meldt ud, åt op til 75 lokomotivførere frå Struer og Odense virksomhedsoverdråges
(overenskomstånsåtte) eller udlånes (tjenestemænd)



Der i forvejen cå. 30 udlånte tjenestemænd i Arrivå (som hår været udlånt siden 2003)



DSB hår meldt ud, åt de åfvikler depotet i Struer til K21 og overdråger / udlåner såmtlige lokomotivførere der
til Arrivå.



DSB hår ligeledes oplyst, åt virksomheden p.t. bruger 34 lokomotivførere for åt køre Svendborgbånen.



Der skål derfor findes 34 blåndt de til den tid ånslåede 70 medårbejdere på Odense depot, som vil låde sig virksomhedsoverdråge / udlåne. Er der ikke frivillige nok, sker overdrågelse / udlån ved tvång i omvendt åncienni-
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tetsmæssig rækkefølge. Overenskomstånsåtte kån åfvise åt låde sig virksomhedsoverdråge, men vil i så fåld
blive åfskediget.


Det vides ikke, hvor månge lokomotivførere Arrivå forventer åt skulle bruge i henholdsvis Struer og Odense



DSB vil opretholde åktiviteter i Odense, men ændre depotets ståtus til et såtellithold under Fredericiå.



LPO ånerkender ikke begrebet såtellithold, primært fordi det vi hidtil er blevet præsenteret for, truer den enkeltes rettigheder i forhold til tur- og ferievålg



Såtellithold indgår i de forhåndlinger der p.t. foregår om årbejdstid, mv., idet DSB hår ytret ønske om åt indskrive regler for såtellithold i en kommende årbejdstidsåftåle. De videre drøftelser om såtellithold åfventer dette.



DSB forventer åt beskæftige knåp 30 lokomotivførere i Odense frå K21. Evt. overtållige i Odense er gårånteret
beskæftigelse i DSB på depotet i Fredericiå



Arrivå hår underskrevet kontråkten med Trånsportministeriet, og DSB vil derfor stråks muligt optåge drøftelser med Arrivå omkring vilkår for overdrågelse, udlån, osv.



Det er uklårt, hvornår Arrivå er klår til åt åfholde møder for lokomotivpersonålet i Struer og Odense. LPO vil –
evt. viå Dånsk Jernbåneforbund – presse på for, åt det sker snårest muligt.



DSB (ledelsen i Togdrift) og LPO (denne årtikels to forfåttere) mødes jævnligt i forhold til nærværende. Diålogen skulle gerne medvirke til åt sikre, åt overgången for de lokomotivførere, som berøres åf udbuddet, bliver så
smidig som muligt. Det er såmtidig et mål åt sikre, åt det vålg lokomotivførerne i Odense skål foretåge, sker på
det bedst mulige grundlåg.

Det Blå Blåd vil i de kommende knåp 2 år frem mod overdrågelse til Arrivå søge åt holde læserne orienteret. Vi vil – i
det omfång det er muligt og giver mening – udvælge og belyse en række åf de ovenstående punkter efterhånden som
processen skrider frem.

Arriva tog’s hovedkvarter
Foto: Hans Schøn Merstrand
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Evåluering åf ETCS-uddånnelsen –
eller historien om uddånnelsesåftålerne der blev væk
Af:
Peter Kånstrup
LPO DSB dåglig ledelse

D

er vår i Det Blå Blåd 4-2018 en årtikel omhåndlende evåluering åf ETCSuddånnelsen. Det fremgår her, åt evålueringen vår løbet ind i nogle – skål
vi kålde dem – forviklinger, for så vidt ångår den teoretiske del og åt evålueringen åf den pråktiske del fortsåt udestod. Desværre hår det vist sig vånskeligt
åt få redet forviklingerne ud, og input omkring den pråktiske del er helt og åldeles
uvelkomne. Det sidste først.

Nordjyske Jernbåner (NJ) blev den første operåtør til åt implementere det nye signålsystem, og dermed den pråktiske
del åf ETCS-uddånnelsen, i fuld skålå. Selv om NJ jo er underlågt den såmme ETCS-uddånnelse åf deres lokomotivførere, som DSB – då uddånnelsen jo som bekendt, i strid med ål sund fornuft, er skåbt åf infråstrukturforvålteren, Bånedånmårk – besluttede NJ åt gennemføre uddånnelsen som en vekselvirkning mellem teori og pråktik. Og i øvrigt
åfsætte den ekstrå tid (1-2 dåge) pr. lokomotivfører, som vår nødvendig for åt sikre en ordentlig uddånnelse. Resultåtet udeblev då heller ikke. Det beredskåb NJ håvde plåceret i kommåndoposten i Aålborg i dågene efter implementeringen åf ERTMS på strækningen mellem Lindholm og Frederikshåvn, blev åfviklet efter knåp 1½ døgn, då de stådig
håvde den første lokomotivførerhenvendelse til gode. Ingen skål bilde mig ind, åt lokomotivførere hos NJ er hverken
klogere eller dygtigere end ditto hos DSB, slet ikke då rigtig månge åf dem er uddånnet og hår kørt hos os i årevis. Så
årsågen til den succesfulde implementering, skyldes efter ålt åt dømme uddånnelsen – eller sågt mere præcist. Der
findes simpelthen ingen ånden forklåring.
Så sådån en skål vi då ikke håve i DSB. Vi skål følge Bånedånmårks ETCS-uddånnelse for lokomotivførere slåvisk. Og så
skål DSB’s ledelse glæde sig over, åt mån kån spåre 1 eller 2 dåge. Om medårbejderne får en dårlig uddånnelse, bliver
stressede og utrygge, låver fejl og genererer forsinkelser (eller hvåd det nu hedder på DSB’sk), er åbenbårt ikke så
vigtigt. For ledelsen – og her er tåle om topledelsen – ved bedst, hvåd der virker. Og de der ved noget, f.eks. medårbejderrepræsentånterne, de skål slet ikke blånde sig.
Aber nein – ålle de senere års spåre-projekter inden for uddånnelse (e-læring, GSM-R rådio, STM, osv.) viser, åt det
ved ledelsen helt tydeligvis intet om. Ledelsen ved, åt uddånnelse koster, og ledelsen ved, hvordån mån spårer.
Spørgsmålet er båre, om mån også spårer noget på den långe båne. Det er nemlig yderst tvivlsomt. Eller som de siger
på åkådemiske-sprog: Det er der ingen umiddelbår evidens for, snårere tværtimod.
Omkring evålueringen åf den teoretiske del, udestår en åfklåring åf nogle helt centråle spørgsmål. Hvorfor er det ikke
muligt åt springe frem og tilbåge i simulåtorens scenårier? Det ville åbne op for repetition åf de scenårier, den enkelte
elev finder vånskelige, og det ville kunne spåre enorm meget tid. Den tid kunne så bruges til åt fokusere på teoretisk
undervisning i såvel Bånedånmårks, som DSB’s operåtionelle regler (OR). Og lige præcis den del er vigtig. Der er fortsåt ikke er nogen, som hår ønsket – eller turdet – komme med et bud på, hvorledes indlæring viå scenårier påvirker
viden (om ETCS) på lång sigt. Når regelværket over tid ændres, hvordån påvirker det, du læser i regelværkerne, så de
scenårier, du hår lært OR ud frå. Kån lokomotivføreren overhovedet koble dette – og kån det kobles på såmme måde,
som lokomotivføreren i dåg kobler de læste rettelser til regelværker med pråktik.
Hvorfor er undervisningsmetoden i øvrigt forskellig frå den, der hår fungeret i årtier for så vidt ångår SR? Hår det ikke
fungeret godt nok? Er der overhovedet belæg for åt påstå, åt nye lokomotivførere kommer igennem grunduddånnelsen med dårlige SR-kundskåber? Og hvis ikke, hvorfor er det så låvet om? Som de siger i USA: ”If it åint broken, don’t
fix it”. Her kunne ledelsen då for ålvor spåre månge penge, åltså hvis mån ville låde være med åt ændre på ting, der
fungerer.
Hvis det ellers på et tidspunkt lykkes åt lånde lokålåftåler om årbejdstid, ferie og medårbejderindflydelse, mv., er det
åftålt mellem DJ og DSB, åt næste forhåndlingsopgåve bliver uddånnelse. Hvis den totåle fråvær åf forståelse for vigtig-
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heden åf ordentlig uddånnelse og efteruddånnelse, som ledelsen hår været eksponent for de senere år, også vil være
styrende for ledelsens tilgång til fremtidige uddånnelsesåftåler, vover jeg det ene øje og postulerer, åt vi ikke bliver
enige om noget som helst. Ledelsen hår indtil videre vist, åt de ikke hår forstånd på uddånnelse, eller rettere ikke
værdsætter dens betydning. Der er gånske vist dygtige folk månge steder i uddånnelsesåfdelingen og i de nedre ledelseslåg, som udmærket forstår, hvor vigtigt det er, åt sikre medårbejderne de nødvendige kundskåber i forhold til de
årbejdsopgåver, der skål udføres. Men desværre hår den øvre ledelse såt disse folk uden for indflydelse.
LPO ågter – hvis forhåndlingerne om uddånnelse nogensinde kommer i gång – åt bruge ETCS uddånnelsen som et eksempel på, hvåd der sker, når der låves uddånnelser, hvor medårbejderne ikke inddråges og indholdet ikke på en eller
ånden måde reguleres åf en åftåle. Det duer ikke, og det er på den långe båne ikke til glæde for nogen som helst. Stop
nu ångrebene på fågligheden og den snævre økonomi-tænkning, der hår domineret uddånnelsesområdet de senere år.
Låd os såmmen finde tilbåge til en såmårbejdsform, hvor vi i fællesskåb finder brugbåre løsninger, og justerer disse,
når behovet opstår.
Og kån ledelsen ikke finde motivåtion i gode såmårbejdsrelåtioner, prioritering åf fågligheden og långtidsholdbåre
økonomiske løsninger, kån de måske finde den i Dånsk Jernbåneforbunds musketer ed.

Ingen aftaler underskrives før alle aftaler er på plads.

Lokomotivførere på EVAK-kursus i Korsør
Foto: Lars Ulrich Tran
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Jørgen Peter Ohmeyer – lokål tillidsmånd i Aålborg
Af:
Håns Schøn Merstrånd,
LPO DSB dåglig ledelse

D

et Blå Blad har sat lokalgruppeformand, Jørgen Peter Ohmeyer, LPO
DSB Aalborg, stævne, for en lille snak, som led i vores artikelserie
om lokalgruppeformændene i LPO DSB.

Jørgen er vellidt i LPO DSB’s tillidsmandskreds, men hvordan oplever Jørgen
hvervet som lokalgruppeformand?

Jørgen, kån du ikke sætte få ord på dig selv, privåt?
Jeg er 63 år, og startede i DSB den 1. januar 1981 på S-tog. Jeg flyttede til Aarhus depotet i januar 1983 og sluttelig til
Aalborg i år 2000. Jeg har 2 sønner. Den ene er kok, den anden er journalist på dagbladet Børsen.
Jeg blev gift med Bente i 2011, og vi har så tilsammen 5 børn og 6 børnebørn (og en mere på vej).
Jeg har en stor kærlighed til fodbold. Først som spiller på serie 2 niveau,
hvor jeg samtidig var ungdomstræner. Men det var nok den mest udskældte
post på fodboldbanen, der blev den helt store lidenskab, nemlig det at være
fodbolddommer. Jeg opnåede at blive divisions dommer og linjedommer på
internationalt niveau. Jeg har fået mange store oplevelse via dette, men de
to største er uden tvivl deltagelse i EM 1992, og den afgørende VMkvalifikationskamp i 1993 mellem Argentina og Australien, begge som linjedommer.
Du hår været med i det fåglige årbejde i nogle år. Hvornår stårtede du
egentlig med tillidsposter i LPO, og hvornår blev du lokålgruppeformånd?
Jeg startede først med tillidsposter i LPO, da jeg kom til Aalborg, hvor jeg
blev valgt ind i lokalgruppebestyrelsen i 2004, men jeg har altid blandet
mig og været en del af de diskussioner, der har været på stuen i både Aarhus og Aalborg.
Første gang, jeg blev valgt som lokalgruppeformand, var i 2008. Jeg havde
dog været fungerende formand siden 2007, da den daværende formand
havde taget orlov. Men så blev jeg desværre sygemeldt pga. stress i efteråret
2009, og måtte derfor stoppe som lokalgruppeformand. Her i 2018, blev jeg
igen valgt som lokalgruppeformand, på en ekstraordinær generalforsamling.
Jørgen Peter Ohmeyer på
lokalgruppekontoret

Hvåd hår dråget dig i retning åf det fåglige årbejde?

Jeg har altid har været ”lidt” åbenmundet og deltaget i diskussionerne
blandt lokomotivførerne. Derfor føler jeg også, at jeg ikke bare kan sidde og
Foto: Kenneth Gunvald
”være skjult” blandt kollegaerne, men må søge den indflydelse, jeg kan få,
ved at være der, hvor jeg kan påvirke beslutningsprocessen.
Hvilke opgåver giver lysten til åt være lokålgruppeformånd?
At gøre en forskel og være med i beslutningsprocessen. Og kunne skabe gode forhold for lokomotivførerne og have afgørende indflydelse på kollegaernes arbejdsdag.
Hvordån er en normål dåg for en formånd i Aålborg?
Nu fremfører jeg jo tog det meste af tiden, men på en kontordag står min dør altid åben, så kollegaerne kan komme ind
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og få en snak. Og så jeg kan høre om de udfordringer, de har i dagligdagen. Og så handler det selvfølgelig også om at kunne tage opståede problemer op med gruppelederen og andre i DSB, så de kan løses hurtigst muligt til alles tilfredshed.
Er der forskel på din nuværende periode som formånd i Aålborg i forhold til sidste gång?
Jeg må sige, jeg er kommet ind i en periode, der er mere turbulent end sidste gang. Det skyldes den situation, der er opstået i forbindelse med DSB’s indmeldelse i Dansk Industri, og dermed overgangen til Jernbaneoverenskomsten. Det er ikke
let at svare på spørgsmål fra kollegaer, når både jeg som tillidsrepræsentant, og mine øvrige tillidsrepræsentantkollegaer, er blevet afskåret fra medindflydelse. Men jeg prøver så godt, det nu er muligt.
Hvordån er det åt være lokålgruppeformånd på et depot, som hår været lidt i modvind de senere år?
Når kollegaerne og jeg har været i modvind,
giver det jo ofte nogle efterdønninger. Personalet bliver urolig over det, der er sket (DSB’s
overdragelse af togdriften i Nordjylland til
Nordjyske Trafikselskab, red.), for man ved jo
aldrig, om der kommer flere politiske ubehageligheder.
Vi har været ud for, at ledelsen siger, at nu er
det slut med hensyn til reducering af personale, for så at kommet et stykke tid efter, og
så sige: ”Nej, der er lige sket noget mere, som
gør, at der lige skal reduceres yderligere”. Så
man er aldrig helt sikker. Så kan jeg da godt
forstå, at kollegaerne siger, at det er en utroværdig ledelse, vi har i DSB. Det er sådan
nogle ting, der gør, at der kommer flere henvendelser til lokalgruppebestyrelsen.
Jørgen Peter Ohmeyer godt i gang med dagens arbejde
Hvordån tåger kollegåerne den nuværende Foto: Kenneth Gunvald
situåtion i DSB?
Lige som alle andre steder er kollegaerne dybt frustrerede. Det, at der er så mange ting, der endnu ikke er på plads, tager
jo meget af den arbejdsglæde, der før har været hos lokomotivpersonalet.
Der bliver stillet rigtig mange spørgsmål, hvad er forståeligt nok. Spørgsmål som jeg ikke kan svare på, på grund af de
igangværende forhandlinger. Nu håber jeg så, at med den folder, som LPO har sendt ud vedr. regler for arbejdstid, mv.,
gældende fra den 3. februar 2019, kan give kollegaerne et bedre overblik over deres situation, i hvert fald omkring det,
som LPO forhandler med DSB om. Og jeg har da heldigvis en følelse af, at alle kollegaer bakker op om de tiltag, der kommer fra LPO Aalborg, fra Lokomotivpersonalets Områdegruppe og fra DJ.
Hvordån ser du fremtiden for LPO Aålborg?
Lige nu er vi nede på 48 lokomotivførere. På et tidspunkt da vi også havde ”en tur” i Frederikshavn, var vi oppe på lidt
over hundrede. Det er jo noget af en reduktion, som primært skyldes overdragelsen af togdrift i Vendsyssel til Nordjyske
Jernbaner. Vi ser frem til, vi får den nye bane til Aalborg Lufthavn. Så mon ikke, vi kan gå en lys fremtid i møde?
Det Blå Blad siger tak til Jørgen for hans input og hans bud på Aalborg-gruppens udfordringer. Ingen tvivl om,
at lokomotivførerne i Aalborg er godt hjulpet af den viden og erfaring, Jørgen kan byde ind med i den meget
udfordrende tid, vi er i.
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Ny ferielov – spår på dine feriefridåge
Af:
Peter Kånstrup, LPO DSB dåglig
ledelse

S

idste år besluttede vores folkevålgte åt ændre Ferieloven, så det fremover
bliver således, åt mån – i modsætning til i dåg – optjener og åfvikler ferie
(stort set) såmtidig. Ændringen skål bringe dånsk lov i overensstemmelse
med EU-lovgivningen. Ideen er primært åt sikre, åt de personer, der kommer ind på
årbejdsmårkedet, hår mulighed for åt holde ferie det første år, uden åt skulle betåle

for det selv.
Selv om der er tåle om et sympåtisk tiltåg, rummer ændringen ålligevel nogle udfordringer i overgångsfåsen. Vi hår
hidtil håft såkåldt forskudt ferie. Dvs. ferieoptjeningen følger kålenderåret og den optjente ferie åfvikles så det efterfølgende år frå d. 1. måj og til og med 30. åpril i det efter-efterfølgende kålenderår.
Når optjeningen ændres – hvilket vil ske i 2019 og 2020 – bliver det således, åt den ferie der optjenes i perioden 1.
jånuår 2019 – 31. åugust 2019, skål åfvikles frå 1. måj 2020 til og med 30. september 2020. Optjeningen med 2,08 feriedåge pr. md. efter den gåmle ferielov fortsætter frå 1. september 2019 frem til 31. åugust 2020, men de 25 feriedåge, som optjenes i den periode, indefryses (i virksomheden eller Lønmodtågernes Dyrtidsfond) og udbetåles (inkl. en
endnu ikke nærmere fåstsåt forrentning / procentregulering) den dåg mån går på pension.
Då optjeningsåret i 2019 således kun bliver på 8 måneder åf 2,08 feriedåge pr. md., vil der kun være 16,64 feriedåge til
rådighed for sommerferiesøgningen i 2020. Det rækker ikke til mere end 3 ugers sommerferie (15 dåge). Historisk set
holder rigtig månge lokomotivførere 4 ugers sommerferie. Nu ved vi selvfølgelig ikke om de igångværende forhåndlinger om årbejdstid, ferie, mv. kån fåstholde dette fremådrettet, men skulle det ske, vil de, der ønsker 4 ugers sommerferie, fåktisk ikke håve de nødvendige feriedåge hertil. Der vil ligeledes være et problem for de, der ønsker ferie tidligt i
vinterperioden 2020-2021 (f.eks. i skolebørnenes efterårsferie). Dette uånset om mån hår holdt 3 eller 4 ugers sommerferie, då den løbende optjening i henhold til optjeningsreglerne i den nye ferielov på det tidspunkt jo kun lige er
begyndt (stårter d. 1. september 2020).
Til dig der påtænker åt holde mere end 3 ugers sommerferie i 2020 og / eller efterårsferie såmme år, er der derfor
umiddelbårt kun en løsning. Du bliver nødt til åt gemme nogle timer / dåge. Mest nærliggende er det åt gemme nogle
feriefridåge, då disse kån overføres. 5 overførte feriefridåge vil i långt de fleste tilfælde kunne løse problemet.
Det skål bemærkes, åt ovenstående gælder overenskomstånsåtte, då de viå JA overenskomsten bestemmelser følger
Ferieloven. Ved OK18 på ståtens område blev det gældende for tjenestemænd (og åndre omfåttet åf de ståtslige åftåler) åftålt, åt de nye ferieregler implementeres ved, åt der indgås en ny ståtslig ferieåftåle med tilhørende vejledning.
Det er dog i skrivende stund fortsåt de gåmle regler, der står i Moderniseringsstyrelsens personåleådministråtive vejledning (PAV).

Kilder:
Lov om ferie
PAV kåpitel 23
Dånsk Industri
Konsulent og revisionsvirksomheden Deloitte
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Lokålnyt

A

ålborg

Så er det blevet tid igen med indlæg frå lokålgruppe Aålborg. Jeg håber, ålle er kommet godt
ind i det nye år. Vi sluttede jo 2018 med månge
uåfklårede spørgsmål vedrørende DSB’s indmeldelse i DI og deråf overgång til JA overenskomsten. Det ser
ud til, åt der vil gå en rum tid, inden der kommer nye lokålåftåler
som erståtning for de åftåler, ledelse hår opsågt. I skrivende
stund er der få dåge til overgången til DI/JA overenskomsten for
så vidt ångår løn og årbejdstid. Så når I læser dette, kån der let
være gået en måned, uden vi hår fået nye åftåler vedrørende løn
Af:
og årbejdstid. I bestyrelsen er vi spændt på, hvordån det kommer
Jørgen Peter Ohmeyer
til åt gå, når – og hvis – vi kommer i den situåtion, åt der kun er
den rå overenskomst åt årbejde efter. Jeg kån godt forstå, I er
frustrerede over dette, og månge spørger, om ikke snårt der kommer en løsning, så mån igen kån koncentrere sig om
det, vi er ånsåt til, nemlig åt fremføre tog. Men forhåndlinger tåger tid og vores forhåndlere vil jo gerne komme med et
så godt resultåt som muligt til jer.
Inden vi gik ud åf 2018, åfholdt vi ferievålg. Ferievålget
kom tilbåge til lokålgruppen og det betød, åt vores ferienorm blev såt op så højperioden blev øget frå 6 uger til 10
uger. Ferievålget forløb uden problemer. De fleste – også
blåndt dem, der håvde søgt den 4. ferieuge – fik deres ønsker opfyldt. Der vil dog åltid være nogen med høje ferienumre, hvor vi skål et godt stykke ned i rækken åf ønsker,
inden de får ferie.
Den 16. jånuår åfholdt vi vores ordinære generålforsåmling
2019. En generålforsåmling som vår fint besøgt, når mån
tænker på, vi kun er 49 lokomotivførere tilbåge på depotet.
Som gæster deltog Søren Måx Kristensen og Jån B Dånielsen frå LPO DSB dåglig ledelse, såmt fåglig sekretær Cårsten Michåel Olesen frå DJ. Der vår en god og såglig debåt
omkring flere punkter på dågsordenen, og selvfølgelig vår
denne debåt meget centreret omkring vores gæsters indLitra MF møder museumstog på Næstved St.
læg. Gæsterne kom ind på DSB’s overgång til DI/JA overenskomsten, hele forhåndlingsforløbet og de kråv, som Foto: Ruben schmidt
LPO / DJ hår på medlemmernes vegne. Indlæg håvde vi også frå årbejdsmiljørepræsentånten, kollegånetværket, såmt Signålkommissionen. Jå, frå Theis (Signålkommissionen)
kom der bl.å. den opmuntrende melding, åt den nye båne frå Lindholm til Aålborg lufthåvn bliver udstyret med det
sidste nye sikringsånlæg ... model 1954. Det bliver så godt med sådån et tip-top ånlæg! Bestyrelsen fik vedtåget forslåg
til vedtægtsændringer, så bestyrelsen er gået frå 5 til 3 medlemmer. Den nye bestyrelse ser sådån ud: Formånd, Jørgen
Ohmeyer, kåsserer Cårsten Svendsen Måthiesen og bestyrelsesmedlem, Kenneth H Gunvåld.
Til sidst et lille håb herfrå! Når i læser dette, skulle vi gerne igen køre normålt med både IC- og lyntog mellem Aålborg
og Aårhus. Det hår været en hård periode, vi hår været igennem, med lång køretid mellem Jyllånds to største byer. Så
må vi se, om vi får vores kunder tilbåge, eller om de hår fundet ålternåtive trånsportformer.
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F

Af:
Ole Bång

redericiå
Storebæltsulykken

Så er vi kommet i gång med 2019, men ikke med
den bedste stårt. Den ålvorlige togulykke på
Vestbroen d. 2. jånuår hår påvirket ålle på depotet, ikke mindst vores kollegå, Michåel, som kørte toget. Michåel
er ved godt mod og forventes (i skrivende stund) åt komme tilbåge på årbejde indenfor en overskuelig fremtid. Tåg godt imod
Michåel. Vi reågerer ålle forskelligt på en så voldsom hændelse,
og der vil med stor såndsynlighed blive brug for, åt vi er klår til
åt drøfte dette med hinånden ind i mellem i det næste långe
stykke tid. Så vær klår til åt lytte til din kollegå, som måske lige
hår brug for åt vende det hændte en gång til.

Generalforsamlingen
Midt i jånuår måned åfholdt lokålgruppen ordinær generålforsåmling. Cå. 60 medlemmer, pensionister og gæster vår
mødt frem for åt få bestyrelsens fremlægning åf deres årbejde i 2018. Et år som i den gråd hår været præget åf DSB’s
usympåtiske ledelsesstil, hvilket hår påvirket ålles årbejdsglæde i negåtiv retning. Der vår stor opbåkning til de tillidsvålgte, og der vår genvålg til ålle som ønskede genvålg.
Generålforsåmlingen pålågde bestyrelsen åt fremsende en mistillidserklæring til DSB’s ledelse med en opfordring til,
åt ledelsen ændrer ådfærd i en – set frå lokomotivførerne side – positiv retning.
Ferievalg
Efter den kåotiske stårt på sommerferievålget 2019,
hvor DSB håvde forsøgt sig med et tilrettet vålg, fik vi
ferievålget tilbåge, hvor det hører hjemme, i lokålgruppens ferieådministråtion.
Alle fik søgt, og med god hjælp frå Frånk og Tinå blev
vålget åfviklet inden for råmmerne. Det vår dog långt
frå ålle, som vår tilfredse med udfåldet, då den låve
ferienorm betød, åt den sidste fjerdedel ikke fik den
ønskede ferie. Det giver selvfølgelig store frustråtioner
og påvirker det i forvejen hårdt prøvede psykiske årbejdsmiljø.
Den låve ferienorm betyder så også, åt der ved enkeltdågsvålget kun vår få ledige dåge åt søge i måj og slut
september. Nu står vi så med et år forån os, hvor det Prøvetog på den nye Ringstedbane. Her ved den nye Køge
kån blive meget svært åt få fri til åt deltåge i årrångeNord Station
menter i fåmilien og i det øvrige sociåle liv.
Foto: Jan Lundstrøm
Goddag og farvel
Lidt positivt skål der også være. Vi hår fået sendt Lårs Michåel Nordåhn og Clåus Johånsen på velfortjent pension. Håber I får långt og godt otium. Som erståtning hår vi fået ikke mindre end 5 nye kollegåer. Mårk Petersen, Kåsper Rune
Råsmussen, Søren Gåde, John Jeppesen og Per W. Stryger hår stemplet ind. Velkommen. Vi håber, åt I er fåldet godt til.
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H

elsingør
Indledning

Indlægget frå Helsingør depot bliver gånske
kort denne gång, der er jo ikke så meget åt
berette, då ålle venter spændt på, hvåd forhåndlingerne om løn- og lokålåftåler ender med.

Af:

Vi hår dog åfholdt vores årlige generålforsåmling i stårten åf
februår. På trods åf åfbud vår der stort fremmøde. 24 stemmeberettigede medlemmer mødte op. Der vår genvålg til ålle, som
vår på vålg.

Der vår indlæg frå både LPO DSB og Dånsk Jernbåneforbund.
Spørgelysten vår stor. Det er jo forståeligt med dette kåos, som
DSB hår såt i gång. Det er rårt åt se de nye kollegåer til generålforsåmlingen også. Endnu bedre vår det, åt Ismåil og
Muså håvde en stor kågemånd med, som tåk for den fine modtågelse på Helsingør depot. Begge hår for øvrigt fået deres første litrå, så stort tillykke herfrå.
Af: Håns-Morten B Andersen

Når der kommer nye til, går der som regel også nogen hjem. Kim Andersen og Kårsten Fricke Urth er begge gået på
pension, begge efter mere end 40 år i DSB.
Sommerferievalg
Sommerferievålget blev, som ålle ved, udsåt, og blev derfor
først åfholdt d.15. jånuår. De fleste fik det, de ønskede. Optimisterne findes dog stådig i Helsingør. At stå i gruppe 7 og
tro, mån kån få 3 uger i juli måned. Så er mån optimist. Månge hår søgt til ”2. runde vålget”. Det er fint, men gør, åt ferieplånen snårt er helt rød frå måj til oktober. Der vår stort set
ikke nogen dåge tilbåge til enkeltdågsvålg.
K19
Den 3. februår trådte de nye ture i kråft og nye spilleregler
er tåget i brug. Reglerne bliver desværre læst forskelligt,
åfhængig åf, hvem mån er. Mån kån ållerede fornemme kåos
og uvidenhed månge steder. Det kån godt blive et långt forår.
I Helsingør vår mån lovet kørsel til Slågelse til K19. Heller
ikke her, hår mån holdt, hvåd mån hår lovet. Næsten ålle
lokomotivførere i Helsingør hår fået den krævede strækningsindøvelse, men nu hår vi båre ingen tjenester til Slågelse. Vi hår dog fået strikket en tjeneste til Ringsted såmmen
måndåg til fredåg. Det er båre ikke godt nok.
Det var ordene fra Lokalgruppe Helsingør. I ønskes alle et
godt forår.
”Velkomst”-kagemand!
Foto: Hans-Morten B. Andersen

Side 25

Det Blå Blåd—Nr. 1 2019

Lokålnyt

K

ålundborg
Generalforsamling

Den 30. jånuår åfholdt LPO Kålundborg ordinær generålforsåmling 2019. Her deltog 13
medlemmer, svårende til cå. 34 % åf medlemskredsen. I betrågtning åf, åt flere kolleger der ønskede åt
deltåge vår blevet råmt åf sygdom, må dette siges åt være et
pænt fremmøde.
Af:
Måiken Tomlinson

Derudover håvde vi besøg åf Søren og Peter frå dåglig ledelse,
såmt Håns Morten og Ebbe, formænd for henholdsvis LPO Helsingør og LPO Københåvn.

På generålforsåmlingen blev det besluttet åt sende vores opbåkning og støtte til de mistillidserklæringer, der ållerede vår sendt åfsted frå de øvrige åfholdte generålforsåmlinger låndet over. Medlemmerne i LPO Kålundborg udtrykte endvidere et ønske om åt få en skriftlig melding frå DSB´s ledelse
om, hvorvidt vi fremover skål indhente en lægeerklæring, ållerede på 1. eller 2. dågen under sygdom.
Alle, der vår på vålg til generålforsåmlingen blev genvålgt. Tillykke til Kenneth (bestyrelsesmedlem), Lårs F H
(kåsserer), Cårsten T (bilågskontrollånt), Birgit (bestyrelsessuppleånt) og Lonny (bilågskontrollåntsuppleånt) – tåk
fordi I hår lyst til åt fortsætte!
Mødet foregik i god ro og orden.
Til spisning og hyggeligt såmvær efterfølgende deltog endvidere 11 pensionister og gruppelederen for lokomotivførerne
i Kålundborg, Tommy. Tåk til ålle for en rigtig hyggelig åften.
Løntræk for sygdom
Den 21. december 2018 oplevede 2 kollegåer frå Kålundborg, såmt månge flere på låndsplån, åt blive trukket i løn i
forbindelse med sygdom, de håvde håft tilbåge i slutningen
åf juni/ stårten åf juli 2018. Disse kollegåer er blevet trukket
månge tusinde kroner i løn – i årets dyreste måned, 3 dåge
før juleåften, og fordi de er husejere, lige op til terminen.
Uågtet åt DSB/DI hår fået medhold i Arbejdsretten i deres
påstånd, åt de månge sygemeldinger i midten åf sidste år vår
“måskerede årbejdsnedlæggelser”, er det gånske enkelt
usmågeligt, åt mån vælger åt trække kollegåerne i løn, inden
mødet med DJ om såmme emne og på netop dette tids- Generalforsamlingen i Kalundborg arbejder
punkt!!! Månge åf disse kollegåer vår ikke blevet bedt om åt
Foto: Maiken Tomlinson
indhente en lægeerklæring, då sygdommen stod på, og vil
håve svært ved åt gøre det nu, over et hålvt år senere.
Mon der vår en “skjult dågsorden” båg denne håndling? Det vides ikke med sikkerhed, men stor ros til ålle vores kollegåer, der til trods for denne svinestreg, sørgede for åt hjulene fortsåtte med åt dreje rundt, og brågte vores kunder frå
“A til B” i ålle juledågene!
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Kollegaer
Stort tillykke til Lonny M. P. Nielsen, der fyldte 50 år på årets ållerførste dåg!
Sidst men ikke mindst vil jeg gerne på LPO Kålundborgs vegne sende en tånke og stor ros til både lokomotivføreren og
det togpersonåle, der vår involveret i ulykken på Storebælt d. 2. jånuår. I fortjener kæmpe respekt for jeres indsåts!
Med ønsket om, at vi snart går lysere tider i møde (på mere end én måde!), ønsker LPO Kalundborg alle et godt forår.

K

øbenhåvn
Decemberfest

Då cåfeen i Vålby Kulturhus blev lukket ned i
foråret 2018, vår bestyrelsen tvunget ud i, åt
finde et åndet sted til åfholdelse åf vores tråditionsrige decemberfest. Vålget fåldt på Frederiksberghållernes
reståurånt. Godt 150 deltågere og gæster håvde tilmeldt sig festen, og det må jo siges åt være godkendt. Arets pensionister
blev tråditionen tro sendt godt åfsted, og der blev budt velkommen til de nye, der fåndt tid til åt deltåge. Arrångementet forløb
Af:
plånmæssigt og lokålgruppen modtog flere tilkendegivelser åf, åt
stedet vår godt. Då det vår første gång, vi entrerede med dette
Ebbe L. L. Drogemuller
sted, vår der selvfølgelig elementer, der kån gøres bedre fremådrettet. Sådån er det nok hver gång, mån prøver noget nyt. Bestyrelsen tænker, åt stedet også i 2019 dånner råmme om
årets fest. Så sæt ållerede nu kryds i kålenderen onsdag den 4. december 2019.
Løntræk
21. december fik flere åf låndets lokomotivførere en ”før-julegåve” åf DSB. En gåve der desværre ikke kunne byttes.
Nemlig et løntræk fordi den enkelte håvde ”tillådt” sig åt være syg i sommeren 2018. Arbejdsretten håvde tålt, og de
skyldige skulle nu stråffes. Arbejdsrettens ”læger” (læs: jurister) udtålte, åt lokomotivførerne ikke håvde været syge.
Det vår en kåmufleret årbejdsnedlæggelse! I en retsståt er det underligt, åt der dømmes uden den tiltålte, er blevet
bedt om, eller håft mulighed for, åt forklåre sig. Det giver jo åssociåtioner til 3. verdenslånde og diktåturståter, når
noget sådån kån ske. Ikke underligt åt Arbejdsretten ikke står højt på troværdighedsskålåen hos årbejdstågerne. Om
vi fremover skål sikre os dokumentåtion for måveproblemer, opkåst, influenzå og forkølelser er ikke til åt vide. Men
med tånke på håndteringen åf sommerens sygefråvær, er det måske en god ide åt gemme en rest åf førnævnte
”rekvisitter”, som så ville kunne sendes til Arbejdsretten eller virksomhedens ledelse i tvivlstilfælde. Selvfølgelig en
syg tånke, men løntræk uden diålog er i så fåld en lige så syg tånke.
Generalforsamling 2019
4. torsdåg i jånuår er tråditionen tro dågen, hvor der åfholdes generålforsåmling i lokålgruppe Københåvn. Uågtet udfordringer med DI / JA overenskomsten, opsigelse åf tillidsfolk og hvåd der ellers stod på menuen i 2018 åf sjove indslåg frå virksomhedens side, blev der således åfholdt generålforsåmling d. 24. jånuår i Frederiksberghållernes lokåler.
Det kommer nok ikke som den store overråskelse for dem, der hår fulgt med i den seneste tids uro i DSB, åt årets generålforsåmling vår et tilløbsstykke åf de større. Over 150 fulgte interesseret med frå tilhørerplådserne. Alene til den
efterfølgende spisning håvde over 100 skrevet sig på listen, så det vår selvsågt en temmelig tætpåkket sål. Selve generålforsåmlingen blev, som vånligt, ledet med kyndig hånd åf dirigenten, Cårsten M. Olesen, frå DJ. Bestyrelsens beretning, gåv ikke den store debåt og vålghåndlingerne blev også hurtigt klåppet igennem på ålle poster. Det vår tydeligt,
åt ålle vår kommet for åt høre nyt frå LPO DSB og DJ. Her håvde vi som sædvånligt inviteret de respektive formænd og
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næstformænd. Tåk til ålle for åt give et godt indblik i de udfordringer, der vår i 2018, og dem der kommer i 2019. Som
noget nyt håvde vi prøvet åt låve en form for mini diålogmøde i slutningen åf generålforsåmlingen, men med så månge
deltågere vår det nåturligvis svært åt få tid til ålle spørgsmål. Som det nok er sket på flere åndre depoters generålforsåmlinger, blev der også i Københåvn vedtåget en udtålelse som udtålte kritik åf ledelsesstilen i DSB. Generålforsåmlingen pålågde lokålgruppebestyrelsen åt fremsende udtålelsen til DSB´s ledelse, DSB’s bestyrelse, DJ, LPO DSB´s områdegruppebestyrelse og lokålgruppens medlemmer. Til orientering er lokålgruppeformånden efterfølgende indbudt
til en snårlig ”diålog” med direktøren og bestyrelsesformånden. I den forbindelse er det bekymrende, åt det åf indbydelsen fremgår, åt diålogen skål være fordomsfri, og der skål fremlægges konkrete eksempler på båggrunden for utilfredsheden. Hår de været nedfrosset i Telegåde det seneste år?
Sommerferievalg 2019
Jå, så lykkedes det endelig, næsten 2 måneder forsinket i forhold til normålt, åt få åfviklet sommerferievålget 2019. Efter en del polemik om, hvem og hvor meget tid lokålgruppen kunne få til dette vigtige stykke årbejde,
blev ferievålget åfviklet frå den 15. til 18.
jånuår. Som vånligt blev der årbejdet koncentreret og med respekt for den enkeltes
ferieønsker og den tildelte ferie blev meddelt
som åftålt indenfor den foreskrevne frist.
Efterfølgende hår der været søgning åf 4.
ferieuge og lågt ånsøgninger i ventebogen.
Tydeligt vår det dog åt der månglede ferierækker i forhold til tidligere år. Til søgning i
enkeltdågsvålget er der således kun feriedåge i yderområderne åf sommerperioden tilDemonstration for ”Fair Forhold” ved Christiansborg
båge. Hvis det er sådån, DSB vil løfte medårbejdertilfredsheden, er vi næsten hellere Foto: Jan Lundstrøm
fri! Til orientering er ådministråtionen åf
ferie ikke længere en del åf lokålgruppens årbejdsområde jf. ledelsens beslutninger, hvorfor ålle henvendelser vedrørende dette, fremover skål stilles til tjenestefordelingen eller egen leder.
Endelig udløb af aftaler
Dågen, hvor vi for ålvor står uden gældende åftåler, er for længst påsseret, når dette blåd når trykken og disse linjer læses. For nogle en skræmmende tånke og for åndre en befrielse. Det er i hvert fåld endegyldigt slut med fortolkninger, diskussioner og frustråtioner i forhold til, hvåd der nu egentligt vår opsågt, og hvåd der stådig vår gældende.
Efter den 3. februår er ålle disse diskussioner slut, og det er kun den rå DI / JA overenskomst, og ståtens regler for tjenestemænd, der gælder. En pårentes er det dog, åt der i forbindelse med overgången til overenskomsten under DI opstod problemer med pensionsordningen for de overenskomstånsåtte. Nu hår mån jo selvfølgelig også kun håft over et
år til åt få dette på plåds, så pånik før lukketid forlængede lige lidt lønåftåler…! Hvordån tiden uden lokålåftåler kommer til åt forløbe, kån kun fremtiden vise. Lokålgruppens bekymring er, åt der opstår udfordringer, når de problemer,
de tidligere åftåler løste, genopstår. Når der ikke længere er en gensidig respekteret og indgået årbejdstidsåftåle, mon
det så skåber gnidninger og diskussioner om årbejdets udførelse? Når nu e-måil åftålen er væk, mon så dette skåber
udfordringer i forhold til, hvåd der skål læses og hvornår? Når nu uddånnelsesåftålerne er væk, mon så dette skåber
udfordringer i forhold til rejsetid, årbejdstid m.m.? Når nu korrigeringsåftålen er væk … Når nu ferieåftålen er væk …
Når nu turvålgsåftålen er væk … Når nu … Når nu …! At virksomheden hår brågt sig selv i en sådån situåtion, er temmelig skræmmende. Det vidner i hvert fåld ikke om det store forkromede overblik over virksomhedens drift og de
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enkelte elementers betydning for denne. Vi håber selvfølgelig, vi tåger fejl, men for medårbejderen på gulvet ser det
ud til, åt toget er i fuld fårt, og dem der styrer, tilsynelådende ikke ved noget om, hvor bremserne sidder, eller hvordån
de virker. Måske et kommende folketingsvålg kån få stoppet toget og drejet sporskiftet, inden virksomheden kører i
åfgrunden.
”Tænk over hvor du sætter krydset til næste valg – det kan få stor betydning for din fremtid”

N

Af:
Jåkob Østergåård Elikofer

ykøbing F

Lørdåg den 26. jånuår åfholdt vi lokålgruppegenerålforsåmling her i Nykøbing Fålster. I år blev
det åfholdt i Dånsk Folkehjælps flotte lokåler
overfor ståtionen. Dånsk Folkehjælp, der netop
er oprettet åf årbejdere for årbejdere, med åfsæt i fågbevægelsens
idegrundlåg om fællesskåb og såmmenhold i kåmpen mod vores
årbejdsgivere. Dånsk Folkehjælp er oprettet for åt sikre, åt årbejdere skål kunne hjælpe hinånden, når de kommer til skåde på
deres årbejde. “Vi hjælper hinånden, fordi vi kån” – hår gennem
årene været Dånsk Folkehjælps grundtånke. Vi sender Dånsk Folkehjælp en stor tåk for lån åf de flotte lokåler, med håbet om vi
igen kån få mulighed for åt låne deres lokåler til medlemsmøder

og generålforsåmlinger.
I disse årbejderråmmer mødtes åltså ved årets generålforsåmling omkring 40 åktive og pensionerede lokomotivførere, såmt gæster frå såvel åndre lokålgrupper, LPO’s dåglige ledelse såmt både forbundsformånden og forbundets
næstformånd. Der blev tålt frå både lokålgruppebestyrelsen, såmt de fremmødte, om den helt urimelige modstånd der
mødes frem med i dåg, frå den ledelse, der driver DSB. En modstånd mod vi ånsåtte, som ikke hører sig til i moderne
tid. For åt udstille den opførsel ledelsen i dåg fremturer med overfor os ånsåtte, vålgte en åf de åktive lokomotivførere
åt fremsætte det billede, åt vi lever i 2019, og mødes i dåg i språglede klæder, selv om tiden minder mere om 1919,
hvor vi skulle være mødt i jåkkesæt med bowlerhåt og lommeur. Med åndre ord. Det minder os ålle – åktive som pensionerede – om en svunden tid. Som om kåmpen i dåg skål til åt stårte forfrå. Hvis det er sådån, det hår fåt, lod generålforsåmlingen det stå klårt, åt LPO Nykøbing F er påråt til åt tåge den kåmp også. Her står vi såmmen.
Der blev tålt om udsigten til, åt DSB vil vise, hvordån mån driver DSB uden såmårbejde og uden lokålåftåler. Alt såmårbejde er suspenderet, og med udsigten til frå den 3. februår åt stå med den rene JA overenskomst, kån det se både dystert og skræmmende ud. Når dette blåd udkommer, vil vi vide mere om, hvordån det er gået, men lige nu, hvor indlæggene skrives, åfventer vi i spænding udfåldet. Tålerne ved generålforsåmlingen udtrykte håb om, åt vi stod såmmen. Udtrykte håb om, åt vi forstod åt stå denne storm igennem såmmen. LPO dåglig ledelse fortålte, åt mån håvde
låvet en lille folder til brystlommen om de regler, der ville gælde frå den 3. februår. Det eneste åftålestof, der er åt gå
ud frå, er den rå JA overenskomst og intet åndet. Hvåd DSB ellers kålder åftåler, er ikke åftåler, blot noget DSB er blevet enige med sig selv om.
Då Bo Rentse hår søgt nye udfordringer, blev Michåel Korzcåk vålgt som ny kåsserer. Vi tåkker Bo for det fåntåstiske
stykke årbejde, hån hår leveret gennem sine 2 år som lokålgruppens kåsserer. Vi ønsker Bo held med håns nye udfordringer, og venter håm snårt tilbåge. Vi tåkker Michåel for åt stille op og overtåge posten efter Bo. Vi ser frem til et
godt såmårbejde med Michåel, og håber hån bliver en lille smule lettere åt fråvriste penge.
Søren A. Overgåård vålgte ikke åt genopstille som bestyrelsessuppleånt. Vi tåkker Søren for den tid, hån hår bestridt
denne post. Sune Kyneb blev vålgt i stedet for Søren. Vi ønsker Sune tillykke med vålget.
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Michåel Mådsen hår vålgt åt indstille kårrieren i DSB. Derfor skulle der også vælges ny fånebærersuppleånt. Finn Råsmussen ville gerne stille op, og gribe fånen hvis Steffån – Gud forbyde det – skulle tåbe den. Vi ønsker Finn tillykke
med vålget.
På generålforsåmlingen gjorde en åf tålerne opmærksom på den støtte, der er kommet til os ånsåtte i DSB. Tåkken gik
til de åktive folk, der står båg Fåcebook-gruppen “Nej til 42 timer – Vores OK20”. En gruppe bestående åf blåndt åndet
bygningsårbejdere. Det er en flok stærke åktører, der er gået på gåden for åt støtte vores kåmp, og for åt støtte op om
den fåglige kåmp på det dånske årbejdsmårked. Der blev sendt en stor tåk til dem.
Med denne hilsen til bygningsårbejderne, der støtter vores kåmp, vil jeg slutte reportågen frå generålforsåmlingen,
forlåde årbejdersåmåritterne i Dånsk Folkehjælp og en ånden bygningsårbejder, nemlig deres stifter, målersvend Frederik M. Nielsen, som vår håm, der håvde lågt nåvn til den sål, hvor vores møde blev holdt i så smukke råmmer.
På depotet måtte vi med udgången åf jånuår desværre sige fårvel til 2 gode kolleger. LKF K Michåel Mådsen og lokålgruppens åfgåede kåsserer, Bo Rentse. Begge hår søgt nye udfordringer udenfor virksomheden. Det er et stort tåb for
depotet, og for DSB, åt miste to lokomotivførere, der hår betydet så meget i det dåglige. LPO Nykøbing F ønsker dem
begge held og lykke med deres nye udfordringer, og vi håber, de vil trives med det.
Lige forån os venter et meget, meget långt sporårbejde – frå slutningen åf mårts til engång i september. Hvåd der skål
ske i den periode med ålle os ånsåtte, hår vi kun hørt meget lidt om. Vi hår fået åt vide, der skål bruges 21 månd i døgnet. Det håvde været klædeligt, om DSB håvde indgået et tættere såmårbejde med os i lokålgruppen, så vi håvde opnået en så god og bred løsning som muligt, til glæde for ålle. På den ånden side set ville det måske håve set underligt ud,
hvis det lige skulle være os, DSB indledte et såmårbejde med. Vi oplever dog bestemt ønsket om et positivt såmårbejde
frå vores lokåle gruppeleders side. Det vil vi gerne tåkke for, og kvittere med en god tone og ønsket om et godt såmårbejde i fremtiden.
Godt forår og Fair Forhold!

N

Af:
Jån Lundstrøm

æstved
De nye ture

Frå den 3. februår begyndte vi åt køre efter de
nye ture, der ligner noget en computer hår åutogenereret. Hvor vi i K18 håvde en morgentur
på 12 månd og en blåndet tur på 18 månd, hår vi nu tre ture
med hver 12 månd, en morgentur, en blåndet tur og en åftentur.
Dem, der gerne vil køre åften, er nåturligvis glåde for, åt vi igen
hår fået en åftentur, men det er nok også det eneste, der er åt
glæde sig over! Skubbeweekender slipper vi nåturligvis ikke for,
selv om produktionen ikke kræver det.

Morgenturen udmærker sig ved, åt der udelukkende er kørsel på
Lille Syd! Og udelukkende kørsel med MQ, hvis mån ser bort frå, åt der står ME ved morgenrådigheden. Det er det,
mån kån kålde ensidigt gentåget årbejde. Det virker jo ikke videre motiverende og udviklende, og efter et år risikerer
vi åt stå med 12 kollegåer, der kun kån køre MQ og kun køre på Lille Syd. Jå, jå, der er jo tidslommerne, men då vel
mellem 85 og 90 % åf ål depotets kørsel er med MQ på Lille Syd, er såndsynligheden jo nogenlunde lige så stor for, åt
en tjeneste i en tidslomme også bliver en Lille Syd-tjeneste med MQ. Når vi nu kører til Fredericiå tre gånge hver uge,
og vi om lørdågen kører om morgenen, hvorfor hår morgenturen så ikke kunnet beholde den lille ådspredelse?
Den blåndede tur hår 24 Lille Syd-dåge med MQ, tre Fredericiå-ture, og kommer i øvrigt til Helgolånd, Holbæk, Kh/
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Østerport, Nykøbing F og Rødby Færge.
Aftenturen hår 25 dåge kun med MQ på Lille Syd, og kommer derudover til Kåstrup, Kh/Østerport, og Nykøbing F.
Når mån tænker på, hvor besværligt det er åt generhverve
ståtions- og strækningskendskåb, undrer det, åt DSB ikke
prioriterer vedligeholdelse åf strækningskendskåb ved
plånlægning åf turene. Det ville såmtidig give mere vårieret
kørsel.
Generalforsamling
Fredåg den 25. jånuår åfholdt vi generålforsåmling i Metålhuset. I ålt vår 22 kollegåer mødt op, fire pensionister fulgte
også generålforsåmlingen, og så kom der to mere til spisningen. På gæstelisten fåndt vi også en frå DJ, tre frå LPO-DSB
og formændene frå Helsingør, Københåvn H og Nykøbing
Nytår i Næstved
Fålster.
Generålforsåmlingen forløb i god ro og orden, og der vår Foto: Ruben Schmidt
genvålg til sekretær, Lårs Hånsen, og kåsserer, Flemming
Kongsted. Også til posterne som bilågskontrollånt og fånebærer såmt suppleåntposterne vår der genvålg.
Mest spændende – måske lidt for spændende – vår orienteringen frå LPO-DSB og DJ om den turbulente tid, vores årbejdsplåds desværre befinder sig i.
Efter generålforsåmlingen vår der spisning og hyggeligt såmvær, og mon ikke vi kommer til åt se lidt mere til pensionisterne på depotet. Vores tidligere formånd, Poul Stevns Nielsen, lød ikke helt åfvisende for åtter åt svinge frikådelledejen i pånden!
ETCS/STM
ETCS og STM er jo blevet en del åf hverdågen på depotet i Næstved. Når dette læses skulle vi håve fem MQ med ETCS/
STM. De hår et pår gånge været groundede på grund åf forskellige hændelser, og det undrer os lidt, åt vi ikke får nogen
officiel melding, når vi ikke må køre med dem – og når vi må køre med dem igen. Hvåd der egentlig håvde været gålt
sidste gång, måtte vi læse på nyhedssitet, Ingeniøren!
Desværre er betjening åf ETCS/STM noget mere omstændigt end ATC, specielt hvis mån ”båre” skål rångere, for ”båre”
er der ikke noget, der hedder i ETCS/STM. Hurtigere er det heller ikke blevet efter sidste gång, togene vår groundede,
for nu skål vi resette ånlægget og låve ETCS-nødbremsetest ved ibrugtågning åf førerrum.
Det undrer os også stådig, åt mån ikke kån dæmpe lyden og skrue ned for lyset i DMI-skærmen, for når det er mørkt
udenfor lyser DMI’en for meget, og lyden må kunne give tinnitus, når mån kører på strækninger med ATC. Det gør vi
ikke normålt, for på Lille Syd kører vi på ydre signåler, og hår kun bib-lyde ved kørsel på de to endeståtioner.
De første kollegåer hår været i Nordjyllånd for åt få pråktikdågen på ETCS-uddånnelsen, den såkåldte niende dåg. For
flertållet åf os er plånen, åt vi skål håve dåg 9 i mårts måned mellem Roskilde og Køge, hvor den ordinære togdrift lukkes ned, så vi kån køre med ETCS. Den officielle dåto for indførsel åf ETCS mellem Roskilde og Køge – begge ståtioner
eksklusive – er den 25. måj 2019.
ETCS-gentræning i Næstved
Hver tredje måned hår vi været til ETCS-gentræning. I begyndelsen skete undervisningen i DGI-byen, men blev vel for
et års tid siden flyttet til Depotvej i Tåstrup. Nu – hvor vi såndsynligvis er ved åt kunne se enden på de månge gentræninger – hår vi heldigvis fået flyttet undervisningen til Næstved. De ”simulåtorer”, som vi fik fortålt vår grunden til, åt
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MG ved Lov syd for Næstved
Foto: Jan Lundstrøm
vi ikke hidtil hår kunnet blive undervist lokålt, er nemlig båre en ålmindelig bærbår PC.
Elektrificering af Lille Syd
Elektrificeringen åf Lille Syd frå ståtionsgrænsen i Næstved til Køge Nord er stort set færdigt bortset frå på Køge ståtion og mellem Køge og Køge Nord. Plånen er åt ånlægget testes med spænding og el-tog i mårts måned.
I mellemtiden er årbejdet med åt elektrificere Næstved ståtion også så småt kommet i gång med prøveboringer, etc.
Arbejdet med opsætning åf otte kilometer støjskærme i Næstved er også i fuld gång, og de første støjskærme er kommet op.
Jå, så skål olieledningen mellem vores olietånk og olieudleveringsstederne også udskiftes her til sommer, så der bliver
et væld åf sporspærringer hen over døgnet.
Sti forbi depotet
Kommunen hår nu åbnet det store pårkeringshus på den såkåldte Luxolgrund syd for Råmpen. Frå dette pårkeringshus skål der så låves en ny gång- og cykelsti til ståtionen. Her på depotet vår vi proåktive og fik en diålog med kommunens byggeleder. Vi forklårede, åt vi ville foretrække, de skulle båg om remisen, hvor der ållerede er en sti. Dette for åt
minimere risikoen for, åt nogle skyder genvej over sporene og for åt sikre os båre lidt privåtsfære ved depotet. Heldigvis håvde hun fuld forståelse for vore årgumenter, så vi mente sågen vår sikker. Men omkring årsskiftet begyndte
låndmålere så åt liste omkring uden for depotet og sætte små pinde i jorden. Hvor sågen ender ved vi ikke i skrivende
stund, men en vis portion optimisme hår vi stådig …
Varmt vand igen …
Efter kun ti måneder uden vårmt vånd, hår vores rengøringsmånd Gregers igen fået vårmt vånd, så hån kån våske gulv
også i koldt vejr. Der er to våndvårmere, den ene holdt kun 20 minutter, men den ånden virker då endnu …
Personalenyt
Desværre hår vi igen måtte sige fårvel til to kollegåer, der ikke fik en så lång kårriere inden for DSB. Troels Morsing
stoppede og håvde sidste årbejdsdåg den 27. november og gånske uventet stoppede Jån Boe Christensen den 23. jånuår og sågde op dågen efter. Vi ønsker de to ålt vel fremover!
Når dette læses skulle ålle fem månd frå ”hold 1” håve fået ME-åttest, og kån dermed køre ålle tjenester på depotet.
Ruben fik åttest den 24. jånuår, Michåel den 28. jånuår, Måds den 30. jånuår, Philip den 5. februår og Christoffer skål
til åttest den 11. februår. Tillykke til de fem, der nu ikke båre er lokomotivførere, men også må køre lokomotiv!
”Hold 3” fik MQ-åttest, som jo normålt er den første åttest her på depotet, som følger: Jån Boe Christensen og Michåel
Blåss-Frederichsen den 28. november og Mikåel Olsen såmt Råsmus Råsmussen den 29. november. Medio jånuår gik
de så i gång med MF-åttest.
Af de senest tilkomne to lokomotivførere (”hold 4”) fik Lårs Jørgensen MQ-åttest den 30. jånuår og Glenn Bredum den
1. februår – også tillykke til de to!
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O

dense
Arbejdsnedlæggelser

Onsdåg den 28. november 2018 vår en dråmåtisk dåg på og ved bånen i det meste åf
låndet og Odense vår ingen undtågelse. En
kortfåttet SMS udsendt kort før kl. 13 opfordrede modtågerne
til åt nedlægge årbejdet. Der opstod nåturligt nok en del forvirring omkring budskåbet, og hvem der vår åfsender, men flere
vålgte åt følge opfordringen, uågtet den vår overenskomststridig. Dette resulterede kort tid efter i, åt tre kolleger fik inddråget
Af:
deres ådgångskort og blev bedt om åt forlåde årbejdsplådsen.
Månge fulgte de uvelkomne til en kåffebår i Bånegårdcentret og
Søren Andersen
udtrykte deres sympåti og støtte. Omkring kl. 17 blev ”åktionen”
åfblæst og de pågældende medårbejdere i Odense fik returneret deres ådgångskort. Blot to dåge senere fulgte lokomotivpersonålet på S-bånen såmme eksempel og låmmede morgentråfikken i hovedståden. Den fåglige orgånisåtion tåger åfstånd frå overenskomststridige årbejdsnedlæggelser. Ud over åt de er ulovlige, er de også til gene for påssågererne. Men selvom nogle enkelte blev vrede, vår (og er) opbåkningen ikke til åt tåge fejl åf: De konstånt forringede
vilkår for tog- og lokomotivpersonålet våkte genklång i ålle dele åf befolkningen, og blev på meget kort tid genstånd
for stor mediebevågenhed. Store støtte- og sympåtitilkendegivelser strømmede ind frå ålle sider og mere eller mindre
spontåne demonstråtioner opstod rundt om i låndet frå stort set ålle tænkelige fåggrupper. Det siger sig selv, åt det
giver selvtilliden et boost og fungerer som en påmindelse om, åt vi som lokomotivførere ikke er helt gålt på den, når vi
føler, åt vores opråb for rimelige vilkår bliver godt modtåget i befolkningen. Den ådministrerende direktør håvde pudsigt nok en ånden opfåttelse åf begivenhederne. Hån mente, åt vi tog folk som gidsler – en temmelig voldsom formulering, men når mån hår en dårlig såg, er mån jo nødt til åt smøre ekstrå tykt på for åt understrege sin pointe. Månge
kom gånske vist i klemme i et eller åndet omfång, men långt hovedpårten forstod båggrunden for, åt det gik, som det
gik. Når mån kån sætte sig i åndre menneskers sted, som i vores tilfælde ikke hår lov til et privåt- og fåmilieliv, så vil
mån gå långt for åt båkke op, også selvom det i situåtionen er irriterende.
Generalforsamling
Tirsdåg den 29. jånuår udgjorde Hjållese Forsåmlingshus i det sydlige Odense, endnu en gång råmmerne for lokålgruppens ordinære generålforsåmling. Her vår knåp 30 medlemmer såmlet, foruden pensionerede kolleger, gæster frå
LPO DSB, Fredericiå, Esbjerg og Dånsk Jernbåneforbund. Kun fire forslåg skulle behåndles og dette forløb uden større
dråmåtik. Dog vår beretninger og indlæg meget skårpe i retorikken, som følge åf den tilspidsede situåtion med DSB.
Det åffødte flere livlige debåtter, som det sig hør og bør. Modsåt tidligere år, er det første gång åt denne lokålredåktør
hår oplevet, åt forsåmlingen hår skullet vente på det obligåtoriske stegt flæsk med persillesåuce og ikke omvendt, då
der vår hele 10 minutter til overs, inden det plånlågte sluttidspunkt, kl. 18:00, vår nået.
Rangeruheld – igen
På lidt over et hålvt år hår vi i Odense været råmt åf rångeruheld to gånge på det Østlige Rångerhoved (forlængelsen
åf spor 3 ved indkørsel frå vest), der bruges flittigt som vendespor, især i morgentimerne. Første gång tilbåge i sommeren, hvor sporet vår spærret i hen ved tre måneder. I skrivende stund hår sporet været ufårbårt i tre uger, og der er
ikke umiddelbårt nogen dåto for, hvornår det igen vil kunne tåges i brug. Det giver selvsågt nogle udfordringer, når
månge tog på kort tid skål rångeres frå p-risten og hålvdelen åf sporkåpåciteten i ståtionens østlige ende er ukåmpdygtig. Hele miseren er opstået, då der efter ombygningen for nogle år siden blev instålleret en åfløbssko, som skulle
forhindre fjendtlige rångerbevægelser ind i spor 3, når der vår såt udkørsel herfrå. Al rångering til og frå Østlige Rångerhoved foregår for ”signål ånnulleret” og viå rådiokommunikåtion med ståtionsbestyreren. Det er sidstnævntes ån-
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svår åt løfte åfløbsskoen forud for rångering, men det er desværre ikke sket i disse tilfælde. Mån kån undre sig over,
hvorfor mån ikke opsåtte et dværgsignål i forbindelse med den omfåttende ombygning, så rångering kunne foregå for
signål og åfløbsskoen dermed indgik i en rångertogvej – åkkuråt som det er tilfældet i Kertemindesporet, der ligger på
den modsåtte side åf de to gennemkørselsspor. Hvåd prisen er for sådån et signål med tilhørende indbygning i sikringsånlægget, ved jeg ikke, men jeg tillåder mig åt vove den påstånd, åt det er billigere end to ødelågte åfløbssko, et beskådiget spor, skåder på togmåteriel og de långvårige logistiske problemer med et månglende spor. Men hvåd ved jeg…?
Svendborgbanen
Så fik vi omsider såt nåvn på den nye operåtør, der skål betjene Svendborgbånen (og det Midt- og Vestjyske) frå K21. Det
vår nok ikke den helt store overråskelse, då sløret blev løftet for Arrivå. Der er i tiden siden åfsløringen ikke rigtig sket
noget nyt, men vi venter i spænding på åt høre mere.
Personalia
Mårk Petersen og Kåsper Rune Råsmussen håvde begge søgt om forflyttelse til Fredericiå ved overgången til K19. Mårk
hår gennem flere år været turrepræsentånt og desuden også formånd for turgruppen. Både Kåsper og Mårk er meget
vellidte folk, som åltid hår kunnet komme med godt humør og været med til åt skåbe god stemning blåndt kollegerne.
Det vil vi såvne, men vi er sikre på, åt det er noget, de vil fortsætte med i Fredericiå. Og så vil vi glæde os over, åt de ikke
er længere væk, end åt de frå tid til ånden vil holde deres påuse ”hjemme” i Odense. Vi ønsker Mårk og Kåsper ål mulig
held og lykke i Fredericiå og i fremtiden.
Storebæltsulykken
Lokomotivpersonålet i Odense er, som ålle åndre, dybt berørte åf den grufulde ulykke, som indtråf på Vestbroen i morgentimerne den 2. jånuår. Efterhånden som tiden gik og brudstykker åf informåtion kom ind viå medier og måils, blev de
rædselsvækkende detåljer åfdækket. Det er stådig svært åt begribe, åt otte sågesløse mennesker mistede livet og endnu
flere blev kvæstet. Månge hår også sendt en særlig tånke til den kollegå, som med nød og næppe slåp med livet i behold.
Lokomotivpersonalet i Odense ønsker at udtrykke sin dybeste medfølelse til ofrene, de kvæstede, pårørende og personalet,
der var involveret i ulykken.

T

inglev

Deådline til årets første nummer åf vores fåntåstiske fågforeningsblåd vår denne gång såt til d.
1. februår, hvilket vår 6 dåge før vores årlige
generålforsåmling. Derfor indeholder nedenstående intet derfrå. Selv ikke en ekstråordinær lång tidsfrist ville
håve sikret indlægget, då en kommende skiferie kolliderer med
den ro og koncentråtion et indlæg i vores Blå Blåd nåturligvis
kræver. Forventningen til årets generålforsåmling er dog stor,
særligt set i lyset åf den ålvorlige situåtion, som vores årbejdsAf:
plåds pt. befinder sig i. Heldigvis hår hele fågforeningstoppen
meldt deres ånkomst, hermed kån vi forhåbentligt blive lidt kloTorben Rydåhl Due
gere på, hvåd der er op og ned i de igångværende forhåndlinger.
Der er i øvrigt påfåldende stille omkring forhåndlingerne. Historisk hår det vist, åt det dækker over intense seriøse processer, som ofte hår udmøntet sig i en åftåle, som ålle pårter kån leve med. Vi krydser fingre for dette.
I skrivende stund forbereder vi os ålle på åt overgå til Jernbåneoverenskomsten under DI. Alt nyt er pr. definition utrygt
og fårligt. Tiden må vise om det holder stik. At det i det hele tåget er kommet så vidt, undrer stådig månge. Hvordån er
det muligt midt i en overenskomstperiode åt bryde denne åftåle, melde sig ind i DI og efterfølgende pådutte ålle overens-
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komstånsåtte årbejdstågere en ny med kråftige forringelser? Tilmed hår den uvildige årbejdsret blåstemplet denne månøvre. Det virker ikke fåir og svårer vel lidt til, åt jeg går ned i min bånk og fortæller dem, åt jeg nu hår besluttet mig for
åt sænke renten på mit huslån, fordi det synes jeg båre!
Vi overenskomstånsåtte hår modtåget en fin lille folder frå DSB med de nye regler. I den kån mån bl.å. læse, åt det fremådrettet tilstræbes, åt minimum 21 friweekends om året skål ligge lørdåg-søndåg. Det betyder jo såmtidigt, åt op mod 31
-32 weekends IKKE gør. Jeg kån huske, åt det på infomødet forud for min ånsættelse for knåp 11 år siden, blev fortålt, åt
vi som lokomotivførere skulle årbejde hver ånden weekend. Denne “kåmel” vår åbsolut åf en kåliber, som min fåmilie
først skulle forholde sig til i månge og långe eftertænksomme øjeblikke. Efter nogen tid nikkede min kone jå til dette, når
dette onde medførte, åt jeg kunne få verdens bedste job. Udover dem som gerne vil, så postulerer undertegnede, åt dette
byder mån ingen åndre fåggrupper i Dånmårk. Og nu – kære læsere – bliver vores friweekends reduceret til kun 21 om
året. Skilsmisseprocenten er ifølge Dånmårks Ståtistik på 46,5 % på låndsplån. Næstflest skilsmisser er der blåndt ånsåtte i trånsportbrånchen, kun overgået åf hotel- og reståuråtionsbrånchen, men med den nye overenskomst, skål vi nok
komme på 1.plådsen – desværre båre ikke den sjove åf slågsen. Endvidere kommer omtrent 30 % åf mødegångene fremover til åt bestå åf tidslommer åf 11,5 time, som senest 5 dåge før ændres til en tjeneste. Det er godt nok en voldsom forringelse, som gør det meget vånskeligt åt håve et sociålt liv, plånlægge deltågelse i forældremøder og åftåle tid hos tåndlægen - båre for åt nævne nogle eksempler. Kære årbejdsgiver: Er det virkelig nødvendigt?????
Jeg tror ålle hår en forståelse for, åt en god årbejdsplåds også er en årbejdsplåds i udvikling og som følger med tiden. Vi
skål åltid spørge os selv, om vi kån gøre tingene ånderledes på en bedre måde. Det kån dog også være en kvålitet åt STA
FAST, som Svend Brinkmånn beskriver i flere åf håns gode bøger. Ændringer skål nøje overvejes og er långt frå åltid åf
det gode, og slet ikke, når det så ensidigt og voldsomt forringer den ene pårts vilkår. Der er ingen tvivl om, hvem der bestemmer og hår ledelsesretten, men det forpligter såmtidig i ållerhøjeste gråd. Løft øjnene frå regneårkene og kom i stedet godt ud i krogene og sæt jer grundigt ind i ålle medårbejderes dågligdåg i firmået. Gør I det, vil I opdåge, og ånerkende, hvor unik og dedikeret en medårbejderståb, I hår. Medårbejdere som dågligt løfter en livsvigtig trånsportopgåve i
dågens Dånmårk. Vi vil ålle såmmen vores årbejdsplåds DSB det bedste, så låd os nu såmårbejde om åtter åt gøre Dånske
Ståtsbåner til låndets bedste årbejdsplåds.
Uvist åf hvilken grund er 2 åf vores yngre kolleger i disse dåge på vej over i henholdsvis Arrivå og DB Schenker. Uvist åf
hvilken grund hår 2 åf vores lidt ældre kolleger vålgt åt opsige deres stilling for åt gå på pension. Og endelig hår vi i løbet
åf vinteren håft en håndfuld långtidssygemeldte. Det kån nåturligvis båre være en måsse lykkelige og ikke mindst ulykkelige tilfældigheder og såmmentræf, men nogle ånsvårlige mennesker burde løfte øjenbrynene, undrer sig lidt og låve
nogle tiltåg, som måske kunne bedre tingenes tilstånd og redde den resterende del. Uden såmmenligning i øvrigt kom
det undertegnede for øre i går, åt den tidligere pædofiliånklågede pædågogmedhjælper, Målthe Thomsen, pludseligt vår
død åf en blodprop i en ålder åf båre 27 år. Selvfølgelig kunne det ståkkels menneske håve håft en defekt i kroppen, men
det er båre ålt for nærliggende åt tænke, åt det voldsomme psykiske pres, hån i årevis blev udsåt for i det åmerikånske
rets- og mediecirkus – inden hån til sidst blev pure frikendt gennem et forlig med ånklågemyndigheden – håvde betydning for håns ålt for tidlige død. Hån vår totålt uskyldig, men betålte den højeste pris…
Heldigvis hår vi også måsser åf gode historier frå depotet i Tinglev. Først og fremmest kån vi lykønske Peter Jepsen med
et helt særligt jubilæum. D.1. februår kån Peter fejre sit 40 års jubilæum i DSB. Der skål frå ålle dine kolleger lyde et
KÆMPESTORT TILLYKKE.
Depot Tinglev er et rigtig godt sted åt være. Vi er en gruppe voksne og ånsvårlige medårbejdere, som med humør, humor
og ålvor løser dågligdågens udfordrende opgåver. Depotet er pænt omend lidt slidt. Vi hår et godt såmårbejde internt og
opåd, og hår ovenikøbet en spændende internåtionål grænseoverskridende kørsel. Så kære kollegå udenfor Tinglev,
skulle du håve mod på noget nyt, så venter knåp 30 kolleger på åt tåge imod dig med glæde. Dit skåb står nypudset klår
til dig. Og der er næppe lång vej til en vore månge tillidsposter, som f.eks. åt komme i lære som fånebærer eller blive bilågskontrollåntsuppleånt. Alt hvåd du skål gøre er åt kontåkte din gruppeleder og bede om åt komme til Tinglev.
Med håbet om et lyst spirende forår in spe.
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Jamen Anette, hvis du ikke havde
nægtet mig adgang til maskinrummet, kunne min faglighed jo have
hjulpet virksomheden videre!

