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LEDER

DSB’s nye strategi

!
Af: Søren Max Kristensen, områdegruppeformand
!

DSB’s ledelse har nu offentliggjort deres nye strategi. En strategi, der skal vise vejen frem for virksomheden, og derved også for
os medarbejdere i mange år frem. En sådan strategi kan man som medarbejder have mange holdninger til. Men det er nu engang ledelsen,
som har en pligt til at vise, hvor vi skal hen. At LPO DSB, som
faglig organisation for en stor del af driftspersonalet, så kan undre os over, at ”Togkørsel” ikke er en del af de centrale forretningsområder, burde til gengæld ikke undre nogen. Læs mere om dette
i ”Redaktørens klumme” inde i bladet.

!

En positiv del af strategien er, at DSB’s ledelse har rakt hånden
frem til de faglige organisationer. Nu skal der samarbejdes. I fællesskab skal vi definere de kommende års opgaver. Opgaver, der skal
løses i fællesskab. Til vores virksomheds bedste.

!

Det har LPO DSB selvfølgelig kvitteret for. Men skal samarbejdet
blive en succes, så skal der nok først findes en fælles forståelse
af selve begrebet. Hvis ledelsen fortsætter med blot at orientere
om, hvilke beslutninger de vil tage, og de faglige organisationer,
allernådigst, kan ændre et komma eller to, så bliver strategiarbejdet op af bakke. Det er ikke samarbejde. Det er oplyst enevælde,
som ellers ophørte i Danmark med Grundlovens indførelse i 1849.

!

Hvis ledelsen derimod ønsker at indgå i et ægte, ligeværdigt samarbejde, hvor vi gennem dialog finder fælles løsninger på de mange
opgaver, vi står overfor, så er der håb forude. Fælles løsninger
giver fælles ansvar.

!

Senest i maj måned skal vi have ny administrerende direktør. Valget
er faldet på Flemming Jensen, som kommer fra SAS. LPO DSB byder
Flemming Jensen velkommen til DSB og håber, at Flemming er mand for
at føre DSB’s samarbejds- og personalepolitik ind i det 21. århundrede.

På besøg hos vores norske
kolleger

#

Efter ankomst til Norge, blev vi fragtet til

Norsk Lokomotivmannsforbunds (NLF) feriehuse
på den fantastisk smukke lokation.

På besøg hos vores !
norske kolleger !!

!

Af: Jesper R Pedersen, lokalgruppeformand
Tinglev

!

Tidligere på året bad DJ mig om at deltage
som gæst på et af Norsk Lokomotivmannsforbunds tillidsmands kurser.

!

Jeg har aldrig tidligere har været i Norge –
primært af frygt for at få varige ved at retstavningsproblemer ved at besøge et land,
som tillader, at man staver cykel og benzin
med s- men vovede alligevel pelsen og takkede ja.
Tilbuddet var simpelthen alt for fristende.

!

Turen til Norge skulle have været i følgeskab med en tillidsmand fra DB Schenker.
Da han kort før meldte afbud, sørgede DJ i
11. time for en afløser, nemlig ingen ringere
end vores egen områdegruppekasserer Hans
Merstrand.
Det var så alligevel tæt på, at jeg kom alene
af sted, da Hans valgte en afgang fra Aarhus
til Kastrup Lufthavn med IC4-materiel.
Toget brækkede ikke overraskende ned allerede i Odense, men det lykkedes dog Hans at
nå frem til afgang.

!

Efter ankomst til Norge, blev vi fragtet til
Norsk Lokomotivmannsforbunds (NLF) feriehuse på den fantastisk smukke lokation,
Stolkilen1, hvor kurset skulle afholdes.

!

Vi blev budt velkommen af studiesekretær i
NLF, den pæredanske Rita Jørgensen, som
nok er kendt af flere af det Blå Blads læsere,
da hun har en fortid i LPA og DSB.

!

Mandag eftermiddag og aften gik med indkvartering og lidt hyggeligt samvær, hvor vi
lærte de norske kolleger lidt at kende.

!

Tirsdag morgen startede kurset rigtig op.
Hans og undertegnede mødte friske og velop1

lagte op efter en morgendukkert med et par
af de norske kolleger.
Efter velkomsten holdt tidligere forbundsformand, Øystein Aslaksen et indlæg om
internationalt samarbejde.

!

Øystein er formand for ITF’s jernbanesektion (International Transport Workers Federation) og bestyrelsesmedlem i ETF’s jernbanesektion (European Transport Workers Federation), hvor han bruger sin energi på at bekæmpe social dumping og arbejde for bedre
forhold for ansatte i jernbanesektoren overalt
i verden.
Øystein har rejst jorden rundt, og været
med til at støtte lokomotivførernes faglige
kamp for anstændige vilkår i lande, hvor forholdene er utrolig kummerlige.
F.eks. er det meget sjældent, at vi kører
rundt med materiel med skudhuller i, hvilket
faktisk er en hverdagsbegivenhed i nogle af
de lande, som Øystein har besøgt.

!

Heldigvis kunne han fortælle flere historier
om, hvor sammenholdet blandt lokomotivførerne havde båret frugt og skaffet bedre forhold på trods af, at det stadig er forhold, der
ligger meget under det niveau, som vi kender
her i Norden.

!

Ønsker du som læser at blive klogere på den
faglige indsats på det europæiske og internationale plan så besøg http://www.itfglobal.org/en/transport-sectors/railways/ og
http://www2.itfglobal.org/etf/railways.cfm .

!

Efter at Rita og Tor havde serveret en
overdådig frokost, så fortsatte historikeren
Harald Berntsen med et historisk overblik
over overenskomsternes betydning for det
norske arbejdsmarked.
På trods af, at emnet strakte sig langt ud
over jernbaneområdet, så var det uhyre interessant og bestemt også relevant for os fra
Danmark.
Hans og jeg var i hvert tilfælde enige om, at
det ikke var nogen dårlig idé, hvis vi slog et
slag for, at vi i LPO gjorde lidt mere for at

Feriehusene kan lejes af LPO DSB’s medlemmer. Besøg: www.stolkilen.no for mere information

skabe bevidsthed om vores historiske rødder,
måske også ud over det som fremgår af den
artikelserie, der kører p.t. i Det Blå Blad.

!

Det havde været en meget lærerig første
dag, og vi havde meget andet end den dejlige
middag at fordøje den aften.

!

Onsdagen startede igen med at vi danskere
ved morgenbadningen måtte bevise, hvem
der var de sande vikinger.
Herefter fulgte en grundig omgang morgenmad, og klokken 9 sad vi igen med spidsede
ører, mens NLF næstformand Jan-Even Nysted kunne berette om nogle at de udfordringer, som de norske lokomotivførere stod over
for.
Det var helt tydeligt, at de havde nøjagtig de
samme ting at slås med i Norge, som vi har i
Danmark.
Politikere som i blind ideologisk kamp vil
slagte et nationalt jernbaneselskab og udlicitere jernbanedriften, en ledelse i NSB (Norske Statsbaner) som har svært ved at samarbejde samt gentagne krav om effektiviseringer.
Lyder det bekendt?

!

Efter en kort pause var det så Hans og undertegnede, som fik lov at underholde lidt om de
danske forhold.
Der var, som nævnt, en del lighedspunkter,
men også nogle tydelige forskelle.

For eksempel organiserer de sig geografisk i
Norge.
NLF vurderede, da man i sin tid splittede NSB
op og udskilte godsdelen i CargoNet – altså
helt samme udvikling som vi så med DSB og
Railion – at en geografisk opdeling på tværs
af operatører var vigtig for at undgå intern
splittelse i forbundet.
Siden opsplitningen af NSB og CargoNet er
der kommet flere private operatører til.

!

I Danmark har vi valgt en anden model,
hvor vi jo som bekendt er organiseret efter,
hvilken operatør vi er ansat hos men det skaber selvfølgelig stof til eftertanke, når man
bliver præsenteret for andre måder at organisere sig på.

!

En ting stod helt klart for både Hans og jeg.
Er der noget norske lokomotivførere kan, så
er det at finde ud af at stå sammen.

!

Øystein Aslaksen kunne fortælle, at han i sin
tid som forbundsformand var blevet spurgt af
en nyansat lokomotivfører, hvad der skete,
hvis man ikke meldte sig ind i NLF.

!
!

Her kunne han så tørt svare, at det vidste han ikke, da det aldrig nogensinde
var sket.

!

Efter vores indlæg kom Tor Klyve fra STU
(Sentrale Tur Udvalg – hvad har de
nordmænd mod
C’et?) og berettede om arbejdstidsregler.

!

Og her kan man
tale om, at der er
forskel på danske
og norske forhold.
Det er dog ikke
sådan, at man kan
sige, at det ene er
bedre end det andet, for forskellene
skyldes primært
de geografiske ud-

Foto Jesper R Pedersen: Harald Berntsen fortæller passioneret om den norske arbejderbevægelses historie.

Foto Jesper R Pedersen: Det kan godt være at Jønke fik has på Makrellen for længe siden, men områdegruppekasserer
Hans Merstrand havde nu også et godt tag på den.

fordringer, som de har i Norge.
Vi taler altså om et land, som er mindst lige
så langt som fra Danmark til Rom, og så er
der færre lokomotivførere end her, hvilket
siger lidt om, hvor langt der kan være mellem
togene.
Der findes steder i Norge, hvor der er lige i
underkanten af 200 kilometer mellem to på
hinanden følgende bloksignaler.
Af den grund ligger lokomotivførerne også
ude, som man gjorde i Danmark for efterhånden mange år tilbage.
Vi ville nok ikke bryde os om deres forhold,
men i Norge er det en naturlig nødvendighed
og ikke noget, som man løfter meget på
øjenbrynene over.

!

Det var utroligt spændende at stifte bekendtskab med nogle så fuldstændig andre
forhold at være lokomotivfører under.

!

Rita sluttede dagen af med at berette lidt
om studievirksomheden i NLF, og før middagen blev der tid til en sejltur i hytternes tilhørende joller. Vi sejlede en tur ud og igennem
det meget smukke Ny Hellesund og sluttede
af med at fiske lidt.
Det lykkedes os både at få hvilling, makrel og
knurhane på krogen i den korte tid vi var
ude, så skulle man være belastet af et lystfiske gen, så er Stolkilen helt sikkert et besøg
værd.
Aftenen blev afsluttet med en rigtig festmiddag igen tilberedt af Rita og Tor.

sag vi jo nok langt fra har hørt det sidste til
herhjemme.

!

Til slut gav bestyrelsesmedlem i NLF Roar Olsen Johannessen nogle gode råd til de
nyvalgte tillidsfolk.

!

Og så var det ved at være tid til at få pakket
og afvente taxabåden (den nemmeste måde
at komme til Stolkilen), som skulle sejle os til
Høllen, hvorfra turen gik videre i taxabus til
lufthavnen.

!

!

!

!

Torsdagen var kursets sidste dag og efter
den nu obligatoriske dansker-vikinge-badning
kunne vi blive klogere på arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant i Norge.
Steinar Nordermoen fortalte om sit arbejde
som NLF’s koordinator for arbejdsmiljøområdet.
I Norge er fagforenings- og arbejdsmiljøarbejdet knyttet lidt tættere sammen end i
Danmark, men ellers havde de nogle af de
samme problemstillinger som i Danmark.

!

Hans Merstrand var selvfølgelig ikke sen til
at gribe chancen til at fortælle vores norske
venner om de ultrafine diesel partikler – en

Både Hans og jeg forlod Norge i en opløftet
stemning.
Norge er et virkelig smukt land og de norske
kolleger var nogle rigtig rare mennesker, som
tog usædvanligt godt imod os.
Vi fik i hvert tilfælde erfaret, at skulle en
eller anden flok fantasifulde politikere finde
på at lægge skinner over Skagerrak, så ville
det aldrig blive et problem at samarbejde
med vores gode norske kolleger.

Redaktørens klumme - DSB's nye strategi

!
Af: Peter Kanstrup, redaktør
!

!
!

!

!

DSB har fået en ny strategi, og i øvrigt også et
nyt logo, som jeg ikke skal kommentere yderligere her. !

den ultimative gennemførsel af den nye strategi kan få nogle helt uoverskuelige konsekvenser for fremtidens DSB. !

Da det hele ikke skal være brok og ”Nej-hat”,
så lad mig starte med at rose dét, at virksomheden har fået en strategi. !

Ideen med at fjerne togdrift fra DSB’s fremtidige kerneområde virker mildt sagt besynderlig.
Måske er det bare mig, men hvad fa…. er ideen med at gøre nogle områder til kerneområder, som umiddelbart kan løftes af en række
andre offentlige instanser som:!

!

Jeg skal ikke kunne sige om, der tidligere har
været én, men den har i så fald været vanskelig at få øje på for den menige medarbejde!
med mindre de senere års mange forringelser
altså er gennemført på baggrund af en overordnet strategi.!

!

Det er enhver virksomheds pligt at fortælle,
hvor vi er på vej hen. Og det skal medgives, at
det siger den nye strategi faktisk en del om.
Desværre er retningen stærkt bekymrende, og !

!

!
!

•
•
•

Banedanmark (stationsdrift)!
Transportministeriet (materielindkøb) og !
Trafikstyrelsen (kanaltildeling)!

Ovennævnte evt. suppeleret med et nyt selskab som indkøber og ejer det danske togmateriel, lad os kalde det Dansk Tog A/S, for hvor
efterlader det så DSB?!

!

Foto: Jan Lundstrøm

!

Hvis DSB kun skal køre tog og evt. vedligeholde disse i det omfang vedligehold ikke knyttes til de virksomheder, der leverer fremtidens
tog som en del af en samlet leverings- og servicekontrakt, og hvis denne togkørsel i øvrigt
konkurrenceudsættes enten helt eller delvist,
eksisterer DSB så i fremtiden?!

antal p-rister inkl. tilhørende sporareal. En
virksomhed med så få driftsmidler, har vel kun
et aktiv, nemlig trafikkontrakten, og hvor efterlader det så DSB økonomisk de år, hvor denne
kontrakt er ved at løbe ud, og en ny endnu
ikke er forhandlet, altså i sådan en perioden,
som den vi har p.t.?!

Og hvis der stadig er kørsel tilbage til DSB,
hvad er det så for en virksomhedskonstruktion,
hvis alle driftsmidler er fjernet fra virksomheden, måske bortset fra nogle gamle tog, der
endnu ikke er udrangeret og måske et mindre

Kan en virksomhed med så begrænset økonomisk volumen overhovedet overleve? Vil
nogen låne den penge? Eller give kredit på
bare nogenlunde anstændige vilkår?

!
!
!

!

Er det overhovedet meningen, at DSB skal overleve?

Efterskrift…
Det er lige før man bliver helt varm om hjertet ved tanken om IC2 og IC4. Godt vi har dem, for
så længe det økonomiske morads med tilknytning til det italienske togeventyr er uafklaret, er det
nok trods alt tvivlsomt, hvor mange private jernbaneoperatører der står på spring til at byde ind
på større dele af det danske jernbanenet, i alt fald i det omfang sådanne bud vil inkludere overtagelse af og ansvar for tog teknologi på ”Ansaldo Breda’sk”.

Foto: Jørn Weiss

Strejke- og
blokaderet –
fagbevægelsens
magtmidler

Dette er tredje artikel i serien om den
etablerede danske fagbevægelse,
overenskomstsystemet og de
udfordringer fagbevægelsen står med.
Af: Peter Kanstrup, redaktør

I det
seneste
nummer
af Det Blå Blad var der en udførlig beskrivelse
af overenskomstsystemet, og betydningen af at
være dækket af en sådan. Overenskomster er
ikke selvfølgeligheder, men rettigheder som
den etablerede fagbevægelse har kæmpet sig
til gennem mere end 100 år. !
Det er i sagens natur nødvendigt – både for
fagbevægelsen og arbejdsgiverne – at have
nogle instrumenter, som kan forsvare
overenskomsterne. !

!

I den danske arbejdsmarkedsmodel har
aftalens parter, dvs. den etablerede
fagbevægelse og ditto arbejdsgiverforeninger –
via forhandling – udstyret hinanden med nogle
magtmidler som lovligt kan bringes i
anvendelse i nogle forud aftalte situationer. !
Det er netop disse lovlige magtmidler denne
artikel omhandler !

!

For den etablerede fagbevægelse drejer det
sig om strejke- og blokaderetten.
Blokaderetten kan anvendes, når en
virksomhed eller et større område på
arbejdsmarkedet ikke er overenskomstdækket. !
Strejkeretten kan anvendes, hvis en
eksisterende overenskomst er løbet ud uden
det er lykkes for parterne at opnå enighed om
en ny, og – efter nogle særlige spilleregler – i
forbindelse med såkaldte sympatikonflikter.!

!

På arbejdsgiverside er det primære
magtmiddel lockout (engelsk: ”lukket ude”),
hvor arbejdsgiverne ved en overenskomsts
udløb indstiller lønudbetalingen og forbyder
medarbejderne at komme på arbejdspladsen –
en situation som nogen jo nok erindrer fra
sidste års lærerkonflikt. !
Arbejdsgiverne kan desuden i bestemte
konfliktsituationer – som ikke skal uddybes !

!

!
!
!
!

!

!

yderligere her – vælge at fritstille
medarbejderne.!

!

Strejkeretten – altså den strejke som kan
varsles og iværksættes lovligt ved udløb af en
given overenskomstperiode – er nok det bedst
kendte kampskridt. !
Når en eksisterende overenskomst nærmer sig
sit udløb, sætter arbejdsmarkeds parter sig
sammen for at aftale et nyt sæt fælles
spilleregler for den kommende periode. !

!

Som oftest lykkes forehavendet og en ny aftale
til regulering af arbejdsmarkedsforholdene
indgås. Imidlertid sker det, at
overenskomstforhandlingerne bryder sammen,
og der varsles konflikt, hvilket vil sige strejke
og/eller lockout. !

!

Det var præcis det, der skete i 2008 for
sygeplejerskerne og i 2013 på lærerområdet.
Lykkes det ikke for parterne eller
arbejdsmarkedets forligsmand at sikre en aftale
om en ny overenskomst, så bryder konflikten
ud. !

!

Det kan ske enten ved overenskomstens udløb,
eller efter et antal udsættelser i
forligsinstitutionen. I princippet strejkes (eller
lockoutes) der til en af parterne må give fortabt. !
I praksis afbrydes konflikten dog noget før, hvis
regeringen og folketinget mener, at konflikten er
samfundsskadelig. !

!

I det tilfælde ophøjer regeringen og folketinget
forligsmandens mæglingsforslag eller lignende
til lov. !

!

En del strejker er dog igennem tiden brudt ud
på en lidt anden måde, nemlig ved at
fagforeningens medlemmer ved den
efterfølgende urafstemning har nedstemt det
forhandlede overenskomstresultat. Nogle
ændringer i afstemningsproceduren efter den
meget omfattende konflikt på det private
arbejdsmarked i foråret 1998 har dog
vanskeliggjort de såkaldt utilsigtede
forkastelser, altså en situation, hvor et mindretal
– ikke af den samlede medlemskreds, men af
de afgivne stemmer – har stemt forslaget ned,
fordi der ved urafstemningen var en meget lav
valgdeltagelse. !

!

Men en ting er, at en overenskomst udløber,
og det ikke er muligt at opnå enighed eller
godkendelse af en ny. !

!

Noget ganske andet er, at det nogle gange slet
ikke er muligt at indgå en overenskomst. !

!

Hvis en virksomhed står uden for de etablerede
arbejdsgiverforeninger (Dansk Industri, Dansk
Erhverv, m.fl.) og ikke har, eller ikke ønsker at
indgå, en overenskomst, så kan den etablerede
fagbevægelse vælge at iværksætte en faglig
blokade af den pågældende virksomhed. Målet
med en sådan blokade er at tvinge en
overenskomst igennem for de berørte
medlemmer på virksomheden. !
En mulighed ”fagforsikringsselskaberne” Krifa,
Det Faglige Hus, m.fl. har fravalgt, da de er
erklærede modstandere af faglig kamp.!

!

Da der i udgangspunktet er tale om en fysisk
blokade, er dette magtmiddel meget
konfrontatorisk og meget åbenlys. !
Derfor har faglige blokader af virksomheder
gennem årene været genstand for stor
opmærksomhed fra både den trykte presse og
TV. !

!

De fleste erindrer givetvis stadig ”Kampen om
Vejlegården”. Desværre var det de færreste,
der fik fat i, hvad kampen egentlig handlede
om. Fagbevægelsen lykkedes bestemt ikke
med at sælge det gode budskab om
nødvendigheden af at tvinge overenskomster
igennem, hvor disse ikke eksisterer. !
Fagbevægelsen missede i denne
sammenhæng også at formidle, at manglende
overenskomster, discount overenskomster og
social dumping hænger uløseligt sammen. !

Rigtig ærgerligt, når nu social dumping er et
emne, der helt tydelig optager den brede
danske offentlighed. !

!

Og i fravær af dette ellers ikke uvæsentlige
budskab fra den etablerede fagbevægelse
endte mediernes fokus et helt andet sted. Det
blev hurtigt noget med den store stygge
fagbevægelse mod ”den lille mand”. I den
anledning fik en række liberale tænkere og
meningsdannere held med at promovere deres
synspunkt om, at den personlige frihed og
foreningsfriheden går forud for alt andet.!
!
Det blev både dengang – og ved en række
andre tidligere lejligheder – anført, at
blokaderetten ikke er tidssvarende og et
udtryk for manglende lyst til dialog.!
!
Historisk er der imidlertid intet belæg for at
mene, at fagbevægelsen ikke søger dialogen.
Det er nemlig lidt med strejker og faglige
blokader, som andre voldsomme magtmidler.
De er gode at have i værktøjskassen for at
understøtte ens synspunkter og politiske mål,
men bestemt ikke altid ønskeværdige at
anvende. !
Omvendt må man bare nogen gange erkende,
at der findes virksomheder, som helt enkelt ikke
ønsker at tegne overenskomster, der sikrer
medarbejderne bare nogenlunde anstændige
løn- og arbejdsvilkår. !

!

I de tilfælde findes der – uanset at
konfrontationer som udgangspunkt bør undgås
– kun et brugbart svar, og det er den faglig
blokade. !

!

I relation til ovennævnte lovlige magtmidler
findes en over/udbygning af de to, nemlig
varsling og iværksættelse af en såkaldt
sympatikonflikt. Magtmidlet bringes i
anvendelse når fagbevægelsen ønsker at
eskalere og udbrede en konflikt, hvis det på et
område ikke er lykkedes at opnå aftale med
arbejdsgiversiden om en overenskomst. !

!

Man skal her erindre hovedpointen fra artiklen
om overenskomster i det forrige nummer af Det
Blå Blad. Ingen overenskomst er lig med ingen
regler, altså lovløshed, som i sagens natur er
uacceptabel. !

!

Sympatikonflikt kan anvendes i forbindelse med
både strejker og faglige blokader. I al sin
enkelthed går det ud på at lamme hele området

– eller en specifik virksomhed – hvor
overenskomst ikke kan opnås. Ideen er at nå sit
mål, enten ved at øge det område som påvirkes
af en eksisterende konflikt, eller – som det
oftest er reglen ved de fysiske blokader – ved
at udvide konflikten til også at omfatte en række
indirekte forhold, f.eks. levering af varer og
tjenesteydelser til den blokerede virksomhed.!

!

Det kan virke voldsomt med disse virkemidler,
men overordnet skal det danske samfund i
almindelighed og de danske lønmodtagere i
særdeleshed nok være glade for den
etablerede fagbevægelses ret – og lyst – til at
gennemtvinge overenskomst ved brug af magt. !
Det er nemlig helt afgørende, ikke bare for den
etablerede fagbevægelse, men ultimativt for
den fremtidige løndannelse og dermed i den
sidste ende sammenhængskraften i vores
velfærdssamfund.!

!

Alle taler om at bekæmpe social dumping.
Faglige blokader gør noget ved det. Man skal
erindre sig, at selv om import af lavtlønnet
østeuropæisk arbejdskraft oftest er det, som er
i folks tanker, når talen falder på social
dumping, så er alle former for arbejde på
dårlige løn- og arbejdsvilkår social dumping. !
Det er altså ikke de ansatte – heller ikke Pjotr
fra Polen eller Igor fra Ukraine – den er gal
med. Det er de arbejdsgivere, som nægter at
bidrage til den danske velfærdsmodel med
ordentlige løn- og arbejdsvilkår, som er
problemet. !
Arbejdsgivere som i øvrigt ofte samtidig – i
parentes bemærket – har en noget alternativ
tilgang til de danske moms- og skatteregler.!
!
Og da der ikke findes en lovbestemt
mindsteløn i Danmark, er bekæmpelse af
dårlige lønforhold altså ikke en politimæssig
opgave, men en opgave for den etablerede
fagbevægelse. Naturligvis til gavn for denne,
men også til gavn for alle andre på det danske
arbejdsmarked, da fastholdelse af anstændige
lønninger hænger uløseligt sammen med, at de
virksomheder, som overholder de aftalte
spilleregler med den etablerede fagbevægelse
og udbetaler en anstændig løn, ikke udsættes
for unfair konkurrence fra dem, som trykker
lønnen i bund, undlader pensionsindbetalinger
og kræver at der arbejdes langt ud over den
ugentlige arbejdsnorm. !
!
Det er derfor ærgerligt, når LO fagbevægelsen
forsømmer at forklare offentligheden

baggrunden for, disse konfrontationer, ikke
mindst i en tid, hvor flere politiske røster har
udtrykt ønske om en tvangsjustering af retten til
at iværksætte en faglig blokade. !

!

Danmarks liberale parti, Venstre, har tilbage i
sommeren 2012 gjort sig til talsmand for at
foretage et politisk indgreb i blokaderetten, når
partiet igen kommer til magten, til trods for at
partiet ellers altid har udtalt sig til støtte for den
danske arbejdsmarkeds model. !

!

Forslaget ledsages af et argument om, at en
overenskomst mellem en landsdækkende
arbejdsgiver og en landsdækkende
lønmodtager organisation pr. automatik vil
forhindre andre lønmodtagerorganisationer i at
iværksætte blokade for at opnå overenskomst. !

!

Så er der jo bare tilbage at håbe, at der i
kølvandet på sådan et forslag ikke opstår
endnu en arbejdsgiver ejet aktør, som tilbyder
de første 10.000 nye "medlemmer" gratis
kontingent, alene med det sigte at blive
landsdækkende. Lykkes det først kan de
efterfølgende sådan set dumpe løn og
arbejdsforhold lige så tosset de vil, da det
eneste modsvar – en faglig blokade – i en
sådan fremtid vil være ulovlig.!

!

Og Liberal Alliance har anført, at
blokaderetten helt bør ophøre, idet den er i
konflikt med de personlige frihedsrettigheder og
bør vige for disse. Det er dog lidt uklart hvis
personlige frihed, man ønsker at forsvare, men
det er tydeligvis ikke de LO medlemmer, som –
hvis retten til at iværksætte faglige blokader
fjernes – tvinges til at arbejde efter en ringere
overenskomst (om overhovedet nogen). !
Men bevares – de kan selvfølgelig bruge deres
personlige frihed til at sige jobbet op, få 5 ugers
karantæne fra A-kassen og i øvrigt stille op i
arbejdsløshedskøen og lade sig nøje med de
stærkt forringede dagpengeregler.

Billeder / fotos og logoer fra LO www.lo.dk
Stor foto fra Arbejdermuseet www.arbejdermuseet.dk

Ryg og rejs med DSB
!

!

DSB har indført rygeforbud for såvel kunder, som medarbejdere. Nedenstående foto fra en
pause på den højt profilerede strategidag indikerer imidlertid, at forbuddet ikke nødvendigvis
gælder alle, og ikke i alle tilfælde.

!
Foto: Det Blå Blad

Moral er godt, men…

!
!

Er dobbeltmoral så også dobbelt så godt?
Men bevares – det kan da selvfølgelig godt være, at Det Blå Blads redaktion har misforstået
rygeforbuddet. Eller måske var strategidagen ”interesse tid”, og derfor ikke omfattet af de
rigide rygerestriktioner, eller?

Foto: Jan Lundstrøm:
Innotrans Berlin 2014

Udsendte
medlemsinformationer
Udsendte medlemsinformationer!

!
Der er i perioden udsendt følgende LPO DSB medlemsinformationer:!
! •

Medlemsinformation nr. 11-2014 vedr. lønsatser lokomotivpersonale DSB 1. april 2014!
• Medlemsinformation nr. 12-2014 vedr. indmelding af sikkerhedsmæssige afvigelser, mv.!
• Medlemsinformation nr. 13-2014 vedr. direktiv 35 om forplejning, mv.!
• Medlemsinformation nr. 14-2014 vedr. konvertering af ikke afviklet UA til omsorg!

!

Medlemsinformationerne kan læses på http://lpo-dsb.dk/informationer/ !
eller på Facebook: www.facebook.com/LPODSB

Man ser meget når man ikke
kun kigger!

Foto: Jan Lundstrøm

!
!

www.lpo-dsb.dk
områdegruppens
hjemmeside

Af: Thomas Knudsen og Peter Kanstrup, redaktionsudvalget

Som

det nok er de fleste bekendt har

LPO DSB en hjemmeside på webadressen:
www.lpo-dsb.dk .
For år tilbage havde områdegruppen alene en
side på DSB’s intranet, men der var tidligt et
ønske om at komme med på ”bølgen” og skabe
vores egen hjemmeside ude på det verdensomspændende internet. Et sted, hvor alle relevante informationer indadtil til vores medlemskreds og alle relevante oplysninger om områdegruppen udadtil, var samlet. Udfordringen
var, at ingen i områdegruppen umiddelbart besad den fornødne viden om opbygning og drift
af hjemmesider, og at det både dengang og nu
er hundedyrt at købe denne ekspertise. Efter
nogen tøven besluttede vi tilbage i 2010-2011
at arbejde aktivt for at finde en person med
omtalte evner i medlemskredsen, et tiltag som
bl.a. blev understøttet af et ”stillingsopslag” på
en LPO medlemsinformation. Gert – som der
findes et interview med senere i denne artikel –
meldte sig, og siden har han og områdegruppens ledelse, via en række små og store skridt,
arbejdet målrettet frem mod det udseende og
den funktionalitet, der kan ses på hjemmesiden
p.t. Det er en proces der formentlig aldrig stop
per, da der hele tiden kommer både nye ønsker
og ny teknologi

Hvad kan man finde på LPO DSB’s hjemmeside
På hjemmesiden LPO-DSB.dk kan du finde
mange nyttige informationer. På forsiden finder
man en beskrivelse af hvem og hvad område
gruppen er og hvad formålet er med foreningen, ligesom man kan finde relevant kontaktinformation til LPO DSB og DJ. Desuden er der
links til de senest udsendte medlemsinformationer. I nederste højre hjørne er der en boks til
brug for log in. Log in er kun mulig, når man
er medlem af LPO DSB og registreret som
bruger, hvilket vi vender tilbage til.

!

Øverst på siden er der en bjælke, der guider til
resten af siden og dens informationer.
Under punktet Daglig ledelse er der oplysninger om områdegruppens ledelse, inkl. kontaktinformationer. Desuden er det her, du finder
foreningens vedtægter og en beskrivelse af,
hvad en bisidder er, hvordan denne kan hjælpe
dig som medlem, og hvem du skal kontakte i så
fald at du skulle få behov for en.
Lokalgrupper er indgangen til lokalgruppernes undersider, hvor du bl.a. finder information
om de lokale tillidsvalgte og hvad som rør sig
på din lokale arbejdsplads. Det er forholdsvis
forskelligt, hvilke nyheder og informationer de
enkelte lokalgrupper uploader til egen side.

Vedtægter, ferieregler og kontaktinformationer
går dog igen alle steder.
Nyheder og Informationer giver adgang til
nyhedsarkivet, hvor du kan finde samtlige
medlemsinformationer, pressemeddelelser, mv.
som LPO DSB har udsendt.
Under Det Blå Blad finder du samtlige blade
udgivet helt tilbage til 2005.
Og så er der For Medlemmer. Her findes referater fra områdegruppens generalforsamlinger
og bestyrelsesmøder, et stort udvalg af områdegruppens aftaler, den gældende organisationsaftale og lønoversigt. Desuden er det her,
du finder blanketten til brug for flytte-bytte
ordningen, og på sigt forventer vi, at andre relevante blanketter vil blive placeret her. For at
få adgang til disse informationer kræver det, at
man er registreret bruger af siden og er logget
ind. Har du endnu ikke en brugerkonto, er det
også her, du finder formularen der giver dig
adgang. Bemærk at der kan gå 1-2 dage før din
konto er oprettet, da oprettelsen laves manuelt
ud fra gældende medlemsliste. Skal du have
hjælp til oprettelse, kan du altid kontakte din
lokale tillidsmand.
Under Links er en side med en lang række nyttige hyperlinks til andre faglige organisationer,
offentlige myndigheder og andre sider som
kunne være af interesse for lokomotivpersonalet i DSB.

!

Så meget om selve siden, men
hvem er personerne bag?

!
!
!
!
!

Webmaster

!
LPO DSB’s hjemmeside administreres af en af
vores kollegaer, lokomotivfører Gert Jensen.
Gert er 58 år og gift med Susanne som er sygeplejerske. Sammen har de to børn. Gert er
uddannet automekaniker, men har mest arbejdet som montør af marinemotorer. Han har været ansat ved DSB som lokomotivfører siden
1991 og er i dag kørelærer i Odense

!

Hvorfra kommer interessen for hjemmesider
og lysten til at være webmaster?
Interessen for at lave hjemmesider har jeg fået
nærmest af nød. Min kone har tidligere avlet
Birma-katte, så hun skulle bruge en hjemmeside, for at kunne vise og sælge de fine dyr. I
starten var det dog en noget simpel side (lavet i
Frontpage, hvis nogen husker det), men efterhånden blev det lidt mere avanceret og flot.
Arbejdet med, og interessen for hjemmesider,
har også givet mig en del venner og kontakter
rundt omkring. Ikke mindst Mikey, så langt
væk som i Sydney. Når jeg skulle bruge et rigtig flot design til en side, kontaktede jeg Mikey
på mail eller Skype om aftenen, og når jeg så
stod op næste dag, var der som regel en mail
med et ”g´day mate” og et udkast til et design.
Det var for øvrigt Mikey der designede LPO’s
tidligere hjemmeside.

Ud over LPO’s hjemmeside vedligeholder jeg
et par sider mere, bl.a. en lokal antenneforening.

!

Hvorfor bør en forening have en hjemmeside,
og hvad kan medlemmerne bruge siden til?
I dag, er det efter min mening, vigtigt, at have
en god funktionel hjemmeside. Ikke bare en
hjemmeside med logo og flotte fotos, men en
hjemmeside som rent faktisk løser nogle opgaver. Efter et par forsøg med forskellige løsninger, tror jeg på, at vi har ramt noget af det rigtige med www.lpo-dsb.dk.
Siden skal kunne informere og ikke mindst engagere. Informationen er ret ligetil. Jeg plejer
at kalde det trivialiteter. Det med at få medlemmerne engageret, er noget af en kunst.
Når de kommer ind på siden, skal de helst hurtigt kunne navigere rundt på siden, og allerhelst
finde, hvad de søger med ganske få klik, ellers
er de væk igen lige så hurtigt, som de kom.
Vi prøver, bl.a., med lokalsiderne, at gøre indholdet interessant for alle medlemmer.
Det kræver dog, at vi får de lokalredaktører der
faktisk findes på alle depoter klædt på, så de er
helt fortrolige med at lægge indhold på siderne.
Dette arbejde er godt i gang, og der bliver
mange steder lavet et rigtig flot og stort arbejde.

!

Hvad bør en hjemmeside efter din opfattelse
indeholde, og hvad mangler der p.t.
på www.lpo-dsb.dk?
Fremover vil hjemmesiden nok kun danne
grundstammen i informationen til medlemmerne. Det seneste tiltag i informationsformidlingen, har været oprettelsen af foreningens Facebook side, og integrationen mellem denne og
hjemmesiden. Når der f.eks. udgives medlems-

informationer, uploades disse automatisk til
Facebook siden. Det må betegnes som en ubetinget succes. Hvor vi tidligere kun så ganske
få besøgende på hjemmesiden, kan vi nu se, at
medlemsinformationer og indlæg lynhurtigt
læses og deles i tusindvis.
Vi har også givet medlemmerne mulighed for,
at hente en mobil app. Denne app henter automatisk indholdet fra nyheder på hjemmesiden,
så de kan ses på mobilenheder, uden at man
behøver besøge hjemmesiden. Den nuværende
app, bliver vi dog desværre nok nødt til at
droppe, da den er blevet temmelig dyr at vedligeholde. Men vi skal nok finde en anden og
mindst lige så god løsning, så det også fremover er hurtigt og nemt at få de seneste nyheder
fra vores forening på mobilen.

!

Hvor skal LPO DSB’s hjemmeside være om 3
eller 5 år, hvis du får lov at bestemme?
Hvad der sker med hjemmesiden i fremtiden er
ikke nemt at spå om. Jeg føler mig imidlertid
sikker på, at vi har valgt den rigtige platform.
Der udvikles konstant på Wordpress, som er
den platform, der driver hjemmesiden. Og så er
jeg sikker på, at www.lpo-dsb.dk også fremover vil være motoren i de nyheder og informationer du modtager fra LPO.
Og så slutter Gert i øvrigt af med en opfordring
til medlemmerne om at komme med ideer og
forslag til forbedringer af hjemmesiden. Konstruktive forslag er altid velkomne (og kan
sendes via din lokalgruppe, red.).

!

Det Blå Blad takker Gert – ikke bare for hans
medvirken i nærværende interview – men for
det store og værdifulde arbejde, Gert udfører
som webmaster for www.lpo-dsb.dk

Foto: Gert Jensen

!

!
!
!

Hjemmesidens kommandocentral

Lokalredaktøren i København

!
Thomas Knudsen er lokalredaktør i København, 32 år og lokomotivfører i DSB siden
2006. Thomas blev student tilbage i 2003, og
var dengang faglig engageret i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Efter gymnasiet
læste han historie i to år på universitetet, havde
et par år arbejde som ufaglært, hvorefter han
kom ind til banen. Her er interessen for det faglige arbejde de seneste 4½ år blevet dyrket i
LPO Københavns bestyrelse.

!

Hvorfra kommer interessen for hjemmesider
og lysten til at være lokalredaktør?
Jeg har ikke haft noget direkte ønske om at blive lokalredaktør. Tror egentlig det kom lidt af

sig selv, da jeg igennem bestyrelsesarbejdet
viste interesse og måske en smule flair for det
digitale arbejde. Derfor lå det lige til højrebenet for resten af bestyrelsen, at det nok var en
opgave, jeg ville kunne løfte. Jeg har tidligere
arbejdet med hjemmesider og kodning. Dog
mest på et hobbyplan og ikke på nogen måde
professionelt. Men jeg tror da, at det har givet
mig en, som minimum, grundlæggende forståelse for, hvordan de digitale hjælpemidler, vi
alle efterhånden benytter os af, fungere.

!

Hvorfor bør en forening have en hjemmeside,
og hvad kan medlemmerne bruge siden til?
At have en hjemmeside handler jo grundlæggende om at kunne nå ud til en målgruppe med
nogle informationer af en eller anden art. Lidt
ligesom et medlemsblad eller en avis. Forskellen er blot, at man altid vil have adgang til informationerne på en hjemmeside, og at de, i
bedste fald, altid vil være opdateret. Som internettet har udviklet sig, er hjemmesider også
blevet mere interaktive. I starten gik kommunikationen stort set kun en vej. I dag er der
langt større mulighed for kommunikation i
begge retninger.
Ud over kernemålgruppen for siden, som er
medlemmerne af LPO DSB, er det selvfølgelig
en fordel at have hjemmesiden på internettet, i
stedet for, som tidligere, på et lukket intranet,
da man herved også vil kunne nå ud med sine
holdninger til andre interesserede. Jeg tror
ikke, at nogle af vores medlemmer ville brokke
sig, hvis vores holdninger som fagforening på
den måde kan påvirke f.eks. lokale politikere
eller dem i ”Tinget”.

!

Hvad bør en hjemmeside efter din opfattelse
indeholde, og hvad mangler der p.t.
på www.lpo-dsb.dk?
Den skal være en indgang til viden omkring
foreningen og dens holdninger i dette øjeblik.
Samtidig skal den fungere som arkiv, så man
altid kan gå tilbage og finde informationer,
som stadig kan have relevans i forhold til en
given problematik / sag.
Kommunikationen skal kunne gå begge veje,
og det kan ske på mange måde. Et godt skridt
på vejen er, at man har lagt sådan noget som
ansøgning til flytte-bytte ordningen på hjemmesiden, så man ikke nødvendigvis er afhængig af, at ens lokalformand er på kontoret, den
dag man skal bruge formularen.

!

Hvor skal LPO DSB’s hjemmeside være om 3
eller 5 år, hvis du får lov at bestemme?
For mig at se skal man arbejde videre i de baner, man gør nu. Noget jeg synes ville være
genialt var, at sådan noget som netop flyttebytte blanketten blev helt digital. Som det er
nu, udskriver du formularen fra nettet og aflevere den fysisk. Men det ville da være super,
hvis du kunne udfylde formularen direkte på
hjemmesiden og sende den ind med det samme.
Læserbrev:

derligt malplaceret i en artikel, der handlede
om noget helt andet.
”DB og DSB må erkende, at tiden er rendt fra
Euronight-toget”, skriver Kent L. Jensen. Det
kan godt være at dette er DSB’s officielle
holdning, men ellers må udmeldingen om,
hvad det er, der er rendt fra hvad, stå for Kent
Jensens egen regning.

!

Dette synspunkt underbygger jeg med det
faktum, at EU- og euro-landet Finland har et
veludbygget nattogsnet, med nyt materiel og
stadige udvidelser, mens nattogstrafikken
skranter i nabolandet Sverige, hvis geografiske og befolkningsmæssige størrelse ellers
gør det velegnet til nattog. Min påstand er
herefter, at hvis noget er løbet fra nattoget
som begreb, må det snarere være den politiske vilje end tiden.
Nattoget til og fra Danmark trækkes på alle
tre destinationer af el-lokomotiver, og det kan
dermed drives 100 % af vedvarende energi –
et begreb der, som det vil være de fleste bekendt, for flere årtier siden har forladt hippiestadiet, og som nu om dage vel er mere oppe
i tiden og mere påtrængende end nogensinde
før.
DSB synes også gennem årene at have udvist en inderlig ulyst til at reklamere for de
produkter, hvor jernbanen virkelig kan markere sig med bedre komfort og service, end
en sur turistbus eller et trangt flysæde.

!

Er tiden rendt fra nattog, miljøbevidsthed og overenskomster?
Af: Thomas Tjørnehøj, Aarhus

!

Midt i læsningen om Turudvalgets arbejde – i
artiklen i sidste nummer af Det Blå Blad –
studsede jeg over en oplysning, eller snarere
den tilhørende konklusion, som forekom un-

Foto: Jan Lundstrøm

Jeg mindes for eksempel ikke at have set en
eneste egentlig reklame for det tjekkiske tog,
som i flere år kørte mellem Prag og Aarhus.

!

Navnlig den tremandsbetjente spisevogn
med hvide duge, rigtigt porcelæn, ganske
omfattende menukort og beleven opvartning,
hvor en 2-rettersmenu ledsaget af det verdensberømte tjekkiske øl kunne fås til kun 90
kroner i alt, var med til at gøre selv en lang
togrejse behagelig – ja, måske endda ligefrem til noget særligt.
Trods fraværet af reklame nåede toget at blive så populært, at pladsen i efterfølgeren – et
ICE-tog på kun fire vogne – ofte var, og er, alt
for trang.

!

Det samme gælder nattoget.
Er der nogen, der kan huske at have set målrettede reklamer for, hvor nemt og behageligt
det er at komme til flere forskellige europæiske destinationer med nattoget?

!

At man ankommer midt i byen i stedet for til
en perifert beliggende lufthavn med tidkrævende sikkerhedsforanstaltninger?

!
At man kan få eget bad og WC i kupeen?
!

At der er god plads til at tage sin cykel med til
Holland, Tyskland eller Schweiz?

!

Jeg har set reklamer for det – ikke fra DSB,
men på skærmene i Arrivas tog!
Så hvis nattoget som rejseform ud i Europa
er forduftet fra folks bevidsthed, er det ikke
så underligt. Og at det har bredt sig til vores
egne rækker, gør kun ondt værre.
Netop i dette efterår har nogle kolleger arrangeret en tur til Budapest. Jeg var blevet
spurgt, om jeg ville deltage i planlægningen,
og eftersom jeg har været i Ungarn temmelig
mange gange og endda kan sige enkelte
sætninger på landets meget anderledes
sprog, indvilgede jeg naturligvis.

Det lød spændende… indtil det gik op for
mig, at rejsen skulle foregå med fly.

!

Det kom som en overraskelse, også fordi
deltagerne udelukkende var jernbanefolk og
-pensionister med "påhæng" – som altså ville
kunne få selve rejsen gratis eller til halv pris.

!

Overraskelsen blev så meget større da det
blev meddelt, at man med fuldt overlæg havde valgt at betjene sig af dét flyselskab, der
om noget har det allersværest med begreber
som overenskomster og personalepleje.

!

Som følge heraf kan man tilbyde nogle billetpriser, der med al ønskelig tydelighed viser,
at navnlig dette selskab ikke betaler omkostningerne for den belastning, det påfører omgivelserne, og desuden udsætter andre og
mindre aggressivt agerende transportformer
– som behandler deres medarbejdere mere
respektfuldt – for en illoyal og dødelig konkurrence.
Er en lokomotivførers løn virkelig så ringe, at
man ikke har råd til at ofre et par hundrede
kroner ekstra, og lade solidaritet med sine
kolleger andre steder i Europa indgå i overvejelserne?
Noget tyder på det, for valget af både transportform og flyselskab er truffet af kolleger,
der er, eller har været, involveret i fagforeningsarbejde.
Dette er ikke en kritik af enkeltpersoner, og
jeg ville være ked af, hvis det blev opfattet
som sådan.
Ovenstående har jeg anvendt som eksempel,
fordi det nærmest blev serveret for mig.
Min kritik er rettet mod de politikere, der
hævder at ville fremme jernbanen, og som
fremhæver, at transportsektoren skal nedbringe sit energiforbrug og sin CO2-udledning – men alligevel sidder på hænderne i
stedet for at handle. Jeg er heller ikke særlig
imponeret over EU, som ellers har klare mål
om nedbringelse af energiforbrug og satsning på miljøvenlige transportformer.

Men selv om EU har kompetencen, griber
man ikke ind over for flyselskaber, der dumper priserne og medvirker til, at transportsektoren som den eneste fortsat skiller sig
ud ved et stigende energiforbrug.

!

For sandheden er jo, at lavpris-flyselskaber
har ødelagt tog- og færgeforbindelser flere
steder i Europa, bl.a. fordi mange ikke vil betale en beskeden merpris for den komfort,
disse rejseformer kan tilbyde, men hellere
sidder som sild i en tønde i flere timer for at
spare nogle få hundrede kroner.
Men til det noget bramfri spørgsmål, der som
overskrift stilles andetsteds, også i sidste
nummer af Det Blå Blad, om hvorvidt

!

"overenskomster ikke er noget ligegyldigt og
gammeldags pis”
lader svaret desværre til at være: Jo, det er
det åbenbart. I hvert fald – for nu at fortsætte
den bramfri tone – når det ikke lige er ens
egen rede, der bliver skidt i.

!
!
!
!

!
Kent Larsen Jensen, LPO Turudvalg svarer:
!

Jeg skal beklage, at jeg skrev, ”DB og DSB må
erkende” i artiklen om Turudvalgets arbejde
K15 som blev bragt i Det Blå Blad nr. 4-2014.
Der skulle rettelig have stået ”DB og DSB
påstår” i stedet for ”må erkende”.

!

Jeg kan godt se, efter jeg har læst dit læserbrev,
at det kan se ud som om, det er min vurdering.
Det er bestemt ikke tilfælde. Jeg er ikke er i
besiddelse af hverken passagertal eller oplysninger om økonomien for dette tog, men er blot
blevet oplyst om baggrunden af DSB.

FaktaBox 1
Den danske model

I bund og grund det
aftalekompleks Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og lønmodtagernes landsorganisation (LO) har opbygget siden
1899, og som sidenhen er anerkendt af
andre væsentlige spillere på det danske
arbejdsmarked, primært arbejdsgiverne
i den offentlige sektor og lønmodtagerne i FTF. Modellen – som nyder stor anerkendelse langt uden for Danmarks
grænser – sikrer at forhold vedr. arbejdsmarkedet aftales mellem aktørernes organisationer, og i øvrigt uden politisk indblanding. Modellen er atypisk i
forhold til flere af de lande, vi normalt
sammenligner os med, men har trods
det nydt bred politisk opbakning, idet
den har vist sig både robust og fleksibel.
Nå, ja og så måske også fordi den fritager det politiske system for en række
vanskelige og ofte upopulære beslutninger omkring løn og arbejdsforhold.

FaktaBox 2
”Social dumping”

!

Man hører ofte politikere og andre tale
om social dumping, ikke mindst når der
tales om østarbejdere i Danmark.
Men hvad er det egentlig helt præcist?
Egentlig er det ret enkelt. Social dumping er, når nogen presser lønnen ned
ved at arbejde for en lavere løn end
den løn, der er fastsat i den gældende
overenskomst.
Man behøver altså ikke at hedde Pjotr
og komme fra Polen. Det er lige så tit
Poul fra Præstø, den er gal med.
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Fredericia!

!
!

!

!

Af: Palle Dahl!

Så er den varme sommer endelig overstået,
og efteråret er begyndt at vise tænder. Vi skal
snart til at tænke på jul og nytår, men først skal
vi langt om længe have indviet vores ”nye” opholdslokale. Vores gruppeledere har fået tid til
indvielsen den 21. oktober, hvor de vil servere
hotdogs til de fremmødte. Gad vide om de selv
har været på pølse serveringskursus, eller om
de får en pølsemand til det. I dag må man jo
ikke bare servere pølser uden et kursusbevis.!

!

Apropos kursus er der igen blevet startet op på
efteruddannelse i de litra, som man har attest
til. Er der nogle, der ikke har fået tilbud om efteruddannelse, så kontakt jeres gruppeleder.!

!

!

!

Bestyrelsen arbejder også på at få lavet en
studietur i det nye år. Så snart der er noget !
nyt, sender formanden en mail til alle LPO
Fredericias medlemmer.!

!

Til sidst vil jeg lige gøre opmærksom på, at
vores pensionerede medlemmer holder den
årlige julehyggedag i Teknikgården tirsdag den
2. december kl. 09:00.!

!

Også LPO Fredericia holder julefrokost. Det er
som altid den første fredag i december, hvilket
i år er d. 5. Opslag om dette arrangement bliver hængt op på opslagstavlen.!

!

Endelig er der også blevet lavet nye ture, og
det var spændende at se, hvad den helt nye
turgruppe fik strikket sammen. !
Selvom det denne gang er helt nye folk, der er
valgt til at lave ture, blev der stadig mugget
over resultatet, men de skal nu ikke have skyld
for at lave ”interesseture”. Alle ture har stået
for skud med stramninger og længere tjenester. !

!

Vi kan jo lige så godt vænne os til det. Den tid
der er gået godt, kommer ikke skidt tilbage.!
Det er heller ikke fair overfor de nye i turgruppen, at der stadig er en del brok. !
!
Dengang der valg til pladserne i turgruppen,
havde alle muligheden, men kun 13 mand
mødte op. Så derfor er man nødt til at acceptere resultatet, når det nu ikke kunne blive anderledes.!

!

Vores arbejdsplads er ikke så meget en servicevirksomhed mere. Nej, det er blevet til cool
business med deraf følgende konsekvenser.!

!

Der bliver arrangeret en tur til Telegade, hvor
Rolf Møller Pedersen vil vise rundt. Artikel om
turen kommer i næste udgave af Det Blå Blad.!

!
!

Foto Jan Lundstrøm, Innotrans Berlin 2014
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Kalundborg!

!
!

Af: Michael L K Albrektsen!

Sommeren er gået og efteråret nærmer sig. Her i
Kalundborg, er vi igen blevet lukket ud, efter man
er blevet færdig med dobbeltspor, Roskilde-Holbæk. Det er, efter min mening, blevet rigtig godt. !

!

Vi har fået nedlagt overgange og overkørsler, og
det er blevet mere sikkert på stationerne / perronerne, hvor folk kan komme til og fra, uden at skulle
krydse sporene. Alt i alt nogle gode løsninger. !

!

Nu mangler vi så bare, at køreplanen bliver rettet
til. Som det er i øjeblikket, er den fortsat meget,
meget robust. !
Der er utrolig god køretid fra København til Kalundborg, en gennemsnitlig hastighed på omkring 70
km/t er ikke helt ved siden af. !
Det ser dog bedre ud til K15. Maiken lovede i sidste
nummer at fortælle lidt mere om ”åbningsceremonien” den 18. august, det må vente lidt, da der
denne gang er en anden skribent på, som ikke
deltog. !

!

Vi er også begyndt at køre IC4, dog ikke så mange
afgange som lovet, men kun 4 om dagen. !
Det er desværre, som andre steder i landet, svært
at vedligeholde de færdigheder man har fået under
uddannelsen. !
Det er svært at oparbejde en rutine, ydermere er
der stadig lokomotivførere under uddannelse, så de
lægger selvfølgelig beslag på togene og dermed er
der endnu mindre kørsel til andre.14 mangler stadig at komme igennem, et hold i november og et i
december samt et hold som blev aflyst i august,
som der endnu ikke er fastlagt nogen dato på. !

!

Hele planlægningen og administrationen af denne
MG uddannelse har været under al kritik. Man har
gabt over for meget og desværre er det lokomotivførerne, som altid, der betaler.!

!

Gad vide om man ikke skulle lave en matrix, som vi
kender det fra vores sikkerhedsbreve, der omhandler dårlige beslutninger. Der er jo næsten ingen
grænser for, hvor mange tvivlsomme og dårlige !

!
!
!
!
!
beslutninger, der bliver truffet i DSB, og som har
stor indflydelse på vores hverdag. !
Man kan nævne: IC4, tjenesteure, enmandsbetjening, sikkerhedsbreve, seniorpolitik, etc. Sådan en
matrix ville hurtig blive fyldt ud, måske er det derfor,
der ikke er nogen ”sikkerhedsbreve” for dårlige beslutninger.!

!

Vi havde den 18. september medlemsmøde omkring K15, gensidig orientering med ønsker og behov, inden turrepræsentanterne sammensatte turene for K15 på Knudshoved, og i skrivende stund
afholder vi turvalg.!

!

Personalesituationen har været kritisk i et stykke tid
her i Kalundborg. Vi er nu nede på 34 lokomotivførere. !
Samtidig er det jo ikke slut med kurser og efteruddannelse, så specielt reserven har holdt for. !
Her har folk igen i mange situationer været meget
fleksible og hjælpsomme. !
Men jo hårdere man kører folk, jo nemmere er det
også for den enkelte at træffe valget om at gå på
pension eller tage imod andre tilbud. !

!

Det ser ud til, at der bliver ansat nogle nye lokomotivførere til Kalundborg fra den pulje af nye medarbejdere, der er samtaler med i øjeblikket. !

!

Som nævnt er der nogle, der har valgt at søge andre græsgange. Kenneth Chrøis fortsætter sin karriere i DB Schenker. Held og lykke herfra. !

!

Der kommer dog også en ny kollega til depotet.
Lars B. Christiansen kommer tilbage fra museumstogene i Odense. Velkommen til Lars. Og så fyldte
Phillip Boseman 50 år i september. Et stort tillykke
herfra.!

!
!
!
!

Til sidst en hilsen til alle herfra Kalundborg!!
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København.

!
!

Af: Ebbe L L Drøgemüller

Direkstiv nr. 35
Så kom der endelig en positiv nyhed fra vores
øverste ledelse… Vi fik alle en USB pen med
film på! Ok, ikke alle var vildt begejstrede for
denne gave og flere har da efterfølgende også
prøvet at faldbyde USB pennen på stuen, til
gengæld for et par rundstykker. Desværre uden
held. Rundstykker stadig står højt placeret på
medarbejdernes hitliste i modsætning til opreklamerede film, optaget i et miljø fjernt fra virkelighedens verden. Rundstykker er måske
også den nye valuta i DSB, efter indførelsen af
direkstiv nr. 35 ”rundstykkedirekstivet”. Flere
kollegaer bruger i dag denne ”brødfod”, når
besparelser og lignende skal værdisættes. Dette
giver nogle sjove og til tider komiske regnestykker. Regnes der med decimaler, hvis det er
rundstykker med kerner eller birkes? Og hvad
med boller, er det en udenlandsk valuta? Nok
om dette. Det siger vel sig selv, at lokomotivførerne i København, og nok også over det ganske land, sidder og undrer sig over, hvorfor der
nu skulle indføres et direkstiv om netop dette
emne. Der burde vel være andre emner der
trænger sig mere på, eller sidder der virkelig
ansatte i DSB og fylder sig med rundstykker og
andet dagligt? Dette må jo være et stort problem som selvfølgelig bør stoppes med alle
midler. Godt Hr. Jesper Lok nåede det, 3 dage
inden han meddelte sin egen afgang.

!
Sikkerhed og arbejdsmiljø?
!
!

!
!
!
!
!
!
I sidste nummer af Det Blå Blad, skrev undertegnede om hvorledes DSB tog hånd, eller rettere, ikke tog hånd om sikkerhed og arbejds
miljø i forhold til indmeldte og erkendte problemer, bl.a. ved vending af tog i Lille Skensved. En opfølgning på denne sag er selvfølgelig på sin plads i dette nummer. Det er desværre ganske let. Der er ikke sket en sk.., og sagen
er tilsyneladende pakket væk og glemt. Lokalgruppen har forespurgt på vores lokale LSU,
hvad man vil gøre for at undgå lignende sager,
og ikke mindst hvordan vi skal gribe en kommende sag an, for at få løst den inden det er for
sent? Dette har vi ikke fået noget svar på endnu. Spørgsmålet er også stillet til DSB sikkerhed v/ Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen. Meget
tankevækkende kendte han ikke til sagen. DSB
tager sikkerhed for givet, lokomotivføreren kan
ikke eller hvordan var det nu?

!

Lokalgruppekontoret.
Lokalgruppen har sit kontor i umiddelbar tilknytning til lokomotivførernes opholdslokaler
på Kh. Sådan har det vist været i lang tid om
ikke altid. Vi er desværre flere gange i den seneste tid blevet mødt af interessenter, der kunne tænke sig at få fingre i vores kontor. Hvorfor, er der endnu ikke kommet nogen ordentlig
forklaring på. Lad os sige det meget klart og
tydeligt. Vi kan ikke se, at det skaber værdi for
hverken virksomhed eller medarbejdere at flytte lokalgruppekontoret til en anden del af bygningen. Lokalgruppen løser qua sin placering,
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tæt på lokomotivførerne, en masse opgaver.
Både opgaver som ellers ville belaste andre
medarbejdere og ledere, men også opgaver der
har mere undervisende præg, som f.eks. brug af
ferieplan m.m. Derfor vil vi gerne komme med
en opfordring til dem, der har så travlt med få
fingrene i vores lokaler. Tag og find nogle lokaler som ikke ødelægger det for andre. Hver
gang vi bliver mødt med forslag om, at lokalgruppekontoret skal flytte til et andet sted på
Kh, må dette alternativ jo være ledigt. SÅ TAG
DET I STEDET. Helt i skoven er det, når vi så
hører, at det drejer sig om, at kontoret blot skal
benyttes nogle gange hver 14. dag. Der er vist
nogle lederkontorer på 1. sal, der kun benyttes
en gang imellem. Med lidt koordinering kunne
de jo nok benyttes lidt oftere.

!

Nudging?*
Som mange nok har set eller hørt, havde man
lavet et forsøg med nudging på Kh. Dette tiltag
blev sat i værk uden inddragelse af lokalgruppen. Vi blev lige så overraskede som alle andre
over at se, at der pludselig var indført rygerzoner på DSB’s område. Et tiltag som skulle undersøge om det kunne lade sig gøre, med få
midler, at få folk til at ændre adfærd. Efter propagandaen fra ABC DSB at dømme, var det en
stor succes. Virkeligheden set fra en menig
medarbejders side var dog en ganske anden.
Indgangspartiet til vores opholdslokaler har
aldrig været mere beskidte og lugtet værre end
nu. Det der undrer lokalgruppen mest er, at en
sådan nudging kampagne, havde man jo alle
muligheder for at teste i flere år. Inden man
indførte et totalt rygeforbud. Hvorfor gjorde
man ikke det?

!

* Nudging handler om at påvirke folk til at
træffe bestemt valg / udvise en bestemt adfærd…

!

Turvalg K15
I skrivende stund er turvalget for K15 netop
overstået. Resultatet er som det plejer. Nogle er
skuffede, andre er overraskede over at deres
nummer ikke rakte til en plads i ”deres” tur
længere. Endelig er der selvfølgelig også dem
der er glade for, at de endelig er kommet i en
tur. Desværre er der stadig enkelte som satser
på, at deres placering på anciennitetslisten er
nok til kun at skrive få ønsker på stemmesedlen. Det er en smule surt, at køre et år i reserven, fordi man ikke tog sig tid til at skrive et
par turønsker mere på. Så husk det nu. Skriv
gerne alle ønsker på, så har du gjort dit. Et andet problem som dukker op hvert år ved turvalget er, at folk skifter adresse uden at meddele dette til lokalgruppen. Vores kartotek har
ikke samkørsel med DSB’s system af flere indlysende grunde. Flere har ikke modtaget stemmesedlen til turvalget, fordi vi har sendt den til
en gammel adresse. Så husk at informere lokalgruppen, når du flytter.

!

Nyt logo
Ja det måtte jo komme! Det blev ikke en syv
takket stjerne, men et misfoster af en heksagon
med et udtryk som i bedste fald er kikset. Lokalskribenten har endnu ikke mødt nogen, der
har sagt noget positivt om det nye logo. Nu har
vi det, og inden længe er det overalt. Så kan
den næste forretningsfører bruge penge på at
lave det om. Lokalgruppen har på LSU forespurgt, hvor længe vi mon måtte bruge vores
nuværende logo, da vi alle har historien med
poloshirts med grønt i hukommelsen. Dette har
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vi ikke modtaget noget svar på endnu, velsagtens fordi man i sin iver for at få et nyt logo,
ikke har tænkt over, hvor mange stedet det nuværende er placeret. Det er på gulvtæpper, flag,
slips, sokker, bælter, caps, tog, tasker og gud
ved hvad ellers. En hel del af logoerne er jo
placeret på dele, der ikke udskiftes de første
mange år. Ligeledes har vi spurgt til, om der nu
kommer farveprinter på alle mødesteder, nu da

DSB’s nye farvepalet skal benyttes jf. nyligt
udsendte materiale. Nu er det altså slut med at
printe DSB’s logo i sort.

!
!

!
!
!
!
!

Kør forsigtigt derude - Lokomotivførerne tager sikkerhed alvorligt, hvor andre snakker.
En konstatering:
Eksperten ved mere og mere om mindre og mindre, indtil han til sidst ved alt om ingenting!
Lederen ved mindre og mindre om mere og mere, indtil han til sidst ved ingenting om alt!

Foto Jan Lundstrøm, Innotrans Berlin 2014
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Nykøbing F

!
!

Af: Finn Rasmussen

Så er det blevet efterår i Nykøbing, dagene bliver kortere, ja det er en lidt trist tid, vi går i
møde, med glatte skinner, og flader på hjulene.
Det er jo næsten bare en tid, der skal overstås.
Men der er også noget positivt ved efteråret.
Vi er nu sluppet af med mågerne som bosætter
sig ved ”Skoven” hvert forår og som først forsvinder igen sidst på sommeren.
Mågerne flyver efter os, for at forsvare deres
territorium, når vi er derude for at klargøre /
afslutte tog.
Det er yderst ubehageligt at blive jaget af flere
måger, imens man udføre sit arbejde. Der er
her i år opsat en ”mågeskræmmer”, som udsender en høj frekvent lyd, men det er åbenbart
ikke alle måger, der føler sig generet af lyden.
Vi må håbe, at mågerne finder et andet sted
være næste år.
Og lad os lige blive i ”Skoven”, for der bliver
nu sat skilte op med spornummer på standerne
i omstillingsanlægget. Så er man da ikke i tvivl
om, hvilket spor man holder i.

!

Tre gode kolleger er gået på pension / efterløn
henover sommeren og efteråret.
Carl Waser kørte sin sidste tur med tog 31
den18.06. Flemming Hansen kørte sin sidste
tur den 30.06. og Per Skov Olsen kørte sin sidste med tog 38 den 30.09.
Vi ønsker dem held og lykke i deres nye tilværelse som efterlønner / pensionister.

!
!
!
!

!
!
!
!
Der blev desværre ikke nogen studietur i år,
men der arbejdes på at få skabt forbindelse til
vores lokale folketingsmand, Lennart Damsbo
Andersen, for en rundvisning i Folketinget her
sidst på året.
Den 25. august blev der afholdt DHL stafet i
fælledparken, og DSB havde igen i år inviteret
deres medarbejdere med til stafet.
Der var et par kolleger, der prøvede at samle et
hold, men da vi ikke kunne samle fem lokomotivfører, måtte vi have hjælp af en togfører og
vores depotmester.
Så den 25.august stod vi fem mænd på Nykøbing F station klar til at til at tage med toget kl.
14.41.
Vi kørte med til Østerport og gik der efter til
fælledparken, hvor vi fik udleveret trøjer og
vores DHL mad kasse.
Så var det bare med at blive klædt om, så vi
kunne gå en runde for at se, hvor vi skulle starte, og der efter gå til bage til DSB teltet og få
lidt at spise fra buffeten.
De første løbere blev sendt af sted kl. 18.00
vores første løber var Morten, der efter kom
Svesken(Svend Erik), Arne, undertegnede og
sidst men ikke mindst Terje.
Vi havde trukket lod om, hvem der skulle løbe
først, da vi sad i toget på vej ind til Østerport.
Hele holdet løb i en fantastisk tid, så også sidste løber havde tid til at få sig et hvil og lidt
mad og drikke, før det igen var tid til at vende
næsen hjemad, Arne skulle møde tidlig så vi
tog toget hjem fra Østerport kl.20.53.
Vi havde ikke kørt ret langt, før der bredte sig
en meget kedelig lugt i togvognen, og Svesken

LOKALNYT

!

Nykøbing F

!
!

forsat

havde opdaget, at han havde noget siddende
under sine sko såler, og var sikker på at lugten
kom der fra.
Heldigvis var der en skralde sæk i madkassen
fra DHL stafetten, og Svesken satte begge fødder ned i skralde sækken, men lugten forsvandt
ikke.
Det viste sig, at der sad en mand lige bag ved
Svesken, som nok ikke havde været i bad den
dag, og at det nok var derfra lugten kom fra.
Kl. 22.58 var vi tilbage i Nykøbing.
Det havde været en god dag, og hvem ved, måske kan vi igen til næste år samle et hold til
DHL stafetten.

!

Det er blevet tid til turvalg. Vi har desværre
mistet både vores morgen rammetur og aften
rammetur.
De var elles meget populære, men vi er for få
folk på depotet til at opretholde de to ture, og i
stedet har vi fået en 6 mands rammetur, der
løber over hele døgnet.
I de andre ture er der kun lavet få ændringer,
bl.a. har nogle ture har mistet hviledage, men
vi har beholdt det samme antal folk i fast tur.

!

!
Næstved
!
!

Af: Jan Sejr Lundstrøm

Ny køreplan og nye ture
Vi har nu set den nye køreplan og fået de nye
ture. I forhold til K14 skal det sidste tog fra
Roskilde (2479) nu i stedet køre tom hjem via
Ringsted. I de perioder hvor ”Tivoli-toget” (et
tog kørt Næstved – Ringsted – Næstved nat
efter lørdag i sommermånederne) kører, køres
dette tog af sættet fra Roskilde, og den sene
forbindelse fra Næstved nat efter lørdag forsvinder. Der er ellers ofte lige så mange med til
Ringsted som derfra. Lørdag morgen køres det
første tog på Lille Syd nu tomt via Ringsted, så
den første afgang fra Næstved ad Lille Syd bliver kl. 6:16.
De nye ture ser fine ud. Der er igen fire ottemands ture: En morgentur, en aftentur og to
blandede. På ”Københavnernatten” skal vi nu
køre MF både ud og hjem alle dage bortset fra
natten til lørdag, hvor det stadig er ME og dobbeltdækker hjemad. Det er mit indtryk tjenesterne er blandet bedre, så vi ikke har uger med
ren Lille Syd kørsel.

!

Turvalget er også overstået. Da flere af kollegaerne med høj anciennitet har skiftet fra reserven til at køre i tur, er flere af de yngre kollegaer blevet presset ud af tur.
Størst er ændringen i søgningen til aftenturen,
hvor der for et par år siden krævedes over 27
års anciennitet, kan man fra K15 komme i denne tur med kun små ti års anciennitet!

!

René til LKI-vagten
Den 1. oktober startede René Stange i LKIvagten. Vi takker René for godt samarbejde i
forløbne år, og ønsker ham held og lykke med
de nye udfordringer.

!
!
Foto: Åge Lund
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Odense

!
!

Af: Ole Stuhr Hansen

I skrivende stund er første runde af turvalget i
Odense overstået. 88 lokomotivførere fik deres
førsteønske opfyldt, svarende til 84 procent, og
11 (10 pct.) fik deres andet- eller tredjeønske
opfyldt. Mange af førerne med høj anciennitet
er søgt over i reserven eller i rammeturene,
hvilket har givet plads til yngre førere i ture,
der hidtil har været lukket højt oppe på listen,
mens nogle få er blevet trykket ud af den rammetur, de har været vant til at køre i.
Sædvanen tro satte resultatet gang i snakken på
stuen, hvor der blev gisnet på årsagen / årsagerne til, at der i den grad blev vendt op og ned
på indplaceringen: Antallet af nattjenester,
bortfaldet af depotets sidste lokomotivtrukne
tog, mødetider, ulyst til at køre IC4/IC2 osv.
Og debatten vil – på trods af det flotte afstemningsresultat – givetvis fortsætte frem mod generalforsamlingen. Sådan skal det være, for har
man nogensinde hørt om et turvalg, hvor resultatet var bedre end året før?

!

Gennem de senere år har vi gang på gang hørt
det ene hurra-budskab efter det andet om, at
kundetilfredsheden er voksende, og at vi aldrig
har kørt mere rettidigt. Derfor var der nok en
del førere, der fik kaffen galt i halsen, da de fik
åbnet posten fra direktørkredsen med strategi
2030 og den seneste udgave af ”ind&se” og dér
kunne læse, hvor galt det står til, og at der venter os et langt, sejt træk. Man kunne bl.a. læse
følgende: "At vinde tillid (hos passagererne,
red.) til DSB starter nemlig hos os selv. Tillid
til at alle yder deres allerbedste – tillid mellem
kollegaer, mellem ledelse og medarbejdere,
mellem områder og afdelinger." Her gik vi lige
og troede, at alt gik så godt.

!

Nå, når sandheden skal frem, havde vi jo nok
en anelse om, at alt ikke er som det skal være,

!
!
!
!

når vi snakker tillid mellem direktørkredsen og
lokomotivførerne, hvilket resultatet af MTA'en
jo også mere end antyder. Så det er da godt, at
vi nu hører, at der er bevægelse på de bonede
gulve i Telegade. Spørgsmålet er så, om budskabet kommer ud til alle. Forsøget med at
blankpolere de flotte ord i en hundedyr tryksag
inklusive USB-pind, som sendes hjem til folk
(fordi den nok ikke ville blive læst på depoterne) er ikke en 100 procent succes. Flere førere
lader fortsat det såkaldte Pravda-materiale gå
uåbnet i spanden til let brændbart.

!

Og man kan godt forstå deres skepsis, for hvis
man vælger at tage ja-hatten på og kaster sig
over artiklen om vedligehold af vores materiel
og læser udtalelsen om, at værkstedet "vedligeholder forebyggende i stedet for at reparere,
når togene går i stykker. Det har vi stor succes
med". Ja så, tænker man – tja, bum-bum – det
kan da godt være, at det gælder på ME værkstedet, men det er ikke noget vi mærker det store til om bord på togsættene.

!

Som en kollega sagde (citeret efter hukommelsen): ”Alle de fine ord om sikkerhed, pålidelighed og miljøvenlig transport har altid været
kernen i det at være en god lokomotivfører. Det
behøver man ikke være uddannet på CBS og
ansat i Telegade for at vide. Giv os noget materiel der virker, og som er godt vedligeholdt, så
skal vi nok køre til tiden. Og hvis direktørkredsen vil genvinde vores tillid, så vil den blive
målt på sine handlinger og ikke på skåltaler”.

!
Vi lader citatet stå et øjeblik.
!
!
!
!
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Odense

!

den enorme mængde containere, der læsses og
lodses døgnet rundt.

forsat!

!

Og så til noget helt andet. I dagene 29. september til 2. oktober var 8 af depotets lokomotivførere på studietur til Hamburg. I den anledning har lokomotivfører Bjørn Jensen
skrevet følgende til Det Blå Blad…

Og så er der – ikke at forglemme – tyskernes
bidrag til en bedre verden… opfindelsen af
Currywurst .

!

!

I Odense har vi i nogle år arbejdet på at etablere en tradition omkring studieture. I år gik den
til Hamborg. Dejligt at kunne hoppe på BR 605
i Fredericia og så køre derned uden skift. Vores
hotel lå bogstavelig talt kun en spytklat fra
Hauptbahnhof. Derefter gik det straks ud i
mylderet, for Hamborg er en rigtig storby, ikke
som vores egen hovedstad, der jo allerhøjest
kan kaldes en stor by .
Hamborg rummer en lang række oplevelser.
Byen har gennemgået en utrolig udvikling de
seneste 25 år. Hele havnefronten har fået et ansigtsløft, og billedet domineres stadig af en
skov af byggekraner. Udover de mange smukke bygninger, der byder på ingeniørmæssige
spidsfindigheder, skal det fremhæves, at man
generelt har tænkt meget ”ud af boksen” i bestræbelserne på at få nyt og gammelt til at
harmonere.
Af andre nævneværdige seværdigheder må jeg
helt klart anbefale Miniatur Wunderland, verdens største modeljernbane. Selv gamle lokomotivførere, der som udgangspunkt ”ikke gad
se på legetøjstog”, måtte erkende, at det er en
kæmpe oplevelse.
Vi var også på rundvisning på Airbus fabrikkerne, som bestemt er et besøg værd. I Hamborg produceres nogle af de helt store reservedele, bl.a. til A380 (Superjumbo, red.), og det
er desuden her, at slutmontagen af A320 serien
foregår.
Hamborg har en af verdens største havne, og en
havnerundfart er jo derfor næsten selvskrevet.
Det er overvældende for os ”landkrabber” at få
en fornemmelse af de ufatteligt store skibe og

Tak til hele flokken af deltagere. Vi har gennem årene forsøgt at ændre lidt på studieturenes ry. Det er altså ikke en druktur. Selvfølgelig får vi en tår til halsen, men vi er primært af
sted for at opleve noget, og det havde hele
gruppen igen i år forstået fuldt ud. Tak for det!

!

PS! Skulle andre ligge inde med et ønske om at
prøve at arrangere en lignende tur, så er i velkommen til at kontakte mig
(Bjørn: 2468 7198).
Jeg deler gerne ud af de erfaringer, jeg har gjort
som studietursarrangør.

!
Foto Bjørn Jensen, Deltagerne i Odenses studietur 2014

!
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Struer.

!
!

Af: Dan Krogh Mortensen

Traditionen tro skulle det årlige medlemsmøde,
hvor turene for næste år skulle gennemgås, afholdes. Datoen for mødet i år var d. 29. september. Mødet afholdes mellem turseminariet, der i
år blev holdt på Knudshoved, og turvalget.
Turrepræsentanterne, Niels Haunstrup Christensen, Claus Damgaard Laugesen og undertegnede, havde et par gode dage på Knudshoved, hvor
vi, efter et godt samarbejde og hårdt arbejde,
opnåede et godt resultat med 4 gode ture.
De 4 ture bliver, som i år, en morgentur, en aftentur og to blandede, hvor den ene er morgenvendt og den anden eftermiddag / aftenvendt.
Dog bliver der kun plads til 32 mand i tur i K15,
hvor vi er 34 i K14.

!

Bestyrelsen havde i år besluttet at flytte turmødet til KFUM/K’s lokaler, Ringgade i Struer.
Tidligere år havde mødet fundet sted på Marina
Club ved lystbådehavnen i Struer.
Men på grund af usikkerheden om, hvorvidt stedet stadig havde de samme forpagtere, så mødet
kunne afholdes til den, i tidernes morgen, aftalte
favorable pris – og med den stadigt dårligere
økonomi i LPO taget i betragtning – valgte bestyrelsen at flytte til andre lokaler.
Det var der ikke nogen knurren omkring. Straks
værre var det, at de obligatoriske gule ærter,
med kogt flæsk, grisehaler og kogt medister og
biksemaden blev sløjfet og i stedet erstattet med
oksefilet, flødestuvede kartofler og SALAT!!
Menuen var blevet ændret fordi det var lettere
for kokken kun at lave en ret, og selvfølgelig
også for at holde prisen nede.
Bestyrelsen havde nemlig besluttet, at der heller
ikke i år, blev nogen egenbetaling til turmødet.
Det der gjorde det muligt, var blandt andet besparelsen på maden.

!
!

!
!

Der var mødt ca. 25 kolleger op, hvilket er ret
godt klaret, når man tænker på, at der kun er 49
lokomotivførere i Struer.
Mødet startede med, at lokalgruppeformanden,
Niels Haunstrup Christensen, bød velkommen
og bad de fremmødte starte med kaffen. Imens
brugte Niels meget tid på at gennemgå tjenesterne, fra onsdag til søndag, og på at fortælle om
ændringer i forhold til K14.
Turene blev ligeledes gennemgået. Der var et
ønske fra et par af medlemmerne, som gerne
ville have flyttet en afslutning fra aftenturen
over i en af de blandede ture. Det endte med en
afstemning, og forslaget blev nedstemt.
Det ville også have medført, at aftenturen skulle
have haft en ’morgentjeneste’ der startede ved
11 tiden.
Ellers var der ikke ønsker om ændringer til turene. Fornemmede også, at der var en enkelt
klapsalve eller to. Så jeg tror de fleste bliver tilfredse med turene, når de har kørt en omgang
eller to.
Mødet sluttede af med et indlæg fra LPO’s næstformand, Jan Bech Danielsen, hvor han orienterede om, hvad de går og pusler med længere
oppe i systemet.
Så var vi endelig klar til den ændrede menu og
så vidt man kunne se, blev der taget godt for sig
af retten. Så mon ikke den faldt i god jord alligevel. Selvom det ikke var gule ærter og biksemad.

!
Tinglev
!
!

Af: Jesper Rodkjær Pedersen

Så er efteråret over os med rusk, regn og glatte
skinner.
Den 9. september afholdt vi vores årlige lokale
turmøde med efterfølgende bowling samt spisning. Igen i år havde turguruen, Kent Larsen
Jensen, lagt vejen forbi, så vi kunne få svar på
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!

Tinglev

!

forsat

selv de mest kringlede spørgsmål – mange tak
til Kent for at deltage. Det blev sædvanen tro en
vældig hyggelig affære.

!

Vi havde i år valgt at invitere vores gruppeledere og Örtlicher Betriebsleiter, Gunnar P. Juhl.
Det endte med, at Henrik O. Henriksen måtte
stille op for alle tre, og han var bestemt ikke
fedtet med at fremvise sine allerbedste bowlingtricks – vi var nok mest imponerede over tricket
med ikke at slippe kuglen og så følge med ud på
banen i en slags frøhop.

!

Vores lokale arbejdsmiljørepræsentant og læderfrø, Bent Kremmling, var ikke sen til at tage
udfordringen op, da han så Henriks frøhop, så
han fremviste et flot jeg-kan-tyre-kuglen-i-denkomplet-modsatte-retning-af-banen-trick.

!

Godt at bowlinghallen ikke havde en arbejdsmiljørepræsentant til stede, for så var festen da
hurtig blevet afblæst. Alle klarede den dog
uskadt til middag, så vi kunne afslutte en hyggelig dag.

Vi har forpurret hans tidligere forsøg på det
samme ved at forgifte ham med bl.a. kyllingesushi, så han ikke kunne komme på andendagen, men i år var han stålsat. Desværre lykkedes
hans forehavende ikke, og i skrivende stund er
der stadig ikke indløbet nogen dødstrusler til
medlemmerne af turgruppen.
Bent har haft forskellige tillidsposter gennem
tiden, og han vil blive savnet på depotet.
Vi skylder ham stor tak for indsatsen for kollegerne og for LPO, og vi håber, at han får et rigtig godt otium med masser af golf.

!

Når talen falder på golf, så har der også været
afholdt Tinglev LKF Golf tour 7.0, og her nåede
tidligere omtalte ”Gamle Hansen” lige på falderebet at få sit navn på listen over vindere af Prorækken.
Sidste års stjerneskud Alex Jakobsen viste igen
stabil form og tog sejren i Amatørrækken.
Nu må den fyr da snart få købt udstyr og meldt
sig ind i en golfklub, så han kan springe ud som
Pro.
Pas godt på jer selv ude på de glatte skinner.

!

Kort tid efter var det så tid til at lægge ture op.
Det foregik som de tidligere år hjemme hos Errol, hvor Lene forkæler os med sin gode mad og
godter fra arveskabet. En stor tak skal lyde til
Lene fordi hun år efter år bruger sin fritid på at
lave mad til turfolkene.
Turoplægningen var lidt særlig i år, da turrepræsentant Bent E. Hansen – bedre kendt som
”Gamle Hansen” – deltog for sidste gang.

!

Bent har valgt at gå på pension fra 31.12.2014,
så derfor blev det sidste gang, at han skulle
(øde)lægge ture op. Han havde truet med at lave
det værste lort nogensinde, så han ville blive
husket i mange år fremover.

”Uheldig” cyklist som ikke var på rette spor! Se DBB 4-2014 – lokalindlæg Næstved

LOKALNYT
I hvert fald ikke topledelsen. De er kun administratorer, som forlader DSB med et nyt
flueben på CV’et:
”Been there, done that”

!
Aalborg / Frederikshavn!
!
!
Af: Lars Rolving Jensen

Her i lokalgruppen går der i øjeblikket en hel
del tid med transportministerens og regionsrådsformandens planer om at forære regionaltogene
i Nordjylland til regionens trafikselskab NT.

!

På det seneste regionsrådsmøde, hvor lokalgruppens formand var med som tilhører, kom
det frem, at regionen var nødt til at spare på tilskuddet til NJ, altså Nordjyske Jernbaner.
En besparelse på 6.1 mio. kr. Det er ”skisme”
ikke småpenge, og synes at bekræfte lokalgruppens formodninger om, at hele eventyret om
regionaltogene i Nordjylland kun drejer sig om
én ting, nemlig at få snablen i statskassen.

!

Nærlæser man aftaleudkastet, som i øvrigt ikke
overraskende uden vrøvl blev stemt igennem i
regionsrådet, forekommer det som om regionen
får dækket stort set alle udgifter til eventyret.

!

Staten, altså alle skatteydere i hele landet, betaler f. eks. for indkøb og implementeringen af
udstyr til ERTMS i 9 af de 12 togsæt, NJ planlægger at indkøbe.
DSB bliver forpligtet til at vedligeholde alle stationer og deres udstyr på hele strækningen,
selvom antallet af gennemgående DSB tog planlægges nedskåret fra i dag 9 til 6 i hele driftsdøgnet.
Altså igen betaler skatteydere i hele landet, via
kontraktbetalingen til DSB. Samtidig regner

regionen med passagerindtægter på mellem 30
og 33 mio. kr. om året.
Uden at ville fornærme nogen tror jeg ikke, at
dette tal kan opnås ved at køre med stikprøvevis
kontrol i togene.
Erfaringerne fra andre steder i landet viser, at
billetindtægten falder på enmandsbetjente
strækninger. DSB har selv erkendt dette problem, da de bad togpersonale reserven i Aarhus

!

tage overtøj og taske med ned på perronen og
”se ud som om” de skulle med regionaltoget til
Grenå.
Dette tiltag udløste en del færdsel ind og ud af
toget for at bringe rejsehjemmelen i orden, men
jo kun for en kort periode.
De rejsende fandt snart ud af fidusen.

!

Samtidig er der spørgsmålet om personale til at
betjene togene i det nye system, hvis det bliver
vedtaget.
Jeg gætter på, at DSB ikke har styr på personalesituationen i Aalborg / Frederikshavn til køreplanskiftet 2016, men jeg kan selvfølgelig tage
fejl.
Aftaleudkastet beskæftiger sig overhovedet ikke
med personale, det være sig lokomotivpersonale, togpersonale eller kontrollører.
Hvilke udgifter står man overfor, hvis der ikke
er DSB lokomotivførere nok, der vil søge over
til NJ?
Har regionen råd til at betale for uddannelsen af
de manglende lokomotivførere?

!

Og hvad skal der ske indtil disse er uddannet?
Og hvad der er meget vigtigere, hvad sker der
med tidligere DSB lokomotivførere, hvis forsøget ikke falder heldigt ud?
Og det er vigtigt at huske på! DET ER ET
FORSØG.
Så alt kan ske. Er disse lokomotivførere sikret
en tilbagevenden til et DSB, som måske er i
gang med yderligere nedskæringer?
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Svar på:
Debatindlæg om materielsituationen i DSB i Det Blå Blad 4-2014

Lokalgruppen arbejder intensivt på at søge oplysninger om alle disse problemstillinger.
Vi har ingen intentioner om at kaste håndklædet
i ringen. Der er i skrivende stund aftalt møde
med Dansk Jernbaneforbund, hvor vi vil rejse
vores bekymringer for fremtiden og søge at finde løsninger som tilgodeser de lokomotivførere,
som har valgt os til at varetage deres interesser.

!

Det Blå Blad har modtaget nedenstående svar på Lars Rolving Jensens.

!

!

Se her:
Debatindlæg vedr. materielsituationen i DSB.

Nu er der nok nogen som vil sige: ”Hvorfor
kæmper I mod vindmøller, er det ikke ligegyldigt hvad der står på ryggen af os, DSB eller
NJ?” Jo, på sin vis er det.
Der er en forskel i lønnen i DSB’s favør, men så
er der ånden. Denne svært definerbare størrelse.
Ånden i DSB. Hvem er DSB?
I hvert fald ikke topledelsen. De er kun administratorer, som forlader DSB med et nyt flueben
på CV’et: ”Been there, done that”. DSB er os.

!

!!!

Af: Lars Christian Krogsdam, chefkonsulent, Langsigtet planlægning, DSB Operation!

Lokomotiv- og togførere samt alle de andre,
som går rundt på gulvet sammen med os.
Os, som hver gang der sker omrokeringer, omstruktureringer, organisationsændringer og hvad
har vi ikke, rydder op, får det til at køre alligevel
og trods alt stadigvæk har styr på sikkerheden
og toggangen.
Det er den ånd, der gør, at man stadigvæk på
stuerne hører latter over gode historier, oplever
diskussioner om emner af sikkerhedsmæssig
karakter, hvor alle lærer af diskussionen og oplever bekymring over denne eller hin kollega,
som er langtidssygemeldt.
Den ånd vil jeg påstå ingen ledelse kan ødelægge, hvor meget den end ville bestræbe sig derpå,
og det er derfor lokalgruppen stadigvæk kæmper for, at regionaltogene i Nordjylland forbliver
i DSB regi. Vi respekterer den ånd og vi giver
ikke op…

!!
Tak
! for det fremsendte debatindlæg. Vi er altid glade
for konstruktive ideer. !
!!!
I det såkaldte Plan B arbejde undersøger vi alle
!
muligheder
for at løse de fremtidige udfordringer
! kapacitet, herunder også hvilket materiel som
med
er!til rådighed på markedet, og hvad det vil kræve
at!indsætte i dansk trafik inkl. de risici det måtte
medføre. !
!!!
Vi forventer at være færdige i december måned,
hvor
! der også kommer svar på den såkaldte IC4
ekspertanalyse,
som har til formål at afklare IC4/
!
IC2 fremtidsperspektiver. Derefter afklarer DSB det
!
videre forløb med Transportministeriet.
Foto Jan Lundstrøm, Innotrans Berlin 2014

!

Med ønsket om et tåleligt efterår for alle…

!
!

!

!
!

Lok-fører søges

DSB erkender, at man har dårlige erfaringer med koncerndirektører, der
tænker i nye baner…

!

!

DSB’s redningsmand skal få fodboldklubben OB tilbage på sporet!

Bagsideredaktionen erfarer fra en insiderkilde, at vores afgående administrerende direktør
har fået job som sportsdirektør for det kuldsejlede fynske fodboldflagskib. OB har været
ramt af nogle sløje resultater og trænger derfor til en omgang ”sundt OB” og ”træning på
OB’sk”. !

!

Det forlyder, at hr. Lok (JTL) fra dag ét er trådt i karakter i sit nye job, hvor hans
første handling har været at udskifte klubtrøjens blå striber med nogle tilsvarende i rødt.
Det forlyder samtidig fra det fynske, at alle personer med stor fodboldfaglig ekspertise er
blevet afskediget eller degraderet. Resultaterne taler deres tydelige sprog og konklusionen er
entydig – brug af folk med faglige kompetencer har kørt klubben i sænk. Fremover er der
brug for folk med et imponerende CV, skulle JTL have udtalt. De nye kræfter skal primært
findes i shipping industrien, hvor de er oplært til – og kendt for at lade andre tro – at de
kan gå på vandet. Bliver det nødvendigt at spille svinsk sidst på sæsonen for at bevare
pladsen i superligaen, så vil JTL ikke afvise at hente ledere fra slagteribranchen.!

!

Desuden har JTL sikret, at der er ansat et stort antal konsulenter til at analysere de
dårlige resultater. Som noget naturligt finansieres den ret anseelige udgift hertil ved at
trimme spillertruppen, således denne max. udgør 11 mand. Reservespillere er jo tydeligvis
kun en udgift, da ingen af disse jo i praksis kan opfylde den fulde ugentlige
arbejdstidsnorm på 90 min. !

!

Yderligere har JTL på hans første dag udstedt direktiv 1, som forbyder skader og lignende
arbejdsvægring. Derudover er direktiv 2, som fjerner alle klubbens fodbolde ud over den
ene, som er nødvendig for at kunne gennemføre træningen, udstedt. Det gælder jo trods alt
om altid at være klar til at skære ind til benet.!

!

Der er også indført en række motivationsfremmende foranstaltninger over for klubbens dovne
og uduelige spillere. Hjørnestenen i dette arbejde er det individuelle bedømmelsessystem
”Fodbold Udviklende Samtaler med Vurdering” – FUS-V. Og så har JTL udsendt direktiv 3,
som fjerner spillernes gratis fribillet til familie og venner til klubbens hjemmekampe. Børn
bør vide mindst muligt om deres fars arbejde, og ægtefællers tilstedeværelse har jo
tydeligvis bare gjort spillerne ufokuserede. Desuden er det også langt bedre, at pladserne
står tomme frem for at være besat af en gratist.!

!

Vores kilde kan afslutningsvis berette, at den halvårlige fælles morgenmadsspisning er
sløjfet. Rundstykker, ost og marmelade hører ganske simpelt ikke hjemme i en professionel
virksomhed.!
Bagsideredaktionen ønsker held og lykke. Forza OB – det kan simpelthen ikke gå galt ☹

