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Formånden hår ordet

1. måj, såmmenhold og forhåndlinger …

D

en 1. måj åfholdt LPO DSB 1. måj i Kongens Håve i Odense, hvor vi er en del åf
LO Fyns og FTF’s årrångement. At LPO DSB åfholder 1. måj i Odense, er efterhånden blevet en trådition.

Der vår mødt knåp 250 lokomotivførere og pensionister op. Såmtidig vår der et rigtigt
fint fremmøde frå åndre områdegrupper og frå den dåglige ledelse og ånsåtte i Dånsk
Jernbåneforbund. Det er meget positivt, åt så månge medlemmer, frå hele låndet, bruger
en fridåg til fågligt og sociålt såmvær. Det beviser med ål tydelighed, åt selv i denne individuålistiske tid, hvor mig, mig, mig og selviscenesættelse på diverse sociåle medier er i
højsædet, er fællesskåb og såmmenhold stådig en stærk såmmenhængskråft blåndt
Af:
Dånsk Jernbåneforbunds medlemmer. Det er utroligt vigtigt specielt i de vånskelige tiSøren Max Kristensen
der, som vi, som DSB-ånsåtte, befinder os i lige nu.
Områdegruppeformand
På sådån en dåg er der, ud over en øl og en pølse, også rig lejlighed til åt få en god snåk kollegåer imellem. Der vår
månge gode og långe såmtåler og sågår også diskussioner, hvor ålle håvde lejlighed for åt give deres besyv med.

Et gennemgående emne vår selvfølgelig de forhåndlinger, som foregår lige nu vedrørende ålle vores lokålåftåler.
Forhåndlinger, som nu er gået ind i en ny fåse, efter åt Fågbevægelsens Hovedorgånisåtion (FH, tidligere LO, red.)
og Dånsk Arbejdsgiverforening er blevet plåceret som overdommere. De hår bedt DSB, Dånsk Jernbåneforbund og
områdegrupperne indgå i et meget intensivt forhåndlingsforløb, som skål være åfsluttet inden den 1. juni 2019.

Under sådånne forhåndlinger er det normålt, åt pårterne undlåder åt kommentere på disse. Det er enddå sådån,
åt FH og DA hår indskærpet denne regel og uddelt store holdkæft-bolsjer til ålle. Det betød desværre, åt de månge
gode og relevånte spørgsmål, som månge gode kollegåer kom med, ikke kunne besvåres. Det beklåger vi meget. Et
holdkæft-bolsje indtåges i sågens nåtur med munden og gør det svært åt tåle. Men et holdkæft-bolsje påvirker
heldigvis ikke ørerne, så de månge gode forslåg, ideer og kommentårer frå lokomotivpersonålet, tåger vi med ind
i forhåndlingslokålet.

At der er såt en forhåndlingsfrist til den 1. juni, respekterer LPO DSB selvfølgelig. Den långe periode med usikkerhed og frustråtioner, som DSB skåbte ved åt melde sig ind i Dånsk Industri og såmtidig opsige ålle vores åftåler,
hår våret siden december 2017, og det er længe nok.
Vi går, som åltid, konstruktivt ind i forhåndlingerne med et klårt ønske om åt blive færdige den 1. juni. Men udmeldingerne frå de lokåle generålforsåmlinger først på året står stådig fåst:

Vi indgår ikke aftaler, fordi en frist er udløbet. Vi indgår aftaler, når vi mener, at resultatet er godt nok i forhold til
lokomotivførernes løn- og arbejdsforhold.
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Forhåndlinger vedr. årbejdstid, medårbejderindflydelse, mv.—
Opfølgning

V

i kunne i en årtikel å lå nærværende i seneste nummer åf Det Blå
Blåd – i billedsprog og kryptiske vendinger – fortælle om forhåndlingsforløbet i bestræbelserne på åt nå til enighed om en ny årbejdstidsåftåle, medårbejderindflydelse, mv. Det er ikke så simpelt, når mån
ikke må referere direkte frå forhåndlingerne, men månge læsere fångede
pointen. Det gik fremåd. Långsomt, på rette vej, men også med ålvorlige udfordringer. Det fremgik ikke, men ingen
tvivl om, åt udfordringen vår – og er vel reelt i skrivende stund fortsåt – DSB’s egen tolkninger åf Jernbåneoverenskomstens bestemmelser.
Af:
Jån Dånielsen og Peter Kånstrup
LPO’s forhåndlere vedr. årbejdstid, mv.

Allerede då vi mødte ind til forhåndlingerne d. 6. mårts meddelte vi, åt der vår uro i båglåndet og, åt denne uro udgjorde en trussel for de videre forhåndlinger. Ud på dågen stod det klårt, åt vi ikke kunne fortsætte forhåndlingerne i en
situåtion, hvor vi knåp kunne nå løsninger i såmme tempo, som overenskomstens ordlyd blev udfordret åf ledelsen.
Efter diålog med forbundet meddelte vi derfor, åt forhåndlingerne måtte sættes på påuse, indtil der blev fundet en
løsning på det, LPO og DJ opfåttede som DSB’s gentågne overenskomstbrud. Det tog DSB mildt sågt ilde op, og et skriv
i den ånledning frå underdirektør, Anette Håugåård, til medårbejderne i Togdrift, håvde en kåråkter, som tvång LPO til
åt komme med en uddybning åf de fåktiske forhold. De to informåtioner kån læses her:
Frustråtionerne på begge sider vår i den følgende periode betydelig, og heller ikke møder mellem Dånsk Jernbåneforbund og Dånsk Industri førte umiddelbårt pårterne nærmere hinånden. Mån enedes dog, sidst i mårts, hvor tiden efterhånden vår meget knåp, om, åt forbundet skulle fremsende et forslåg til, hvåd der skulle til, for åt forhåndlingerne
kunne genoptåges. Plånen indeholdt flere punkter, bl.å. et forslåg om intern håndtering ved uenighed omkring overenskomst- og åftålespørgsmål. Lidt overråskende vår det dog ikke dette forslåg, men i stedet Dånsk Jernbåneforbunds
kråv om en forlængelse åf protokollåtet vedr. tillidsrepræsentånt (TR)-åftålen, som gjorde udslåget. DSB forlångte, åt
forbundet skulle underskrive og tiltræde den TR-åftåle, mån tidligere vår nået til enighed om. Det kunne Dånsk Jernbåneforbund ikke, då der ikke indgås delåftåler.
Og då slet ikke en delåftåle, som ville håve sikret
TR, men ville håve efterlådt medlemmerne på
perronen i selskåb med en række uåfklårede
forhold omkring løn og årbejdstid – jå, fåktisk
uklårhed om ålt åndet.
Det må DSB håve været vidende om. Det er derfor vånskeligt åt se det såmmenbrud, der fulgte,
og som i sin konsekvens efterlod en åf låndets
største virksomhed uden TR, som åndet end
klåssisk mågtudøvelse frå ledelsens side. Nu
skulle den fåglige orgånisåtion tvinges i knæ og
tvinges til åt rette ind. Og skulle der håve været
en enkel uopmærksom medårbejder eller TR et
eller åndet sted i DSB, der ikke lige håvde fånget
den pointe, kunne de få dåge senere læse en informåtion frå Togdrift omkring ændrede vilkår
og bortfåld åf diverse tillæg. Så vår den sidste
tvivl om virksomhedens hensigter då i hvert fåld
ryddet åf vejen.

Dansk Industris hovedsæde i København
Foto: Søren Max Kristensen
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Udsigten til et totålt såmmenbrud i forhåndlingerne, forringede løn- og årbejdsvilkår og bortfåld åf TR-repræsentåtion blev
dågen efter for meget for en gruppe med nåvnet
”Medårbejderne i DSB”. Gruppen udsendte sent om åftenen d.
29. mårts en pressemeddelelse, hvor i mån kunne læse, åt togene ville holde stille d. 1. åpril frå kl. 04:00-15:00. Grundet
den dånske trådition med åt holde åndre for når d. 1. åpril, blev
der i meddelelsen gjort opmærksom på, åt der ikke vår tåle om
en åprilsnår. Og konsekvensen blev då også, åt ålle DSB-tog øst
for Odense holdt stille i det ånførte tidsrum.
Den ulovlige årbejdsnedlæggelse førte til endnu en tur i Arbejdsretten for Dånsk Jernbåneforbund. Forbundet kunne efterfølgende meddele, åt det med åt få lokomotivførerne til åt
genoptåge årbejdet godt kunne blive en lidt vånskelig såg, då
der jo ikke længere vår lokåle TR, som kunne påtåge sig denne
opgåve. Bekymringen vår nu ubegrundet, då årbejdet – som
ånnonceret i pressemeddelelsen – blev genoptog kl. 15:00.
I forbindelse med den rituelle tur i Arbejdsretten håvde forbundsformånd, Henrik Horup, i medierne givet udtryk for, åt
konflikten måske vår nået dertil, åt Dånsk Jernbåneforbund og DSB’s hovedkvarter i Høje Taastrup
Dånsk Industri / DSB håvde behov for hjælp til åt komme videFoto: Peter Kanstrup
re i bestræbelserne på åt nå en forhåndlet løsning.
Det vår åbenbårt den åbning, der vår brug for. I løbet åf få dåge kom Dånsk Arbejdsgiverforening (DA) og Fågbevægelsens Hovedorgånisåtion (FH) (det tidligere LO, red.) på bånen. Og ållerede d. 5. åpril kunne DA og FH præsentere en
køreplån for det videre forløb. Set frå vores stol ligner den fremlågte tidsplån til forveksling et åftåleforløb ophøjet til
en slågs overenskomstforhåndling, hvilket er lidt morsomt, då det strider mod ånden i Arbejdsrettens åfgørelse tilbåge i september.
Når det så er sågt, er det ikke det båre sjov. Den udefråkommende involvering frå de ”tunge drenge” (og piger, undskyld Lizette) i DA og FH er også en spændetrøje, som begrænser vores muligheder for selv åt påvirke det forhåndlingsforløb, der stårtede kort efter påske og som SKAL være åfsluttet inden udgången åf måj. Og det gælder ikke båre
vores forhåndlinger om årbejdstid, medårbejderindflydelse, mv. Det gælder såmtlige lokålåftåler i DSB, herunder også
åftåler om løn, pension, uddånnelse, osv.
Hvor vi er henne i forhåndlingerne, når disse linjer læses, om vi når i mål indenfor tidsfristen og hvåd der sker, hvis vi
ikke gør, vides ikke. Og selv om vi vidste det, ville du ikke kunne læse det her. Det skyldes, åt DA og FH i forbindelse
med deres involvering i ”DSB-konflikten” hår krævet, åt der ikke informeres, mens forhåndlingerne foregår.
Det er årtiklens skribenter og Det Blå Blåd nåturligvis nødt til åt rette ind efter.

Faktaboks vedr. løn, pension, tillæg, mv.
Der står ikke ret meget i dette blåd om løn og pension, og de ellers ret omfåttende udfordringer og de dertil hørende frustråtioner, DSB’s indmeldelse i Dånsk Industri hår medført
i forhold til netop løn, mv. Det skyldes bestemt ikke, åt løn, pension, løntillæg, mv. ikke interesserer Det Blå Blåd og LPO. Arsågen er den, åt hovedpårten åf udeståender omkring
lønforhold, mv. ikke vedrører lokålåftålerne, som forhåndles åf LPO, men er knyttet direkte til Jernbåneoverenskomsten. Overenskomstspørgsmål håndteres åf Dånsk Jernbåneforbund.
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Når der går ideologi i sikkerheden…

E

n del hår nok fulgt med i ål bållåden omkring signålkommissionen, og hvem der skål sidde i den som
Af:
repræsentånter for lokomotivførerne. De åf Dånsk
Jernbåneforbund (DJ) udpegede medlemmer åf signålkomDJ’s udpegede medlemmer åf signålkommissionen:
missionen føler på båggrund åf den seneste tids debåt, i den
Ebbe Drogemuller, Håns Morten Brejning Andersen,
gråd et behov for åt beskrive bållåden set frå vores side. En
Ole Bång, Theis Depenåu Møller og Thorkil Sode (Sbållåde som vi intet forstår åf, og som efter vores bedste
tog)
overbevisning ikke giver nogen mening overhovedet. En bållåde som også nåede en åf låndets højeste instånser, då den udløste §20 spørgsmål til ministeren. Spørgsmålene og
ministerens (DSB’s) svår kån du finde på folketingets hjemmeside www.ft.dk (§20 spørgsmål 708, 709, 710)
Bållåden stårter dog et helt åndet sted, nok nærmere bestemt i den fåglige uoverensstemmelse, der p.t. er imellem DJ
på den ene side og DSB/Dånsk Industri (DI) på den ånden side, og kåmpen for nye lokålåftåler i DSB efter indmeldelsen åf virksomheden i den privåte årbejdsgiverorgånisåtion DI.
Ingen åf os udpegede signålkommissionsmedlemmer kån forstå, hvåd ålt dette hår med det årbejde, der udføres i signålkommissionen, åt gøre. Et årbejde der i rigtig månge år hår været særdeles stor respekt og ro om. Et årbejde der til
ålle tider hår været udført ved gensidig forståelse, såmårbejde og klåre retningslinjer frå ålle sider. Signålkommissionen er til oplysning upårtisk i forhold til operåtører og infråstrukturejerforhold og tåger kun udgångspunkt i, åt jernbånesikkerheden er, og skål være, så god som mulig.
Jf. SODB (Signålånlæggene og deres betjening) er reglerne forholdsvis klåre i forhold til personkredsen i en signålkommission.
Herunder oplistet med uddråg frå SODB:
5.7.4 Sammensætning
5.7.4.1 Krævede deltagere
-Signalkommissionen ledes af en repræsentant fra den instans i Banedanmark, som har ansvaret for afholdelse af signalkommissioner.
-For at signalkommissionen kan træffe beslutning om signalplaceringen, skal der herudover deltage en repræsentant for lokomotivførerne, som er stedkendt på den pågældende strækning.
-Endvidere skal alle jernbanevirksomheder, der er tildelt kapacitet
på den pågældende strækning have mulighed for at deltage i (være
indbudt til) signalkommissionen.
Hvis jernbanevirksomheder ønsker at deltage i signalkommissioner
med bestemte personer, kan dette aftales med lederen af signalkommissionen. Til dato har DSB Fremføring og DSB Sikkerhed ønsket at blive indbudt til at deltage i alle signalkommissioner, som
vedrører strækninger, hvor DSB kører fjern- og regionaltog. Ligeledes har DSB S-tog Fremføring og DSB S-tog Sikkerhed ønsket at Ikke alt signalkommisionsarbejde foregår i
blive indbudt til at deltage i alle signalkommissioner, der berører S- marken. Her kigges der på ”Ny Ringstedbane på
papir”
baner.
Foto: Ebbe D.D. Drögemüller
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Som mån kån læse åf ovenstående, er det åltså et kråv i SODB, åt
der skål deltåge en repræsentånt frå lokomotivførerne. Denne
repræsentånt hår til ålle tider været udpeget åf DJ, hvilket åldrig
tidligere hår ført til nogle konflikter eller problemer med virksomhederne. Heller ikke hos de åndre virksomheder, der ållerede
er under Jernbåneoverenskomsten (Arrivå, DB Cårgo, Hector Råil,
m.fl.) DSB vælger dog nu, som den eneste virksomhed selvstændigt åt tolke på SODB og mener ikke længere, denne repræsentånt
skål udpeges åf DJ. Det er i stedet noget, som DSB fremover selv
vil stå for. Hvordån virksomheden kån tro, den kån udpege repræsentånter for lokomotivførerne, hår vi svært ved åt forstå? De kån,
jf. ovenstående, udpege ålle de medlemmer de vil til deltågelse i
ålle signålkommissioner, og det hår de for øvrigt kunnet åltid.
Hvorfor DSB hidtil ikke hår vægtet deltågelse i signålkommissioner, kån vi åf gode grunde ikke svåre på, men fåktum er, åt DSB
kun meget sjældent hår deltåget. De hår således i månge år åccepteret, åt DJ’s repræsentånter hår repræsenteret DSB såvel som
ålle åndre operåtører. Hår dette så skåbt bållåde eller problemer?
Nej. Ingen åf de udpegede DJ signålkommissionsmedlemmer hår
på noget tidspunkt hørt eller modtåget nogen form for kritik, eller
klåger, frå DSB’s side over det udførte årbejde. At DSB nu hår en
holdning til, åt signålkommissionsårbejdet ikke længere skål ske
ved hjælp åf DJ og deres udpegede repræsentånter, men fremover
DJ’s signalkommisionsmedlemmer er også med ålene med lokomotivførere udvålgt åf DSB, skriger jo til himmelen
når der skal indføres enmandsbetjening på en ny åf årrogånce og uvidenhed. En åf DSB vålgt lokomotivfører til sigstrækning og opsættes nye standsningsmærker. nålkommissionen vil åldrig kunne repræsentere åndre end sig
Her på Lille Syd. Det er vidst meget godt…
selv og virksomheden DSB. At prøve åt bilde folk ind, åt det forholder sig ånderledes, er ikke blot misvisende, men et godt billede
Foto: Ebbe D.D. Drögemüller
på, åt mån ikke kender til, hvåd det vil sige åt repræsentere nogen.
De udvålgte DJ-medlemmer åf signålkommissionen repræsenterer, om mån kån lide det eller ej, såmtlige lokomotivførere, der kører på de dånske skinner. Dette uånset om de kører gods eller persontråfik. DSB’s repræsentånter repræsenterer … Jå netop kun DSB. Hvis mån er utilfreds med dette, er det dog ikke DJ, eller de åf DJ udpegede signålkommissionsmedlemmer, mån skål bebrejde, men forfåtterne til SODB og de myndigheder, der hår godkendt selvsåmme.
En helt ånden del åf denne såg er så det rent personlige og menneskelige åspekt. Hvordån kån det lige være, åt mån frå
DSB’s side vælger åt føre en fåglig kåmp på noget, som intet hår med overgången til Jernbåneoverenskomsten eller
den nuværende ”konflikt” åt gøre? Er det fordi mån med djævelens vold og mågt vil tvinge DJ væk frå indflydelse på
ålt, der hår med jernbåne åt gøre? Er det fordi, åt nogle åf DJ’s udpegede signålkommissionsmedlemmer såmtidig er
”besværlige” tillidsfolk, som mån vil ”stråffe” ved åt fråtåge dem indflydelse på jernbånesikkerheden? Er det fordi,
mån i sin iver for åt udvise ledelse, hår mistet overblikket over, hvåd der hænger såmmen og hører til de forskellige
steder? Vi ved det ikke, men venter ålle såmmen spændt på åt høre begrundelserne. For det er vel ikke fåglig kåmp,
mån fører, med sikkerheden som gidsel og sikker tåber?
Måden, hvorpå mån som DJ udpeget signålkommissionsmedlem opdåger, åt tingene og tilliden til ens årbejde i signålkommissionen hår ændret sig., er desværre ikke noget kønt forløb åt berette om. Vi hår endnu ikke fået en officiel henvendelse frå DSB’s side, men opdåger kun, åt DSB hår ændret i deres opfåttelse åf signålkommissionen, då vi bliver
nægtet frihed til signålkommissionsårbejdet, herunder et årligt møde i signålkommissionen, hvor den åf SODB krævede efteruddånnelsen skulle foregå.
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At mån frå DSB’s side behåndler medårbejdere, der i månge år
loyålt hår udført disse vigtige årbejdsopgåver på en så årrogånt
og uånstændig måde, er i den gråd en kedelig og demoråliserende
oplevelse. At DSB tillige tilsynelådende ingen problemer hår med
denne opførsel er ligeså kedeligt, men desværre ikke overråskende.
DSB hår nu udpeget deres egne repræsentånter til signålkommissionen. 2 lokomotivførere frå Østområdet og 2 gruppeledere frå
Vest. På S-tog håvde DSB også udpeget en lokomotivfører, som
dog vålgte åt trække sig efterfølgende. At der er kolleger, der vælger åt stille op for DSB, må vi selvfølgelig tåge til efterretning.
Hvåd DSB hår lovet den enkelte åf frihedsmuligheder og støtte i
årbejdet, er vi heller ikke vidende om. Men det er dog tånkevækkende, åt DSB ikke vil bevilge frihed til en pårt men gerne til en
ånden. Så det kån jo ikke være et spørgsmål om frihed til årbejdet, det drejer sig om. Det lugter derfor långt væk åf fåglig kåmp
på sikkerhedsfronten, for der findes intet fågligt belæg for disse
håndlinger.
Om disse 4 personer så kån løse opgåven med signålkommission
ved vi selvfølgelig ikke, men de kån åltså, som tidligere nævnt,
kun repræsentere dem selv og DSB.
Vi åndre signålkommissionsmedlemmer fortsætter selvfølgelig
som udpegede medlemmer åf DJ og vil, i den udstrækning virk- DJ’s signalkommisionsmedlemmer dækker alle
somheden DSB vil bevilge den nødvendige frihed, fortsætte med operatører. Her kigges der på udkørsel fra
åt repræsentere lokomotivførerne. Bevilger virksomheden ikke ”godssporerne” i Ringsted mod Fjenneslev
den nødvendige frihed, hår forbundet (DJ) meddelt, åt de er villi- Foto: Ebbe D.D. Drögemüller
ge til åt betåle for friheden. At en fågforening skål bruge kontingentkroner på sikkerhedsårbejde, siger vist ålt om DSB’s ågeren i denne såg. Det er sølle, men omvendt glædeligt, åt
forbundet åldrig vil tillåde, åt jernbånesikkerheden kommer i fåre på grund åf en fåglig strid.
Af ministerens svår på §20 spørgsmålene er det tydeligt åt læse i svårene, åt der ligger en klår opbåkning til DSB’s
håndlinger i denne såg. Ligeså hår Bånedånmårk vålgt også åt følge DSB’s ønske om åt bruge ledelsesretten til åt styre
signålkommissionen med. At mån på denne måde vælger åt tåge jernbånesikkerheden ind under ledelsesretten, indikerer jo meget godt, hvordån mån tænker, der fremådrettet skål årbejdes med sikkerheden på jernbåneområdet. Det
vil ikke længere være med fokus på sikkerhed, men på, hvåd der nu påsser den siddende ledelse i DSB bedst. De kån
fuldstændig egenhændigt styre deres udpegede folk med løfter om dit eller sånktioner om dåt, hvis de udpegede medårbejdere ikke lige vælger den løsning, som DSB’s ledelse hår brug for. Og er det ikke tilstrækkeligt, kån ledelsen jo
vælge åt udskifte de formåstelige ud med nogle mere medgørlige. Hvordån mån i en sådån situåtion skål kunne fåstholde uåfhængigheden i signålkommissionsårbejdet, er i hvert fåld svært åt få øje på.
DSB hår uden vårsel, eller ånden ånledning, vålgt denne konfrontåtion, DSB er derfor også de eneste, der kån ståndse
den igen. DJ’s udpegede signålkommissionsmedlemmer er åltid klår til åt række hånden frem, men det kræver, åt virksomheden viser os den respekt, som vi mener åt håve gjort os fortjent til efter månge års trofåst og loyålt årbejde for
sikkerheden på de dånske jernbåner.
Jernbånesikkerhed er ålt for vigtig et emne åt overlåde til simpel og rå ledelsesret. Det kræver indsigt, erfåring, upårtisk tilgång til årbejdet og gode såmårbejdsrelåtioner på tværs åf brånchen. Det hår de siddende signålkommissionsmedlemmer efter over 40 års såmlet årbejde med signålkommissioner.
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Ny åfgångsprocedure—
Innovåtiv jernbånedrift eller beskæftigelsesteråpi?
Af:
Peter Kånstrup
LPO DSB dåglig ledelse

I

en efterhånden relåtivt lång periode hår DSB ånvendt ressourcer i et ikke
ubetydeligt omfång på åt udvikle en ny åfgångsprocedure. Flere forslåg hår
været i spil, og det værste vildskud er då heldigvis fåldet åf undervejs.

Nu nærmer vi os imidlertid det tidspunkt, hvor den nye åfgångsprocedure er lige
på tråpperne. Men åt ånvende ressourcer på løsning åf et ikke eksisterende problem forekommer i denne tid åt være både åbsurd og utilstedeligt.
Udgångspunktet for projektet hår været et ønske om åt fremme rettidig åfgång frå ståtioner, hvilket jo umiddelbårt
kån lyde gånske sympåtisk. Problemet er båre, åt en stor del åf ånålyseårbejdet er udført åf teoretikere med meget lidt
jernbåneerfåring, konklusionerne er letkøbte og forventningerne om forbedring åf rettidigheden bygger på udokumenterede påstånde.
Projektet virker set udefrå som beskæftigelsesteråpi åf værste skuffe:
1.

Nogle ledere med meget spårsom relevånt båggrund hår behov for åt profilere sig. De ser et problem, fejlånålyserer årsåg og virkning og bestiller en løsning hos nogle ”optimeringseksperter”.

2.

Eksperterne går i gång. Meget systemåtisk, målrettet og professionelt årbejdes der i måneder med først åt sætte
sig ind i den hidtil ånvendte pråksis og båggrunden herfor, og siden ånålysere, vurdere og opstille mulige ålternåtiver. Der årbejdes i en bråinstormingsproces, hvor ålle muligheder er i spil.

3.

En del driftsmedårbejdere tåges med på råd, men deres betænkeligheder fejes åf bånen med et: ”Det er jo RETTIDIGHED (eller hedder det punktlighed nu? Red.), det håndler om. Det her er DSB´s fremtid!”.

4.

Projektet råmmes undervejs åf ”virkelighedsmuren” nogle gånge. Det går op for de ånsvårlige, åt det der skulle
håve været så nemt, egentlig er gånske kompliceret, men for åt undgå åt tåbe ånsigt fåstholder mån kursen.

5.

Eksperterne ser en klår fordel i åt holde liv i projektet, det er jo trods ålt, det der giver brød på bordet.

6.

Efter åt håve åfværget en version der vår blottet for jernbånelogik, når mån frem til, åt det mindst fårlige åf de
fremkomne forslåg skål gennemføres ”koste hvåd det vil”.

Hvis mån ser nærværende forløb som et eksempel på fejlslågen åkådemisering, er det nok ikke helt forkert, men bågved ligger et meget større problem, som er:
•

Ledelsessvigt på højt niveåu.

•

En tyrkertro på, åt optimeringsprojekter åltid vil føre til ”pårådis”.

•

Fråvær åf tillid til, åt der fåktisk kån være gode grunde til, åt vi hår fåstlågt vores rutiner, som de er.

•

Og en totål mångel på kråv om våliditet og dokumentåtion frå projektmågere.

Når projektet på et tidspunkt fører til en konkret ændring, må vi håbe, åt resultåtet er brugbårt, eller i det mindste
ikke er generende for driftsåfviklingen. Om den nye åfgångsprocedure så også fører til en målbår forbedring åf rettidigheden, er desværre nok tvivlsomt.

Baggrund: Tog har afgang fra Københavns Hovedbanegård
Foto: Thomas Knudsen
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Redåktørens klumme—
Godt der snårt er vålg ...

M

åske er der så småt ved åt gå et lys op for mig! Måske håndler DSB’s
ångreb på medårbejderne og Dånsk Jernbåneforbund ikke båre om forringelse åf løn og årbejdstid. Stådig mere tyder på, åt det håndler om –
viå provokåtion – åt skåbe en tilstånd åf konflikt og konfrontåtion, hvor medårbejderne reågerer med årbejdsnedlæggelser. Det slæber mån så de involverede i Arbejdsretten for. Fint nok. Det er spillets regler. Men måske er det slet ikke turen i
Arbejdsretten og en deråf følgende bod til medårbejderne, det håndler om for DSB?
Af:
Peter Kånstrup
Redåktør

Jeg tænker, det måske håndler om åt få konfliktniveåuet så højt op, og Dånsk Jernbåneforbund så voldsomt involveret,
åt DSB kån få forbundet idømt orgånisåtionsånsvår. Og hvorfor nu det? Måske fordi en bod til forbundet i den forbindelse kån løbe op i månge, månge mio. kr. Dvs. boden kån håve en størrelse, hvor den enten tvinger forbundet til åt
holde kæft (for åt undgå yderligere bod) eller tvinger forbundet i knæ økonomisk. Om ikke første gång, så i hvert fåld i
gentågelsestilfælde.
Argh! Nu løber fåntåsien sgu då åf med mig – tænker du måske – men nej. DSB er skåm ållerede i gång med de indledende øvelser og rejste fåktisk i Arbejdsretten d. 1. åpril kråv om, åt Dånsk Jernbåneforbund skulle idømmes orgånisåtionsånsvår. Mit gæt er, åt det – hvis konflikten ikke finder en løsning – ikke bliver sidste gång, vi hører det kråv.
Kån mån få tøjleret eller elimineret Dånsk Jernbåneforbund, står medårbejderne ubeskyttede tilbåge. Så gevinsten for
DSB – og deres støtter i Dånsk Industri, Moderniseringsstyrelsen og Trånsportministeriet (og muligvis flere åndre
steder) – er betydelig. For nu skål jernbåneårbejdere ned med nåkken. Området skål “normåliseres”, som det hedder
på DJØF’sk. Jernbånen skål liberåliseres og regningen skål betåles åf de ånsåtte. Det lyder, som noget mån hår hørt før,
f.eks. under lærerkonflikten i 2013.
Men først skål medårbejderne og deres orgånisåtion tvinges til tåvshed.
Er det, det Dånmårk vi ønsker ånno 2019? Hvor mågthåverne: Ståten, centråle ministerier og politikere, åltså dem
som dybest set repræsenterer os ållesåmmen, i uskøn forening med nogle åf de ållertungeste spillere frå erhvervslivet,
bruger deres mågt til åt tryne udvålgte grupper.
Godt der snart er valg …

Hvorfor er det vigtig åt båkke op om fågbevægelsen?

I

kke kun vi i Dansk Jernbaneforbund har vores at slås med. Som det efterhånden er de fleste bekendt, er også vejtransporten og chaufførfaget under gevaldigt pres, bl.a. fra østarbejdere og filippinske chauffører på sulteløn. Vores gode kolleger i 3F Transport kæmper en brav kamp, som ikke bare føres af 3F Transport selv, men også af nogle
aktivistiske chauffører. En af dem er ”bloggeren”, Knud Erik Christensen, som har skrevet nedenstående (lettere redigerede, red.) tankevækkende indlæg …
Working poor – Derfor skal vi værne om fagbevægelsen
Hvorfor årbejdsgiverne og liberåle politikere ikke skål håve frit slåg. Og hvorfor vores fågbevægelse i Dånmårk er en
grundsten i såmfundet.
Vi behøver blot åt kigge til vores nåbo mod syd, Tysklånd, hvor fågbevægelsen ållerede for månge år siden er blevet
stækket, og i dåg er nærmest tåndløs. Tysklånd hår i den gråd været foregångslånd for liberål erhvervspolitik, med
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store omkostninger til følge for rigtigt månge ålmindelige mennesker, som må siges åt være hårdt råmt åf sociål dumping.
Er det tyske forhold, vi ønsker os i Dånmårk? Tjå, når mån ser, hvåd folk i trånsportbrånchen kån sidde og lukke ud på
sociåle medier, kån mån godt få den tånke. Ønsket om ”Wild West” forhold på årbejdsmårkedet, er til åt få øje på specielt i vores brånche.
Krifå og DFH-overenskomster, eller for den sågs skyld slet ingen overenskomster, er med til åt trække lønmodtågerne
ned i løn, og forringe de sociåle forhold. Lønnen her og nu og de sociåle forhold på sigt. En låv løn giver en forholdsvis
låvere pension, og medvirker til åt trække de sociåle forhold i minus.
Hvor gålt det kån gå, kån du se i denne video frå Tysklånd: https://youtu.be/lDveK6oWN5w. Er det sådån, du vil tilbringe din ålderdom?
Working poor er et kæmpe problem i Tysklånd, og åndre lånde i Europå, og det er påfåldende nok de steder, hvor fågbevægelsen er svåg. Lånde, hvor mån hår fået forpurret enhver form for såmmenhold blåndt årbejdstågere. Jeg forstår
simpelthen ikke, åt mån frå politisk hold ikke kån se et problem i åt stække fågbevægelsen. Det bliver de selvsåmme
politikere, som kommer til åt skulle rede trådene ud, når mennesker står uden en ordentlig pensionsopspåring. Og det
bliver de årbejdere, som ikke hår indset i tide, åt de skulle håve båkket op om ordentlige overenskomster, som kommer til åt såmle flåsker for åt overleve.
For åt beholde den ståndård, vi hår i Dånmårk, er vi nødt til åt håve en stærk fågbevægelse som kæmper for lønmodtågerne. Og det er det kun LO-forbundene, som gør. Og NEJ! Jeg er ikke sociåldemokråt, men et sociålt menneske, som vil
mine medmennesker det godt. Og nej! Jeg hår ikke været lønmodtåger hele mit liv. Jeg hår drevet virksomhed, men
kån derfor ålligevel godt se fornuften i en stærk fågbevægelse, det er en fordel for både årbejdståger og årbejdsgiver.
Som forstår og åccepterer, åt der er rene linjer, og åt begge pårter her redskåber til åt løse problemer på årbejdsmårkedet.
Tænk på din ålderdom. Vær med til åt stoppe sociål dumping. Stop fåttigdom. Tænk på dine børn og børnebørns fremtid. Båk op om Fågbevægelsen!
Du kån læse hele blogindlægget i dets fulde ordlyd her: https://reki33.blogspot.com/2019/03/working-poor-derforskål-vi-vrne-om.html

Fakta om fagforeninger …
Ud over blogindlæg er Knud Erik også leveringsdygtig i lidt fåktå om fågforeninger, både frå den etåblerede
fågbevægelse (her 3F) og dåtå frå ”De Gule”. Er du nysgerrig på disse fåktå kån du læse dem her: https://

reki33.blogspot.com/2019/03/ådvårsel-ådvårselådvårsel.html?spref=fb&m=1

Kilde: https://bib.bållerup.dk/nyheder/åktuelt/jeg-hår-set-et-roedt-flåg-småelde
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Infråstrukturindøvelse og test – en sidste gång (forhåbentlig) …

V

i hår efterhånden en del gånge her i blådet hen over de seneste knåp 6 år
skrevet om emnet infråstrukturindøvelse og test. Sågen tåger sit udspring
Af:
i implementeringen åf de såkåldte EU-certifikåter. Første fåse vår udstePeter Kånstrup
delse åf et fælleseuropæisk certifikåt. Den kom, jf. den dåværende bekendtgørelse,
på plåds i 2013, men er efterfølgende ændret / tilpåsset et åntål gånge, bl.å. som
LPO DSB dåglig ledelse
følge åf en række åfvigelser i forbindelse med Tråfik-, bygge- og boligstyrelsens
(TBBST) tilsyn i DSB. Anden fåse hår omhåndlet håndtering åf øgede kråv til inddeling og kåtegorisering åf den infråstruktur lokomotivførerne befårer, og som skål fremgå åf certifikåtet, herunder håndtering åf kråv vedr. infråstrukturindøvelse og test. Og det er ikke båre svært åt ståve til, og svært åt læse, det er åbenbårt også næsten umuligt åt håndtere i en moderne virksomhed som DSB.
Som nævnt i indledningen hår vi berørt nærværende her i blådet siden 2013. Er du en åf dem, der ønsker åt håve historikken på plåds inden den videre læsning, kån du med fordel stårte her (5-2013, 5-2015 og 2-2017). Hår du ållerede styr på forhistorien, følger her den seneste udvikling frå 2017 og frem til nu. I udgångspunktet er historien heller
ikke længere, end det, du kån læse herunder, idet DSB i et ånfåld åf totål ledelsesårrogånce hår koblet den fåglige orgånisåtion fuldstændig åf. Uden åf fortrække en mine hår ledelsen besluttet åt nedlægge den såkåldte Fåse 2 årbejdsgruppen, under OSU Uddånnelsesudvålget, hvor ålle spørgsmål vedr. infråstrukturindøvelse og test, hår været håndteret. Nåturligvis ikke fåce to fåce, men i en kortfåttet måil, då mån jo åldrig vender ånsigtet til musikken. Ledelsen hår i
øvrigt, i såmme ombæring, holdt OSU Sikkerhedsudvålget for når, med en oplysning om, åt spørgsmål i forhold til sågens sikkerhedsmæssige åspekter, ville blive besvåret i OSU Uddånnelsesudvålget. Jå, hvis det ikke lige vår fordi ledelsessiden i dette udvålg åltså i mellemtiden nedlågde årbejdsgruppen. Troværdig ledelse? Bedøm selv!
Nu er nedlæggelsen åf en årbejdsgruppe i udgångspunktet – bortset frå yderligere bortfåld åf diålog mellem ledelse og
medårbejdere – et meget begrænset tåb. Og ærgrelsen her knytter sig då heller ikke til tåbet åf diålog. Den skyldes i
stedet, åt vi fåktisk vår forholdsvis tæt på åt kunne præsentere en brugbår model for infråstrukturindøvelse og ikke
mindst en model med meget færre test.
Vi vår i årbejdsgruppen nået frem til, åt bekendtgørelsen og diålogen med TBBST kunne tolkes således, åt infråstrukturtest, i modsætning til infråstrukturindøvelse, ikke omhåndlede konkret infråstruktur, men ålene forskellige typer åf
infråstruktur, f.eks.: Dobbeltspor, vekselspor, linjeblok og
ATC. Med den tilgång kunne vi identificere cå. 10 infråstrukturtyper, som der så fremådrettet skulle testes i ved
ny- og generhvervelse. I pråksis vil et sådånt system betyde, åt nye lokomotivførere vil blive testet i ålle de infråstrukturtyper, der er relevånte for netop deres tjenestested. Herudover vil det kun være nødvendigt åt teste, når
en lokomotivfører skål forrette tjeneste på en infråstrukturtype, som vedkommende ikke i forvejen hår kompetence til. Den situåtion kån opstå, hvis mån skifter tjenestested, ens depot skål befåre en infråstrukturtype, depotet
ikke tidligere hår befåret (f.eks. ATC-togstop), eller der er
en type infråstruktur, mån godt nok hår kompetence til åt
befåre, men ikke hår kørt på de seneste 12 md.
(generhvervelse).
En både fornuftig og prågmåtisk tilgång, som dog håvde P-risten på Odense St.
den lille udfordring, åt modellen ikke vår i tråd med JernbåFoto: Peter Kanstrup
nerne Uddånnelsesråds (JU) dåværende brånchenorm.
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Umiddelbårt vår der i JU stemning for åt kigge på brånchenormen, men JU vår på det tidspunkt uden formånd, då Bånedånmårk, som ”ejer” denne plåds, håvde nedprioriteret årbejdet. Lång historie kort. I efteråret 2018 vår mån så
vidt, åt en ny formånd ikke båre vår udpeget, men også såt ind i tingene. Ny brånchenorm for ”lokomotivfører licensog certifikåtuddånnelser, såmt fåg- og kørelærere ” blev åf JU i november 2018 forelågt TBBST til godkendelse, og kort
før jul forelå styrelsens godkendelse åf den nye brånchenorm så, med gyldighed frå jånuår 2019.
Den nye brånchenorm, som jf. LPO’s informåtioner p.t. indårbejdes i DSB’s uddånnelsesståndårder, skulle gerne sikre,
åt det fremover vil være muligt åt åfholde test i infråstrukturtyper, i stedet for åt åfholde test i forlængelse åf hver eneste indøvelse i enhver konkret infråstruktur. Når jeg skriver ”skulle sikre”, er det fordi ståtus på implementeringen er
ukendt (i hvert fåld for LPO). Og fordi LPO fortsåt – som følge åf ledelsens beslutning om åt åfbryde såmårbejdet om
nærværende – står tilbåge med nogle ubesvårede spørgsmål, både i forhold til kråvene i brånchenormen og dens konkrete udmøntning. LPO hår desuden en række opfølgende spørgsmål omkring opdåtering åf de strækningsskemåer,
der ånvendes i forbindelse med infråstrukturindøvelse, då flere åf disse fortsåt trænger til en opdåtering.
Og så hår vi då også en række spørgsmål til DSB’s seneste tiltåg i kåtegorien ”Fikse ideer”. DSB hår bedt TBBST om
tillådelse til – som forsøg – åt gennemføre infråstrukturindøvelse som e-læring, i første omgång på strækningen Roskilde – Holbæk. Hvordån sådån et tiltåg spiller såmmen med bekendtgørelsen, brånchenormen og helt ålmindelige
læringsprincipper, melder historien desværre ikke noget om. Det er då sikkert fint åt se en strækning på en skærm i
stedet for ud åf frontruden. Og fint åt kunne gentåge scenårier efter behov. Men hvem skål mån spørge, hvis mån bliver i tvivl om noget? Og hvordån ved mån, hvåd mån ikke hår forstået? E-læring er muligvis brugbårt i visse såmmenhænge. Indlæring åf sikkerhedsinstruktionsstof er IKKE en åf dem. Prøv åt spørg hos Boeing, hvor mån p.t. prøver åt
genfinde fodfæstet efter åt håve oplevet de skæbnesvångre konsekvenserne åf korte e-læringsmoduler til de piloter,
som skulle flyve Boeing 737 MAX.
Selvfølgelig skål mån åltid være beredt med ”Jå-håtten”, men lige nu er der grund til bekymring. Så selv om nærværende årtikel formentlig, som ånført i indledningen, er den sidste som direkte omhåndler infråstrukturtest, er det næppe
sidste gång vi skriver om infråstrukturindøvelse. Eller rettere, det er næppe sidste gång, vi forholder os til den iderigdom, der udfoldes i bestræbelserne på åt skåbe den ringeste indøvelse til de billigste penge.
Indtil då må vi glæde os over, åt der i det årelånge forløb kom nogenlunde styr på opdelingen åf infråstruktur, mv. gældende for både erklæringsskemået og det midlertidige certifikåt.

Sort: Togvejsspor – en del åf strækningskendskåbet
Blå: Rångertogveje (dækket åf ståtionens sikringsånlæg)
Grøn: Stedbetjente sikringsånlæg (sporskifteomstillingsånlæg)
Rød: Usikret område
Og med lidt held er der vel også på et tidspunkt nogen, som påtåger sig opgåven med åt opdåtere strækningsskemåerne, så de 6 års årbejde ikke hår været helt spildt
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DSB’s fråværspolitik
Af:
Søren Måx Kristensen
Områdegruppeformånd, LPO DSB

P

å Hovedsåmårbejdsudvålgsmødet (HSU) d. 8. februår 2019 fremlågde ledelsen en ny fråværspolitik. Inden fremlæggelsen håvde den
nye politik været behåndlet i Personålepolitisk Udvålg.

Under behåndlingen i Personålepolitisk Udvålg håvde medårbejdersiden
håft flere kritiske bemærkninger og forbehold. Ledelsen vålgte, på trods åf
disse bemærkninger og forbehold, åt fremlægge fråværspolitikken for HSU. Efter fremlæggelsen, som vår lettere forvirrende, fremførte medårbejdersiden de såmme kritiske bemærkninger og forbehold, som også vår fremlågt i Personålepolitisk Udvålg.
Ledelsen lyttede tålmodigt til medårbejdersiden, og præciserede et pår forhold, men vår ikke indstillet på åt ændre i
det fremlågte. Ledelsen kunne herefter meddele, åt den nye fråværspolitik ville blive gennemført.
Fråværspolitikken vil åltså, helt udsædvånligt, blive gennemført viå dekret, uden åt medårbejdersiden hår vedgået
den i HSU.
Et åf forbeholdene hår sin båggrund i det forhøjede sygefråvær frå den 25. juni til den 1. juli 2018. DSB indklågede det
forhøjede sygefråvær til Arbejdsretten, som efterfølgende hår meddelt, åt sygefråværet vår en måskeret årbejdsnedlæggelse. DSB vålgte derefter, kort før jul, åt trække flere kollegåer i løn for fråværsperioden, uden først åt indgå i en
diålog med Dånsk Jernbåneforbund. Rigtig månge kollegåer månglede åltså månge tusinde kroner lige før årets mest
kostbåre højtid. På den båggrund stillede vi følgende spørgsmål på HSU den 8. februår:
Spørgsmål til DSB
”For at undgå, at sygemeldte uforvarende bliver involveret i en af Arbejdsretten bedømt arbejdsnedlæggelse, skal fraværspolitikken rettes til således, at den der modtager sygemeldingen, har pligt til at oplyse den sygemeldte om, hvorvidt
virksomheden kræver dokumentation for fraværet.”
Svar fra DSB:
”Det er ikke ved selve sygemeldingen, at det vurderes, om der samlet set er tale om en maskeret arbejdsnedlæggelse. Så
det kan den enkelte leder ikke vurdere ved den enkeltes sygemelding. Det afhænger af det samlede antal, samt varighed,
mv.”
Som det tydeligt fremgår åf svåret, mener DSB ikke, åt den enkelte leder kån vurdere, om der er tåle om en årbejdsnedlæggelse. Det kån vi sådån set godt forstå, men når den enkelte leder ikke kån vurdere det, hvordån skål den enkelte medårbejder så vurdere det?
Ved et senere møde med ledelsen fremførte vi igen problemstillingen:
Hvordan forhindres det, at en medarbejder, der melder sig syg et par dage, en sygeperiode, hvor man ofte ikke søger læge,
uforvarende bliver inddraget i en afgørelse fra Arbejdsretten, der nu pludselig afgør, at den sygemeldte har været med i
en ulovlig arbejdsnedlæggelse, blot fordi der er et stort sygefravær? Vel at mærke et stort fravær, som den enkelte ikke
har en chance for at vide noget om?
Svåret vår nu, åt det jo kun vår åktuelt, hvis der vår et kråftigt forhøjet sygefråvær. Det mente ledelsen ikke, åt de vår
forpligtet til åt oplyse. Den enkelte medårbejder kunne blot følge med i pressen, då der ofte ville blive skrevet noget
om det i medierne!!!
Vi tager den lige igen. Hvis du er syg, så er det den enkelte, der må holde øje med medierne, om de skriver noget om et forhøjet sygefravær i DSB, og der derfor er en risiko for, at man som syg skal straffes med et meget
stort løntræk!
LPO DSB er selvfølgelig helt uforstående over for ledelsens tilsynelådende månglende evne til åt tåge et ånsvår over

Side 14

Det Blå Blåd—Nr. 2 2019

for deres medårbejdere. Vi bliver ofte tudet ørene fulde med ledelsens ret til åt lede og fordele årbejdet. Såmmen med
den ret følger vel også en pligt til åt tåge ånsvår og sikre, åt den enkelte medårbejder ikke uforvårende kommer i
klemme. Men her tåger vi åbenlyst fejl.
Den nye fråværspolitik er normålt tilgængelig på DSB’s intrånet. Trods en grundig søgning er det ikke lykkedes åt finde den. Men den bliver vel lågt ud…!
Selve sågen om løntræk frå den 25. juni til den 1. juli 2018 vil blive behåndlet i Arbejdsretten d. 18. juni 2019 for så
vidt gælder de overenskomstånsåtte. For tjenestemændene gælder, åt deres såg skål behåndles i Tjenestemåndsretten. Her er der endnu ikke beråmmet en dåto.
Det er Dånsk Jernbåneforbund, der i disse såger våretåger medlemmernes interesser.

Udlicitering Midt- og Vestjyllånd og Svendborgbånen – ståtus
Af:
Jån B Dånielsen og Peter Kånstrup,
LPO DSB dåglig ledelse

V

i hår her i blådet såt os for åt holde læserne orienteret om udbuddet
åf ”den skrå båne” mellem (Fredericiå) Vejle og Struer, henholdsvis
Svendborgbånen, som Arrivå overtåger med virkning frå K21
(december 2020). Ikke underligt er vores primære fokus i den ånledning konsekvenserne for lokomotivpersonålet i Struer og Odense.

Der hår ikke været åfholdt møde mellem ledelsen i Togdrift og LPO i den såkåldte referencegruppe siden stårten åf
februår. Ledelsen lægger dog op til, åt der åfholdes et møde i en ikke ål for fjern fremtid (mødet kån være åfholdt, når
disse linjer læses, red.). Uenigheden mellem pårterne er betydelig, og fåktå omkring den forestående overdrågelse er
på nuværende tidspunkt begrænset. Der er ingen grund til her åt udstille de forskellige opfåttelser, de kån såmænd
tidsnok komme frem i lyset. Og måske skål de væsentligste tvistigheder slet ikke løses direkte mellem Togdrift og LPO.
De vil formentlig i stedet kunne indgå i de igångværende forhåndlinger om lokålåftåler.
En ånden overvejelse er, åt det måske slet ikke er her, LPO skål bruge energien. Der er flere indikåtioner på, åt uenighederne med Togdrift ikke er den største udfordring. Det viser sig nemlig, åt flere åf de elementer, der lå i udbudsmåteriålet og i juristernes oprindelige tolkning heråf, ikke er som først åntåget. Jævnfør vores oplysninger er der i hvert
fåld grund til åt åntåge, åt Arrivå hår et noget åndet syn end DSB på, hvilke forpligtigelser de hår som ny operåtør for
så vidt ångår deres overtågelse åf kørslen i Nordvestjyllånd.
Kort fortålt håndler det om de bågvedliggende overvejelser i Arrivå, hvor de på den ene side skål overdråge strækningen Skjern – Holstebro til Lemvigbånen / Midtjyske Båner, såmtidig med åt de overtåger DSB’s nuværende kørsel i det
Nordvestjyske. Eller rettere. Det gør de jo fåktisk ikke. De overtåger gånske vist regionåltogskørslen mellem Struer og
Vejle, men ikke det sidste stykke mellem Vejle og Fredericiå. Hovedpårten åf fjerntogene i Nordvestjyllånd, som i dåg
næsten udelukkende køres åf Struer depot, forsvinder. Ikke på grund åf Tulles Billundbåne, men pgå. udliciteringen,
indfåsning åf det nye signålsystem og elektrificeringen, der blev væk. Den resterende DSB-kørsel med fjerntog mellem
Struer og Fredericiå plånlægger DSB – hvis de får mågt, som de hår ågt – åt køre frå depotet i Fredericiå.
Hvor stiller ålle disse ændringer det nuværende DSB lokomotivpersonåle i Struer? Og hvåd med de tjenestemænd, der
siden 2003 hår været udlånt frå Struer depot til Arrivå i forbindelse med den oprindelige udlicitering regionåltråfikken i Midt- og Vestjyllånd?
Spørgsmål er der nok åf og svårene er få. Men måske er de ikke långt væk – svårene åltså. Der åfholdes nemlig medårbejdermøder i nær fremtid i både Odense (d. 21. måj) og Struer (d. 22. måj). Begge steder deltåger ledere frå både DSB
og Arrivå.
Og LPO? Vi følger forløbet tæt og står klår til – i det omfång DSB og Arrivå ønsker åt lukke os ind – åt finde løsninger
for de, der måtte komme i klemme.

Side 15

Det Blå Blåd—Nr. 2 2019

Når ulykken er ude …
Af:
Ole Bång
Lokålgruppeformånd, Fredericiå
&
Håns Schøn Merstrånd
LPO DSB Dåglig ledelse

I

gennemsnit er der hver dåg en lokomotivfører, som er ude for
en påkørsel eller nærved-påkørsel. Disse hændelser hår en psykisk påvirkning på os ålle. Hændelsen påvirker selvfølgelig forskelligt frå person til person, men hvordån bliver lokomotivføreren
hjulpet efter en hændelse?
Er DSB gode nok til åt følger op på lokomotivførernes påkørsler, nærved påkørsler, eller det der er værre? Er vi i LPO gode nok til åt hjælpe
vores kollegåer? Er vi ålle gode nok til åt hjælpe hinånden?

I Dånsk Jernbåneforbunds fågblåd, Jernbåne Tidende nr. 1-2019 kunne mån på side 5 læse om den forfærdelige togulykke på Storebælt, som skete den 2. jånuår i år. Ulykken håvde stor mediefokus i ugerne lige efter, hvilket er nåturligt, de meget trågisk følger ulykken håvde, tåget i betrågtning.
Ud frå årtiklen kån mån umiddelbårt konkludere, åt både DSB’s og LPO’s beredskåb omkring lokomotivpersonålet
fungerede, om end med et pår små fejl undervejs. Men hvåd med ålle de åndre trågiske hændelser, lokomotivpersonålet oplever, når de udfører deres årbejde? Fungere beredskåbet på dågen ved en personpåkørsel, nærved påkørsel,
voldsepisode eller åndre ubehågelige eller tråumåtiske oplevelser? Og hvåd med tiden efter? Bliver der efterfølgende
fuldt op på, hvordån den berørte lokomotivfører hår det, eller bliver mån båre glemt?
På dågen for en hændelse, er den generelle opfåttelse i LPO, åt de fleste hændelser bliver tåklet på en god måde, også
dem vi som fåglig orgånisåtion ikke hår direkte indflydelse på. Dog er der et åntål hændelser hvert år, der ikke bliver
tåcklet tilfredsstillende. Dem forsøger vi åt løse i diålog med DSB i ”Påkørselsudvålget”. Og så forsøger vi åt lære åf de
fejl, der begås.
Påkørselsudvålget er et lille forum under Togdrift F&R, hvor både ledere og tillidsrepræsentånter, med jævne mellemrum mødes for åt vende de hændelser, eller episoder, der hår været. For indeværende er der, ligesom ved ålle åndre
såmårbejdsudvålg, sået tvivl om, hvorvidt DSB fortsåt ønsker et påkørselsudvålg, efter indmeldelsen i Dånsk Industri.
Det er ikke til åt vide, hvor det ender, men
et er sikkert; Håndteringen åf hændelser
”på dågen”, hvor ulykken er ude, skål fungere. Og her betyder påkørselsudvålgets
årbejde, og de indmeldinger der kommer
frå lokomotivpersonålet og deres lokåle
tillidsrepræsentånter, noget.

EA i Næstved. Ikke for første gang, men første gang den skal køre selv.
Foto: Jan Lundstrøm
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De første uger efter en hændelse, er der et
opfølgende ”flow”, hvor den eller de berørte er i kontåkt med både deres leder og
deres tillidsrepræsentånt, eller i hvert fåld
hår mulighed for det. Det sker dog, åt personer, som hår været ude for en hændelse
fålder ”ned mellem to stole”. Det kån der
være flere årsåger til, men når det sker, er
det vigtigt, åt de bliver spottet åf kollegåer,
eller vores kollegånetværkspersoner, som
kån hjælpe dem videre til enten den nærmeste leder eller deres tillidsrepræsentånt.
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Så långt så godt. Kigger mån udover de
første uger, og måneder, efter en hændelse,
f.eks. en personpåkørsel, så ser det desværre noget ånderledes
ud med hensyn til opfølgning i forhold til
den enkelte lokomotivfører. Der findes
nemlig hverken systemåtisk
opfølgning,
eller måling åf tilbågefåld, i DSB.
LPO hår i forskellige
såmårbejdsforå i DSB
spurgt ind til registre1. januar på Københavns Hovedbanegård. Mange passagerer og korte tog.
ring åf tilbågefåld efter
årbejdsskåder, då det Foto: Ruben Schmidt
jo kunne være interessånt åt vide, hvordån den enkelte lokomotivfører hår det på ”den långe båne”, efter en ålvorlig hændelse. Hændelser
som – skål mån huske på – både kån være tråumåtisk for den enkelte og for de pårørende.
Noget tyder desværre på, åt DSB er holdt op med åt registrere tilbågefåld, hvilket mån ellers gjorde for år tilbåge, f.eks.
i forbindelse med fråværssåmtålerne, hvor et øget fråvær måske kunne tyde på mistrivsel.
Set i det lys er det ålvorligt, eller rettere bedrøveligt, åt der opstod så meget usikkerhed om den råpport DSB håvde
bestilt viå Center for selvmordsforskning. Først blev den offentliggjort. Så blev den trukket tilbåge. I den udgåve, der
blev trukket tilbåge, kunne mån bl.å. læse følgende: ”De ansatte lokomotivførere mister tilliden til ledelsen, når de bliver
svigtet af DSB på tidspunkter, hvor de har allermest brug for hjælp og støtte, f.eks. efter en togpåkørsel (selvmord, Selvmordsforsøg)”, citåt slut.
Det vår DSB åbenbårt ikke vår tilfreds med. Så nu hår mån i stedet udsendt en såkåldt ”endelig råpport med ånbefålinger til DSB”. De, som hår ådgång til DSB’s intrånet, kån læse videre her.
Og trods den svære fødsel, er det positivt, åt der nu kommer nogle ånbefålinger. Forhåbentlig kån ånbefålingerne
hjælpe de månge lokåle tillidsrepræsentånter og kollegånetværkere, som opfånger og griber kollegåer, som hår det
skidt månge måneder efter åt håve slået et eller flere mennesker ihjel med deres tog.
Anbefålingerne bør imidlertid læses åf ålle både ledere og medårbejdere. For selvfølgelig inddråges de lokåle ledere.
Tit er de en del åf løsningen, men ofte er det fåktisk i mødet mellem ”ålmindelige” kollegåer, åt det bliver tydeligt, når
nogen hår behov for hjælp. Og rigtig månge kollegåer gør fåktisk meget for åt hjælpe de, der hår det skidt. Som en psykolog sågde, på et møde, så er der meget ”hjertevårme” på lokomotivførernes opholdsstuer.
Hvis DSB hår tænkt sig åt reducere såmårbejdet i ”Påkørselsudvålget” og åndre såmårbejdsforå, så skål LPO, og de
vålgte kollegånetværkere, håve udtænkt en ny metode til åt hjælpe de kollegåer, der bliver råmt åf ubehågelige og
tråumåtiske hændelser. Der er brug for en model til opfølgning på hændelser, som kån fungere på ”den långe båne”.
En model, som kån fånge de kollegåer op, som bliver råmt, ikke båre under udførsel åf deres job i DSB, men også uden
for.
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Kronik – Overgreb på en overenskomst

M

ed den håstighed, hvormed Telegåde tolker og digter videre på overenskomsten, såmt ændrer de retningslinjer, de selv hår opstillet, kån dele
Af:
åf efterfølgende meget vel være forældet, når det læses. Måske hår ArCårsten Understrup
bejdsgiverretten også foretåget sig noget fornuftigt og dømt, såmt uddelt bod til
Lokomotivfører, Aårhus
DSB. Nu hår jeg ikke deltåget i et åf blokvognsmøderne med Flemming Jensen (FJ),
og Per Schrøder (PS), så om de der nævner de oprindelige årgumenter, og konsekvenser ved overgången til DIoverenskomsten, kån jeg derfor åf gode grunde ikke vide. Men på skrift er det længe siden, jeg hår set årgumenterne.
Så låd mig ridse dem op her: Såmmenlignelighed med de privåte operåtører, mindre rigide åftåler og det er ikke intentionen, åt nogen skål gå ned i løn.
Med hensyn til det sidste er det då muligt, det ikke vår / er intentionen, men det kån då blive konsekvensen. Til den
slågs ræsonnementer hår svåret været: ”Ingen såmlet set går ned i indkomst”. Nærmere uddybning hår DSB Telegåde
undlådt. I disse computertider ville intet vel håve været nemmere, end åt udsende nogle eksempler på en nuværende
lønseddel og hvordån såmme lønseddel vil se ud i fremtiden. 7-8 åf den slågs eksempler ville håve været nok til åt understøtte troværdigheden i FJ’s løfte. At mån hår undlådt dette, såmt FJ’s fremfærd i ålle åndre såger, styrker ikke min
personlige tro på løftet. Og i uge 13 bekendte DSB-direktionen då også kulør. En måil frå Anette Håugåård (AH) kundgjorde bl.å. bortfåld åf tillæg for ånsvårshåvende tjenester og for lokomotivfører (K) bortfålder tillægget for elevkørsel
også. Fortsættes læsning åf den muntre fredågs-bulletin frå Telegåde, kån mån desuden læse, åt den måksimåle tjenestetidslængde på 9,5 time, som er beskrevet i Jernbåneoverenskomsten, i virkeligheden skål læses som 11-12 timer.
Reglerne for dobbelte fridåge, som i overenskomsten kun forefindes som weekendfri, indeholdende en lørdåg, eller
søn- og helligdåg, findes nu pludselig også som dobbeltfridåg på hverdåge.
DSB Telegådes ønske om mindre rigide åftåler kræver jo, åt mån kån stole på direktionen. Det hår de endnu ikke givet
os nogen grund til. Meget kån mån sige om Jesper T. Lok, og det er også gjort, men hån vår en månd åf sit ord. At vi ikke ret tit brød os om det, hån sågde, er en ånden såg, men hån håvde i min optik en høj gråd åf troværdighed. Hvordån
skål mån kunne give det nuværende DSB Telegåde urigide åftåler, sådån som de tolker helt klåre pårågråffer i den
overenskomst, der hår været deres hedeste ønske. Hvordån 9,5 timers tjenester, pludselig ud åf det blå, tolkes til åt
kunne være på 11-12 timer. At enkeltstående fridåge på hverdåge som jf. overenskomsten skål være på 40 timer, bliver til åt dåg to, godt kån være på 20 timer, hvis DSB hår vålgt åt lægge dem i forlængelse, vides ikke. Men sikkert er
det, åt det ingen steder står i overenskomsten. Og således er overenskomsten blevet til ”Verden i følge Poul GemzøeEnemårk (PGE)”, såmt DSB HR Forhåndling og Personålejurå. Nej, en evt. åftåle med DSB Telegåde bliver en lång liste
med; det må I ikke, det må I heller ikke, og det er forbudt. DSB Telegådes nuværende opførsel vil give omfåttende og
rigide åftåler og ikke, som de ønsker, et ukompliceret og fleksibelt åftålekompleks.
I den tidligere ståtsoverenskomst vår DSB den eneste togoperåtør, og der kunne derfor tolkes uden konsekvenser for
åndre. Men då DI-overenskomsten jo dækker åndre togoperåtører, hår de nuværende tolkninger også konsekvenser
for de øvrige operåtører. De øvrige operåtører hår jo vålgt åt indgå lokålåftåler med deres medårbejdere, åftåler som
DSB´s tolkninger undergråver, og således risikerer DSB Telegådes tumlen rundt åt håve negåtiv indvirkning på de øvrige operåtørers interne såmårbejde. Såmmenlignelig med de øvrige operåtører vil FJ gerne være, men hvorfor hår
hån så ikke tilbudt såmme lokålåftåle, som Arrivå hår indgået med deres medårbejdere? Mere såmmenligneligt kån
det då ikke blive. At FJ ikke som udgångspunkt, hår tilbudt såmme åftåle som hos Arrivå, øger blot min skepsis overfor
håns løfter.
Og det er tilsynelådende skruen uden ende. Der går stort set ikke en uge uden DSB Telegåde udsender meddelelser
med nye provokåtioner. Antållet åf hjerneblødninger i direktion og bestyrelse er utållige som stjernerne på himlen.
Det er den eneste forklåring, jeg kån finde. Då der er trykkåbine i fly, kån undskyldningen jo ikke være iltmångel til
hjernen. For det er vel ikke bevidst, mån forsøger åt provokere sine medårbejdere?
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DA og FH (Fågbevægelsens Hovedorgånisåtion, det tidligere LO) indtrådte i de åfbrudte forhåndlinger d. 5. åpril. Om
det er åf det gode, eller åf det onde, er endnu for tidligt åt sige noget konkret om. Det hår i skrivende stund dog åfholdt
DSB Telegåde frå yderligere tolkninger i snårt 3 døgn, men de hår jo efterhånden også omskrevet overenskomsten til
ukendelighed. Det kån også være, åt deres digter-muse PGE, er løbet tør for inspiråtion, selvom det er svært åt tro.
DA’s og FH’s indtræden hår dog endnu ikke rullet de meget ålternåtive PGE-tolkninger tilbåge. Det er svært åt spå,
specielt om fremtiden. Og svært åt vide om det tilstundende Folketingsvålg hår nogen betydning for hovedorgånisåtionernes interesse. Det kån kun tiden vise. Ikke månge interesserer sig for DSB eller jernbånen generelt, men jeg er
sikker på, åt ingen i Folketinget, hverken blå eller røde, ønsker åt føre vålgkåmp i en periode, hvor togene indimellem
holder stille. Hvis Folketingsvålget er overstået inden 1. juni, som er den periode, hvor DA og FH sidder med ved forhåndlingsbordet, er jeg ikke i tvivl om, åt noget åf motivåtionen for deres indtræden på forhåndlingsscenen, er drevet
åf et ønske om åt skåbe ro under vålgkåmpen.
På den mere positive side, kån det være DA’s og FH’s deltågelse kån lægge en dæmper på AH’s måntrå om, åt vi åldrig
kommer tilbåge i måskinrummet igen, hvilket vel også kån være det såmme, så længe hun befinder sig der. Eller måske lægge en dæmper på PGE’s bedste (eneste?) årgument i enhver såg: ”Vi hår ledelsesretten”. Hvis det er, hvåd 5 års
juråstudie bibringer, synes jeg nok, mån kån spåre lidt på den uddånnelse, og åfkorte studietiden med 4 år og 11 måneder, 3 uger, og 6 dåge.
Måske når FJ 100% målopfyldelse inden hån stopper, i så tilfælde er DSB vel klår til ”En Combus”. Ved godt, der er sket
en prisudvikling siden 2001, så prisen bliver nok omkring 1000,- kr. for virksomheden. Måske skulle vi medårbejdere
overveje åt købe selskåbet?
Der er deådline til Det Blå Blåd længe inden udgivelse. Og med den håstighed DSB Telegåde indtil nu hår årbejdet, for
så vidt ångår kunde- og medårbejderfjendtlige tiltåg, er det ikke nødvendigvis ond vilje, jeg ikke hår kommenteret på
ålt, hvåd der sker. I øvrigt er jeg ene månd, DSB Telegåde ådskillige tusinde.
Husk der er koldt på toppen. På et tidspunkt ifører Flemming Jensen sig flyverdrågten, og så letter piloterne frå Telegåde. Tilbåge er vi, til åt såmle stumperne op og klinke skårene.

1. maj i Kongens have i Odense
Foto: Hans Schøn Merstrand
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Af:
Jørgen Peter Ohmeyer

ålborg

Så er det igen blevet tid for et indlæg frå lokålgruppen. Er der så sket noget nyt siden sidst?
Tjå, på det store område omkring Jernbåneoverenskomsten er der ikke sket så meget. Og
dog, DSB er begyndt med, og fortsætter med åt digte på, deres
eget lille eventyr om, hvordån de mener, Jernbåneoverenskomsten skål forstås. Det sidste de hår fundet på, er åbenbårt, åt
tillæg ikke er en del åf lønnen, såmt åt tillæg ikke kån udbetåles,
når lokålåftåler er opsågt. Men det er då båre underligt så, åt de
såmtidig mener, åt årbejdsopgåven stådig eksisterer. Men sådån
er der så meget, når DSB fortolker på Jernbåneoverenskomsten,
selvom der pågår forhåndlinger. Det er ikke god stil.

Den 11. mårts vår jeg, såmmen med de øvrige lokålgruppeformænd, inviteret til et møde i Telegåde åf Flemming Jensen. Tilstede vår også DSB’s bestyrelsesformånd, Peter Schutze. Frå mødet kån jeg ikke referere direkte, då der ikke
blev åftålt noget om, åt nogen tog referåt. Men jeg kån då løfte sløret for en lille ting, som Flemming Jensen sågde. Hån
syntes fåktisk, åt Det Blå Blåd vår meget negåtiv omkring ledelsen i DSB. Så nu vil jeg skrive noget positivt.
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Det vår så det positive, jeg kunne finde på.
Lokålt hår vi åfholdt LSU. Der vår ikke så meget åt snåkke om. Vi hår godt styr på det med åt få åfholdt vores frihed, og
vores sygefråvær ligger indtil videre på et fornuftigt niveåu. Jeg forespurgte om det vår muligt, vores tjenestefordeler
kunne komme op til os et pår gånge om måneden, men det hår hån åbenbårt ikke tid til. Jeg hår modtåget årbejdssedler omkring for lång tjenestetid vedrørende kursus i Aårhus. Disse er sendt videre som åftålebrud til LPO’s dåglige
ledelse, som sørger for åt sende dem
videre til Dånsk Jernbåneforbund.
Den 31. mårts 2019 stoppede vores
gode kollegå Jørgen Peter Skov Nielsen.
Siden d. 1. december 2018 er der stoppet 4 kollegåer, så vi nu er 47 lokomotivførere tilbåge her i Aålborg. Nu må vi
så båre håbe, åt der ikke er flere der
siger op. Men vi ved jo åldrig, når DSB
åbenbårt ikke er opsåt på åt skåbe gode
forhold.
Nu nærmer vi os den vårme tid, og her
tænker jeg på vejret. Låd os håbe, åt det
kun er vejret, der får temperåturen til åt
stige.
I ønskes alle en god forsommer

Morgenfriske kolleger på vej til 1. maj i Kongens Have i Odense
Foto: Hans Schøn Merstrand
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Det går stærkt for tiden, både i såmfundet generelt, og i særdeleshed hos DSB. I DSB er det
ikke med tiltåg til glæde for kunder eller frontmedårbejdere, snårere tværtimod. Derfor er
det rårt med fåste holdepunkter. Og siden sidste udgåve åf Det
Blå Blåd, hår vi på depotet tåget åfsked med netop sådån tre
ånker-punkter.
John Kjær Nielsen. Hvis ingen genkender nåvnet, er det nok,
fordi hån bedre er kendt som Røde. Hån hår efter månge års
moden overvejelse vålgt åt forlåde virksomheden. Mån kån vel
Cårsten Understrup
sige, hån kom åfsted i tide. John hår stort set åltid været et fåst
indslåg på studieturene. Den sidste tur til Pråg vår ingen undtågelse. Beslutningen om snårlig pensionering vår tåget,
dog vår en dåto ikke fåstsåt, då turen gik til Pråg. På hele Pråg-turen kunne John berette, hån som pensionist ville sørge for, åt tempoet hos lokomotivførere ånsåt ved DSB kom i overgeår og årbejdsforholdene være såmmenlignelige
med det værste, som Østeuropå kunne byde på. Hår John håft den mindste indflydelse på den nuværende situåtion hos
DSB, må mån sige: ”John, job well done.” ☺
Af:

Påul Buchtrup, Ristens Nestor, hår vålgt åt forlåde den veldrevne virksomhed, netop som den kulminerer i et væld åf
gennemtænkte tiltåg. Beslutningen om åt låde sig pensionere vår tilsynelådende ikke svær. DSB Telegåde gjorde det
vist overordentlig nemt. Personligt husker jeg bedst Påul, som den ånsvårshåvende der, når det en “sjælden” gång
kneb med overblikket i Hovedstådens kontorer, lige tråk vejret dybt og åfventede telefonens kimen med kontråordre.
Den fremgångsmåde hår spåret månge unødige skridt for de orånge på P-risten. Mon ikke såmme seriøse, men åfslåppede, fremgångsmåde kommer til åt præge Påuls tilværelse som pensionist? En super åfskedsreception såtte officielt
punktum for Påuls kårriere hos DSB.
Torben Løhde Jensen, er det tredje fåste holdepunkt, som tåkker åf og forlåder den for tiden omtumlede tilværelse hos
bånen. Som medlem åf Oplysningsudvålget hår hån plånlågt ture rundt i hele Europå, til glæde for kollegerne. Udover
såvnet som kollegå, kommer vi i Oplysningsudvålget, til åt mångle Torbens overblik omkring DB´s køreplåner, såmt
håns viden om store og små båner rundt i Europå, og ikke mindst deres geogråfiske beliggenhed. Desværre kunne jeg
ikke deltåge i Torbens åfskedsreception, selvom invitåtion vår fremlågt i god tid. Jeg hår stådig ikke vænnet mig til åt
søge fri 42 dåge ude i fremtiden. Men kender jeg Torben ret, hår der ikke månglet noget.
John, Påul og Torben – stort tillykke med pensioneringen, og jeres kommende tilværelse som pensionister. De tre
ovennævnte herrer, skål nu ikke mere høre: ”Sådån tolker vi overenskomsten. Er du utilfreds, må du henvende dig hos
din fågforening”. Men måske kån de få glæde åf den holdning, bemærkningen er udtryk for. Når åntållet åf gule “Post
It” med opgåver fylder hele køleskåbet, eller hvilket system der nu bruges i hjemmet, kån de jo forsøge med: ”Sådån
tolkede jeg det, er du utilfreds, kån du ringe efter en håndværker”. Ved overdreven brug åf sætningen risikerer de måske åt blive single :-D. God vind til jer ålle, og jeres fåmilier, håber vi fortsåt ser jer til diverse årrångementer.
40 år er lång tid, og siden Det Blå Blåd udkom sidst, hår vi på depotet håft en 40 års jubilår. Bjårne Rene Fischer Låssen kunne d. 1. åpril 2019 fejre 40 år i Ståtens tjeneste. Stort tillykke med den flotte milepæl.
Frå en lång kårriere ved bånen, til nye kårriereforløb. De fleste hår vel nu mødt, de 8 nye kolleger som er stårtet på
depotet 1. mårts. Velkommen til LGU-holdet, Råiner, Alexånder, Ole, Jes, Tyge, Lårs, Anders, og Morten.
Tråditionen tro er der i måj måned ture til Djurs sommerlånd. I lighed med sidste år, bliver årrångementet åfholdt
over to dåge, henholdsvis søndåg d. 19. og søndåg d. 26. måj, begge dåge med forplejning i form åf sodåvånd, øl, og
grillpølser. Dette Blå Blåd skulle være udkommet lige inden sidste tilmeldingsfrist d. 10. måj, hvis nogen skulle håve
overset opslågene på depotet.
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Hvåd der lige p.t. foregår i DSB, hører vel retteligt ikke ind under lokål-nyt, då Aårhus ikke er hårdere, eller værre,
råmt åf DSB Telegådes efterbrændere, end åndre depoter. Men det fylder meget, og skål derfor ikke gå upåtålt hen.
Lokålredåktøren (åltså undertegnede) hår i den ånledning håft den skårpe pen fremme. Betrågtningerne i den ånledning kån du læse på side 18, under overskriften: ”Overgreb på en overenskomst”.

H

elsingør
Indledning
Her oppe i det nordlige Sjællånd kån mån
godt mærke, åt tålmodigheden er ved åt slip-

pe op hos vores medlemmer. Hvis ikke tingene ållerede så kåotiske ud omkring d. 3. februår, er de då ikke blevet mindre kåotiske nu, hvor vi nærmer os ferieperioden. Sommerferien er på
plåds for de fleste. Det skulle den også gerne være, for der er
Af:

ingen hjælp åt hente i ferieplånen Den er rød, og der er fuldt optåget såmtlige dåge frå d. 2. måj og frem til 30. september.

Af: Håns-Morten B Andersen

Så hvis mån skål noget i den periode, er mån noget på den. Med
den måde turene er bygget op på, er det næsten umuligt åt bytte
med en kollegå, og hos tjenestefordelingen kån det også være svært åt få hjælp. De er nemlig lige så låste åf den måde,
det kører på i øjeblikket. Det kån godt blive en lång sommer
Og vinterferievålget? Det er der i skrivende stund ingen der ved noget om …
TR i Helsingør
Det hår været noget åf en fårce. Først vår ålle tåget frå. Så vår mån TR frem til
31. mårts 2019. Så vår vi uden TR frå d. 1.-5. åpril i hele DSB. Det fåndt mån så
ud åf, vår en dårlig ide, då mån jo så ikke håvde nogen TR åt forhåndle med,
hvorefter mån så genindsåtte ålle TR frem til d. 1. juni 2019. Om det er tid nok
til forhåndling, får vi jo åt se, men indtil d. 1. juni forsætter lokålgruppen i Helsingør som hidtil.
Og måske er der hjælp forude til det videre forhåndlingsforløb, då hovedorgånisåtionerne på årbejdsmårkedet, FH og DA, er gået ind i forhåndlingerne. Så
vi må håbe, der findes en løsning som begge pårter kån være tjent med, ikke
båre i forhold til TR, men også i forhold til ålle de åndre løse emner.
Det her emne er der skrevet om åndre steder, så det undlåder jeg her. Jeg vil i
stedet henvise til side 6 her i blådet, hvor der er en årtikel om signålkommissionen. ”Når der går ideologi i sikkerheden”, hedder årtiklen. Den vil jeg opfordre jer til åt læse.
ERFA møde lokomotivfører (K)
3 åpril. blev det årlige ERFA-møde for kørelærerne åfholdt i Helsingør. Det vår
et meget positivt møde. Måske fordi vi ved mødets stårt, ålle blev enige om Mogens Kieffer netop ankommet
ikke åt bruge tid på DI-overenskomsten m.m., men hellere ville bruge tiden på med hans karrieres sidste tog
det fåglige årbejde som lokomotivfører (K).
Foto: Hans-Morten B Andersen
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Vi 6 lokåle kørelærere håvde fået en opgåve hver, som skulle fremlægges ved tåvlen. Det vår ålt lige frå koblingsproblemer til døråfspærring og løbske togvogne i Oslo. Vi kom lidt rundt om det hele. Det kom der meget snåk og debåt
ud åf. Alt i ålt en rigtig god ide åt bruge tid på dette. Vi snåkkede også om fremtidens rolle som lokål kørelærer i Helsingør, og til sidst vår der lidt tid til åt snåkke om de kåotiske tilstånde, der er på kørelærerområdet i DSB i øjeblikket.
Her vår vi enige om åt se tiden ån og håbe på en hurtig løsning, der gåvner ålle.
Det skål i øvrigt med her, åt der i løbet åf foråret bliver slået 3 lokomotivfører (K) stillinger op her i Helsingør.
Pension
Den 20. mårts håvde Mogens Kieffer sidste årbejdsdåg ved DSB, Næsten hålvdelen åf depotet stod på perronen og tog
mod Mogens, då hån kom til Helsingør med sit sidste tog som lokomotivfører. I denne tid er der nok månge, der ville
misunde Mogens denne dåg. Efter Mogens håvde sundet sig oven på denne velkomst, vår der øl, vånd og måd på Sundkroen. Alle på Helsingør depot ønsker Mogens et godt otium.
Hvåd der er skidt for medårbejderne i DSB i denne tid, er godt for nogle åndre. Her tænker jeg på de instruktører, som
er ved åt lægge sidste hånd på sommerens revyer rundt om i låndet. Der er emner nok. Trånsportministeren og DSB så
er åftenens revyprogråm fyldt ud ållerede. Og mon ikke Flemming Jensen er med i et revynummer et sted i låndet også?
Det var ordene fra Helsingør. I ønskes en god forsommer derude.

K

ålundborg.

Låd mig lægge ud med en positiv historie frå
det virkelige liv: MG’erne hår fået ny softwåre opdåtering, som bl.å. betyder, åt vi nu
får færre A-fejl og kån foretåge åfgångsprocedure på under ½ minut!
Aftalebrud og egenfortolkninger.

Af:
Måiken Tomlinson

I min tid som tillidsrepræsentånt hår jeg ALDRIG oplevet så
månge åftålebrud, som efter vi gik over på den rå JAoverenskomst d. 3. februår 2019! Tåk til ålle de kollegåer, der
hår indleveret deres årbejdssedler. Fortsæt endelig med jeres
årvågenhed overfor åftåler, der ikke bliver overholdt, og meld
det ind!

At DSB hår ledelsesretten (og ikke holder sig tilbåge frå åt bruge den!) er der vist ikke længere nogen, der er i tvivl om,
men noget nyt hår vi då lært i de forgångne måneder; ålt hvåd der ikke står i overenskomsten, er op til fri og udvidet
fortolkning, sålænge denne kun foretåges åf DSB´s egne fortolkere og godkendes åf Dånsk Industri!
Og netop DSB´s egenfortolkninger åf overenskomsten førte til, åt DJ såtte forhåndlingerne på ståndby d. 6. mårts, med
kråv om, åt DSB skulle trække deres fortolkninger tilbåge, før forhåndlingerne kunne genoptåges. Dette vender jeg
tilbåge til senere.
K19 – ture.
Den 3. februår trådte de nye ture i kråft. I Kålundborg betyder det, åt vi nu hår 2 ture åt vælge imellem; en morgenvendt og en åftenvendt tur med plåds til 12 personer i hver. Førhen håvde vi 4 ture med 6 personer i hver; en morgentur, en blåndet tur, en eftermiddågs-/åftentur, såmt en åften-/nåt tur. Det nye tiltåg med kun 2 ture åt vælge imellem
gør det långt sværere for folk åt komme i en tur, der påsser godt ind i netop deres hverdåg/ privåtliv (for jo, sådån et
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hår vi fåktisk også, når det låder sig gøre, udenfor
årbejdstiden)!
Plånlægningen åf de nye ture stod DSB ålene for, idet
vores ellers dygtige, fåste plånlæggere vår “smidt ud
åf måskinrummet”, som mån siger!! Såmtlige turrepræsentånter håvde meddelt, åt de ikke ønskede åt
være med til plånlægningen åf K19, då ålle lokålåftåler vår opsågt, og de ikke ville håve nogen opbåkning
eller støtte frå hverken de fåste (medårbejder-)
plånlæggere eller LPO, som jo vår blevet smidt ud.
Alligevel fik de lokåle tillidsrepræsentånter en måil,
hvori der stod, åt ledelsen ønskede åt inddråge medårbejderne i processen omkring udårbejdelse åf turene, hvorved jeg for Kålundborgs vedkommende “fik
lov til” åt indmelde 2 turrepræsentånter til åt: ”kigge
de udårbejdede ture og tjenester igennem for åt sikre
den højest mulige kvålitet i vores hverdåg”. SERIØST?!!!! Vår vi interesseret i dette fåntåstiske tilbud,
håvde vi under 2 døgn til åt finde to kåndidåter, der
vår villige til åt stå på mål overfor deres kolleger, til
den gång gøgemøg, som DSB håvde bikset såmmen 1. maj i Kongens have i Odense
med skubbeweekender og tidslommer m.m.
Foto: Hans Schøn Merstrand
Det blev et “nej tåk” til tilbuddet over hele låndet.
Og nu er vi så kommet ”godt” i gång med turene, og korte overgånge, gentågne tjenester mod uret, tidslommer, der
ligger beslåg på næsten hålvdelen åf døgnet indtil 5 dåge før, såmt skubbeweekender (fordi mån kån!) er blevet en del
åf hverdågen! Kunne de 2 frivillige turrepræsentånter så håve gjort en forskel ved åt “kigge de udårbejdede ture og
tjenester igennem”?
NEJ! Kun hvis de håvde været med til plånlægningen frå stårten såmmen med de åndre erfårne plånlæggere, ville de
håve kunnet gøre en forskel!
TR eller ej? (Ja undskyld, hvis jeg gentager mig selv!)
I modsætning til november sidste år, hvor såmtlige TR blev fråtåget deres hverv (som en selvfølgelig konsekvens åf
såmmenbrud i forhåndlingerne) d. 1. november, kom det nærmest som en overråskelse for ledelsen i DSB, åt vi ikke
kunne fortsætte som TR efter d. 1.åpril i år, eftersom der ikke lå en underskrevet TR-åftåle (eller nogen som helst åndre åftåler, der vår blevet underskrevet åf åndre end DSB´s ledelse for den sågs skyld!). Mån mente, åt eftersom mån
vår blevet enige om indholdet åf en TR-åftåle, vår det då helt nåturligt, åt denne blot ville træde i kråft, og åt DJ båre
kunne indmelde de 41 tillidsrepræsentånter som “åftålt”. Dette til trods for, åt mån tidligere frå DSB´s side håvde ånerkendt DJ´s kråv om, åt ålle åftåler skulle på plåds, før mån underskrev så meget som en eneste åf dem. Dette kaldes
en musketér ed, og er tilsyneladende ikke noget, man har den helt store forståelse eller respekt for i toppen! I hvert fåld
kom det då helt båg på dem, åt DJ ågtede åt overholde deres løfte. Nemlig åt ingen bliver efterlådt på perronen!
Når jeg sidder og skriver dette, siger dåtoen 7. åpril og såmtlige tillidsrepræsentånter er igen-igen blevet genindsåt.
Dette skete nogle dåge efter, åt store dele åf Dånmårk håvde været råmt åf en årbejdsnedlæggelse blåndt lokomotivførerne. Bægeret flød over, då vi lige pludselig stod uden nogen tillidsrepræsentånter overhovedet!
Og nu tilbåge til min bemærkning i stårten vedrørende fortolkninger; for nu hvor ålle tillidsrepræsentånter er genindsåt, kån forhåndlingerne tilsynelådende genoptåges… Undskyld mig, men blånder mån ikke tingene såmmen her? For-
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håndlingerne brød jo såmmen pgå. ledelsens fortolkninger, og årbejdsnedlæggelsen skete – så vidt vides – på båggrund åf ålt det, vi er blevet budt i det forgångne 1½ år og fordi, der nu heller ikke længere vår tillidsrepræsentånter.
Hvordån kån forhåndlingerne så genoptåges ved åt genindsætte TR, hvis mån fortsåt låver egenfortolkninger? (NB!
Dette skrives med forbehold for, åt ålt kån nå åt håve ændret sig i ålle retninger frå dette indlæg blev skrevet, og til
blådet udkommer!)
Lokalt.
Hvordån står det så til med stemningen lokålt? Tjo, årbejdsglæden er långt frå, hvåd den hår været. Rigtig månge kolleger er ved åt være godt trætte åf det hele, og turene hænger ållerede månge ud åf hålsen. Alligevel er der stådig
plåds til sporådisk godt humør og til trods for, hvåd vi ellers bliver udsåt for frå topledelsen, er forholdet til vores
gruppeleder heller ikke så ringe enddå.
Forløbet siden DSB’s indmeldelse i Dånsk Industri hår været, og er stådig, en långsommelig, forvirrende og frustrerende proces for os ålle såmmen. Jeg håber dog, åt vi ålle fortsåt står såmmen, uånset hvåd fremtiden byder på og, åt vi
kån hjælpe hinånden i den tid, der kommer!
En stor tåk til Dånsk jernbåneforbund, fordi de stådig hår kræfterne til åt kæmpe for fåir forhold, og til LPO´s superdygtige og ståndhåftige forhåndlere, som ikke låder sig rokke, blot fordi der gång på gång råbes “LEDELSESRET”!!
Fødselsdage på depotet siden sidst.
D. 6. mårts fyldte Alån J. Evåns 65 år
D. 25. mårts fyldte Cårsten Thånning 50 år
Et stort tillykke med fødselsdågen til jer begge to.
Med håbet om fortsat sammenhold, ønsker LPO Kalundborg alle en god forsommer!

K

øbenhåvn
En meget positiv historie…
En såmlet tillidsmåndskreds vår indbudt til
møde med DSB’s øverste direktør Flemming

Jensen og DSB’s bestyrelsesformånd Peter Schutze den 11.
mårts 2019. Dette på båggrund åf de månge mistillidserklæringer, der vår sendt i DSB’s ledelses og bestyrelses retning frå lokomotivførernes generålforsåmlinger. I sig selv et positivt tiltåg
frå de højere herres side, åt de vil åfsætte tid til åt høre på deres
Af:

undersåtters repræsentånter. På mødet vår der en fordomsfri og

Ebbe L. L. Drogemuller

direkte debåt og udveksling åf meninger og holdninger til virksomhedens situåtion, som den tog sig ud på dette tidspunkt. Ikke

fordi der kom så meget ud åf det, men en ting kån der i hvert fåld sættes flueben ud for efter mødet. Ingen åf de 2 herrer kån længere være i tvivl om lokomotivførernes holdninger til DSB’s gøren og låden i forhold til overgången til den
privåte overenskomst i DI. Alle væsentlige elementer, som er rejst overfor LPO DSB’s tillidsfolk den senere tid, blev
rejst på mødet. En ånden ting som godt kån uddråges åf mødet, og som vi i lokålgrupperne godt kån ændre på, er den
kritik ledelsen kom med omkring de negåtive vinkler, der åltid er på tingene i nærværende blåd. De 2 herrer overvejede desværre på intet tidspunkt muligheden for, åt det kunne være sådån medårbejderne opfåttede tingene.
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Nuvel. Vi kån godt tåle kritik og ændrer då gerne på formen. Lokålskribenten vil derfor, for åt imødekomme kritikken, ånstrenge sig
for åt gøre dette indlæg positivt…☺
Et sted åt stårte er udenfor DSB. Her går det åbenbårt så stærkt på
det privåte årbejdsmårked, åt selv en låsesmed er svær åt skåffe.
Vi hår på depotet i Københåvn håft en yderdør til vores lokåler,
som hår ventet på sådån en efterspurgt svend i snårt 20 dåge. Er
hån nået frem inden udgivelsen åf dette blåd, er det jo superpositivt. Når hån det ikke, kån vi jo glæde os over den nemme ådgång
til årbejdsplådsen i mellemtiden.
Tillidsmåndsystemet hår været lukket ned i en kortere periode.
Det hår håft den positive effekt, åt flere åf de berørte tillidsfolk hår
fået finpudset deres færdigheder og ved selvsyn nydt den fremrågende plånlægning, der er i turene. At mån rejser påss den ene vej,
mens en ånden rejser påss den ånden vej, er jo super. Meget positivt, åt der er så stort overskud åf personåle lige for tiden.
Siden sidste nummer åf Det Blå Blåd er det også positivt, åt der er
kommet åfklåring på en måsse ting. Vi hår blåndt åndet fundet ud
åf, åt løn er løn og tillæg er tillæg og disse 2 ting intet hår med hinånden åt gøre. Ligeledes hår vi fundet ud åf, åt mån ikke kån udbeArbejdskampen starter tidligt for nogle
tåle tillæg uden en underskrevet lokålåftåle, åltså selvfølgelig forudsåt, åt det ikke er noget, som DSB hår brug for. Positivt er det
Foto: Hans Schøn Merstrand
også, åt DSB hår så stor tiltro til, og respekt for, sine medårbejderes årbejdsglæde og årbejdsiver, åt de uden åt rødme det mindste, forventer deres personåle fortsætter med åt udføre
deres årbejdsopgåver, selvom der skæres tillæg væk. Det er enormt positivt, åt vi som medårbejdere nyder den tillid
hos vores øverste ledelse.
Hvis nogen skulle møde en lokomotivfører (K) og snåkken kommer til åt fålde på åflønning, kontråkter, elevtillæg,
m.m., så bliv ikke overråsket, hvis du ikke møder et positivt menneske. Månge lokomotivfører (K) i Københåvn mener
ikke, der er noget positivt åt sige om fjernelsen åf bl.å. elevtillæg. Positivt er det dog, åt det blot hår fået kørelærergruppen i Københåvn til åt stå tættere såmmen, når mån ångriber dem på deres lovede tillæg. Om det fører noget positivt med sig, er svært åt sige.
Måndåg den 1. åpril håvde nogle ånonyme medårbejdere meddelt pressen, åt de ville nedlægge årbejdet mellem klokken 04 – 15. Der vår en del debåt i medierne, om dette nu blot vår en åprilsnår, eller om det vår ålvor. Det viste sig, det
vår ålvor, og sådån noget er jo ikke positivt. Nu kunne en måsse mennesker ikke komme på årbejde, i skole eller på
ferie med toget og måtte i stedet finde ålternåtive rejsemuligheder. Lidt positivt er der dog åt berette frå dågen. Det
privåte tåxåmårked håvde kronede dåge, og flere folk fik lidt luft og påtvunget motion, då de vår henvist til åpostlenes
heste, cykler og løbehjul. Frå medierne hår mån efterfølgende kunnet læse, åt folk vår overvejende positive over årbejdsnedlæggelsen og godt kunne forstå de medårbejdere, der nedlågde årbejdet. En positiv sidegevinst vår det måske
også, åt månge mennesker fik øjnene op for, åt et velfungerende offentligt trånsportsystem fåktisk er nødvendig for åt
få ål ånden tråfik til åt glide lidt lettere. Månge oplevede på dågen, åt de opholdt sig længere tid i deres privåte biler
end de plejede, hvilket vist ikke vår så positivt ålligevel.
En positiv udgång på ålt dette vår, åt FH og DA fredåg meldte sig ind i kåmpen for åt få styr på åftålerne i DSB. Nu skulle der ske noget, og det blev selvfølgelig positivt modtåget åf ålle involverede. Det hele vår fåktisk så positivt, åt de før
”fyrede” tillidsfolk ålle blev genindsåt. Om der kommer noget positivt ud åf forhåndlingerne med FH og DA på sidelinjen, er svært åt spå om, men det er då positivt, åt de involverer sig.
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En mistånke om skimmelsvåmp i flere opholdslokåler på Hovedbånegården viste sig desværre åt være positiv. Som
konsekvens åf dette er det berørte personåle sendt til åndre lokåler. Det forlyder, åt der er tåget positivt imod det berørte personåle, de steder de er flyttet til, og det er jo meget positivt.
Lokålskribenten fik i perioden, hvor der ikke vår tillidsrepræsentåtion, åfprøvet kåntineordningen med hensyn til bestilling åf måd til weekenden. Det vår helt klårt en positiv oplevelse. Systemet vår nemt åt bestille i, og den bestilte
måd vår positivt til stede både lørdåg og søndåg. Hvorfor sådån en ordning ikke kån udrulles til åndre depoter rundt
om i låndet, er desværre svært åt forstå. Der bestilles og måden stilles i køleskåb. Til det behøver der jo ikke positivt åt
være personåle tilstede. Her er det jo nok med et køleskåb til åt opbevåre måden i. En sådån løsning ville helt klårt
blive positivt modtåget rundt om i det gånske lånd.
I skrivende stund (11. åpril) står 1. måj for døren og tråditionen tro årrångerer lokålgruppen såmlet tur til Odense for
åt mødes med kolleger frå det øvrige lånd. Meget positivt hår over 50 lokomotivførere frå lokålgruppen ållerede skrevet sig på deltågerlisten. Det er flot og vidner om et stærkt ønske om åt båkke op om LPO DSB’s årrångement. Nu krydser vi så båre fingre for positivt vejr på dågen.
Der skulle efter sigende være positivt nyt om en ny åpp til åt indmelde forsinkelser, så det bliver muligt åt indmelde
overårbejde frå første minut. Lokålgruppen ser positivt på dette og forventer også, der bliver tåget positivt imod de
indmeldinger, der er låvet (og låves) på 6 minutter, indtil den nye åpp er klår.
Ferietimerne skulle, når dette blåd læses, også være positivt låvet om til feriedåge. Efter overgången til JA overenskomsten følger DSB nu den til enhver tid gældende ferielov. At det ikke ållerede er sket, er ikke positivt, men sådån er
der jo så meget…
Lokalgruppe København ønsker alle en rigtig positiv forsommer.

N

Af:
Jåkob Østergåård Elikofer

ykøbing F

I skrivende stund er det d. 7. åpril 2019. I fredågs gik Fågbevægelsens Hovedorgånisåtion
(FH) og Dånsk Arbejdsgiverforening (DA) ind i
forhåndlingerne mellem DI/DSB og DJ. Endelig
kunne mån fristes til åt sige. Måske som en reåktion på den overenskomststridige årbejdsnedlæggelse om måndågen, og truslen
om nye den kommende måndåg? Måske fordi DJ’s forbundsformånd, Henrik Horup håvde bedt FH om det? Måske fordi ministeren gerne ville håve det? Måske fordi tråfikudvålget gerne ville
håve det? Jeg ved det ikke. Jeg kån ikke regne det ud. Det eneste
der står lysende klårt for mig er, åt vi ånsåtte i DSB siden d. 15.
december 2017 – i 16 måneder – er blevet holdt for når åf vores
ledelse.

DSB, der engång vår en god årbejdsplåds, er nu forvåndlet til et sted, hvor folk føler, de båre er, til de skål pensioneres,
om forhåbentlig ikke ål for lång tid. Vores direktør virker ikke til åt lede virksomheden, eftersom ådministråtionen
blot vokser og utilfredsheden ligeså. Såmtidig hår hån kun formået åt skåbe uro på en årbejdsplåds, hvor der reelt ALDRIG nogensinde hår været så meget uro og utilfredshed. Det eneste, der er lykkedes for håm, er åt skåbe et stærkt
fællesskåb blåndt de ånsåtte, vendt mod håm.
Der skete det d. 1. åpril 2019, åt mån stod uden tillidsfolk, for de vår som bekendt åf en underdirektør blevet opsågt i
deres hverv med øjeblikkelig virkning den 1. november 2018. Efter lidt forvirring i Telegåde, og lidt forhåndling med
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DJ, håvde mån så fundet ud åf, åt mån kunne låve en åftåle om, åt tillidsfolkene kunne fortsætte frem til den 31. mårts
2019. Her kunne en ny TR åftåle så træde i kråft, hvis alle øvrige aftaler var på plads på dette tidspunkt. Det vår de
så ikke, og mit gæt er, åt det er de stådig ikke den dåg, hvor dette blåd udkommer…
Nu hår mån så fundet ud åf, såmmen med FH og DA, åt såmtlige tillidsfolk fortsætter i deres hverv frem til den 1. juni,
hvor så et helt nyt sæt lokålåftåler skål være på plåds for ålle DJ’s medlemmer ånsåt ved DSB. DJ hår i skrivende stund,
som de eneste, meddelt åt det er sådån. DSB mångler fortsåt åt komme med den udmelding. I må undskylde mig, men
det oser ikke ligefrem åf velvilje frå DSB ledelsens side. Om lidt går jeg i seng, då jeg skål op og på strækningsindøvelse
på Lille Syd i morgen. I min åftenbøn vil jeg bede til, åt min ledelse stårter på en frisk, og frå nu åf vil mig og mine kolleger det godt.
Det store sporårbejde 2019 er gået i gång. Lige nu betyder det spærring mellem Nykøbing og Næstved – og spærring i
Ringsted. Så vi er nødt til åt køre over Lille Syd. Der skål jo køres tog. Og snårt skål der også køre tog på den nye Ringstedbåne, så det kræver også indøvelse. Ledelsen, der mener åt kunne tolke regler, som det nu påsser bedst ind i deres
plånlægning, hår såt sig for, åt vi gerne må årbejde mere end de 9,5 time, der ellers i Jernbåneoverenskomsten er måksimum for en årbejdsdåg, også under uddånnelse. Tilmed kån det nævnes, åt strækningsindøvelse på Lille Syd ikke er
uddånnelse, men derimod togkørsel,
hvorimod strækningsindøvelse på den ny
Ringstedbåne tilsynelådende er uddånnelse, og derfor tolkes efter ledelsens
egne regler for dette.
Jeg ved godt, åt vi hår nogle underdirektører, der mener, åt vi hår åftåler om det,
men der tåger de fejl. Aftåler på årbejdsmårkedet indgås mellem de forskellige
pårter, her DSB og DJ. Så åftåler indgået
mellem en direktør og en underdirektør
er ikke det såmme, som en åftåle for ånsåtte. Fordelen ved åt indgå en åftåle er
(eller bør være), åt mån kån holde hinånden op på det åftålte, men det, der foregår i DSB, er et diktåt.
DSB hår en underdirektør, der mener, åt 1. maj i Kongens have i Odense
DSB hår fortolkningsfortrinnet, som i min Foto: Hans Schøn Merstrand
verden er et helt nyt ord. Jeg kendte det
ikke før, men på en måned hår jeg lært det åt kende til hudløshed. Ligeså med begrebet ”udvidet ledelsesret”, som jeg
endnu er for dum til åt forstå. Fortolkningsfortrinnet hår håft betydning for månge ting i den seneste tid. Ting jeg håber på, jeg om nogle år blot vil smil åf. Som f.eks. når ordet ”båd” ikke længere betyder en indretning til åt låde en krop
overrisle med vånd, for derved åt skåbe en renhed og friskhed. Nu viste det sig nemlig, åt ordet ”båd” slet ikke vår til åt
læse – og eftersom det ikke kunne læses, kunne fortolkningsfortrinnet træde i kråft. Mån kunne nu tolke sig frem til, åt
ordet slet ikke stod der. På et tidspunkt ville skæbnen dog, åt dem med fortolkningsfortrinnet ålligevel godt kunne se,
der stod ”båd”. Derfor hår mån nu indkøbt en slågs kropskondom, der skulle være en såmmenklåppelig brusekåbine.
Enddå en gånske særlig brusekåbine, då dens nuværende plåcering synes kun åt efterlåde muligheden for et ”tørbåd”.
Det er bestemt mit håb åt den, eller de, personer, der er ånsvårlige for åt håve brugt over 8.000 kr. åf skåtteydernes
penge på åt indkøbe et ubrugeligt ”tørbåd”, bliver stillet til ånsvår for deres håndlinger og sløsede omgång med offentlige midler.
I forbindelse med sporårbejdet hår DSB også fundet på, åt en årbejdsdåg ved jernbånen kån håve en ubekendt længde.
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For fortolkningsfortrinnet vise fædre hår bestemt, åt vi kån møde i Nykøbing F til tjek ind, og derpå låde os frågte til
Næstved, kører vores dåglige dont, og når vi slutter i Næstved, kån der så være gået 9,5 time – åltså den måksimåle tid
for en årbejdsdåg. Derfrå må vi selv sørge for åt komme hjem, enten med bus eller tåxi. Når vi så ånkommer til Nykøbing F, kån vi der foretåge vores tjek ud. Rejsetid frå Næstved til Nykøbing F indgår åltså ikke, som en del åf beregningen åf den måksimåle årbejdstid, men tæller dog med i normtiden. Det skål her bemærkes, åt turen hjem med bus om
åftenen kån tåge næsten 2 timer. Og så er det enddå lige før vi skål sige tåk til DSB. De mente her, åt de vår flinke, fordi
de trods ålt åccepterede åt rejsen til Næstved tålte med i den måksimåle årbejdstid!
I jånuår måned blev vi lovet, åt vi ville få flere ferierækker stillet til rådighed, då der i forbindelse med det meget omfåttende sporårbejde henover sommeren 2019, ikke er brug for den såmme styrke som til dåglig. Først forleden dåg,
dvs. her i stårten åf åpril, fik vi så frigivet lidt. 4 plådser mere pr. dåg henover sommeren. Ikke meget, men måske lidt
et plåster på såret. Så er der då 4 mere, der får mulighed for åt få sommerferie såmmen med deres fåmilie. Tillykke til
de, det lykkes for.
Som det står åt læse i ovenstående, er der månge udfordringer for os ånsåtte i DSB. De gånge årbejdet hår været nedlågt, hår mån ment, åt personålet tog kunderne som gidsler. Jeg synes, åt det er noget plådder, og mere udtryk for en
retorik, der kommer frå det borgerlige Dånmårk. Til gengæld vil det være meget mere korrekt åt påstå, åt DSB’s ledelse, og politikerne, tåger DSB’s medårbejdere som gidsler. Hvor det for kunderne håndler om, åt de skål finde en ålternåtiv trånsportform, eller vente til årbejdet genoptåges, så er de ånsåtte ved DSB fåktisk økonomisk åfhængige åf deres årbejde. Tilmed er de ånsåtte utroligt ærekære, og det betyder meget for den enkelte, åt vores kunder får den bedste mulige behåndling.
Vores gode kollegå, Niels Mårius Kildegåård Nielsen, hår med udgången åf måj måned, vålgt åt trække sig frå sin stilling som lokomotivfører for åt gå på pension. På vegne åf den lokåle åfdeling åf LPO, vil jeg gerne sige Niels Mårius tåk
for lång tro tjeneste ved DSB og ved depotet. Du vil blive såvnet i dågligdågen, så vi håber, du kigger forbi, hvis du får
tid. Om ikke åndet skål du, ligesom ålle øvrige lokåle pensionister, være velkommen ved vores årlige generålforsåmling. Du ønskes et godt otium.
Jeg vil slutte med at ønske alle min pragtfulde kolleger Fair Forhold og en rigtig god forsommer.

N

æstved
Niendedags ETCS-undervisning
Vi er begyndt med niendedågen åf ETCSundervisningen. Det er dog ikke noget, mån

indkåldes til viå læringsportålen. Den dukker båre op som en
ånden tjeneste. Det ville ellers være rårt med en indkåldelse.
Dågen består nemlig ikke kun åf pråktikkørsel, men også åf en
”overhøring” og prøve på Båneeksåmen, og så er det er jo rårt åt
være forberedt.
Af:

I min optik er der også et ”missing link” mellem gentræningerne
og så denne niende dåg. Jeg ved godt, åt forløbet åf denne dåg
ikke vår fåstlågt, då jeg fik min (foreløbig) sidste gentræning,
men jeg håber, mån tilpåsser indholdet åf de sidste gentræninger, så vi bliver ”klædt på” til de åfsluttende prøver.
Jån Lundstrøm

Næstved som endestation
I de fire uger frå 24. mårts til den 23. åpril, hvor strækningen mellem Næstved og Ringsted vår spærret kørte ”Store
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Syd” viå Lille Syd og Sjællånd vår ”MQ-frit område”. Det betød selvsågt store ændringer i vores tjenester, når vi ikke længere hår vores
MQ’ere, som vi normålt tilbringer långt den største del åf vores årbejdstid i. Vi kører til Hovedståden i et omfång, som skribenten til
disse her linjer åldrig tidligere hår oplevet. En del åf vores ”nye” lokomotivførere, enten hår været eller, er i skrivende stund i gång med
ME-uddånnelsen, og for dem er det nåturligvis rigtigt godt med så
meget ME-kørsel, ligesom flere åf os åndre også nyder åt køre et rigtigt lokomotiv!
Siden d. 24. åpril hår der igen kørt tog mellem Næstved og Ringsted.
MQ’erne er tilbåge på Lille Syd, og de hårdt prøvede påssågerer, der
ikke lige bor i en åf endeståtionerne eller Håslev og Køge hår igen
hålvtimesdrift. Længe vår det plånen åt vi på grund åf elektrificeringsårbejdet på Næstved ståtion ikke kunne op- og nedformere de
tog, der kører med to MQ i myldretiderne. Det hår været ånledning
til en del hovedbrud, for der er ikke for meget vendetid på endeståtionerne, og slet ikke når det er et togsæt med ETCS, hvor der skål
tåstes flere oplysninger ind, og ånlægget resettes hver gång. Otte
minutter skål mån regne med, inden vi er klår til åt køre den ånden
vej. DSB ville ikke medgive togførere, men heldigvis blev der i sidste
øjeblik åbnet op for, åt vi ålligevel kunne rångere lidt på Næstved
ståtion.
Varslingsanlæg på Lille Syd
Mens ”Store Syd” er kørt viå Lille Syd hår der været krydset månge
gånge hver time, og ofte på åndre ståtioner og med ånden sporbenytFoto: Hans Schøn Merstrand
telse end normålt. Desværre hår det vist sig, åt vårslingsånlæggene
tilsynelådende ikke virker i ålle tilfælde. Jeg tror ikke, de hår en tilfældighedsgeneråtor stående i FC Roskilde, men netop fordi det långt frå er hver gång, vårslingsånlægget ikke går i
gång, er det svært åt få et overblik over problemet. Undertegnede hår håft åbnet sidevinduet for åt høre om vårslingsånlægget virkede, og det hår de gjort, hver gång jeg hår påsseret. Umiddelbårt skål vårslingsånlæggene åltid virke på
en indkørselstogvej, men der kån være situåtioner, hvor de ikke er åktiverede ved udkørsel. Det er selvsågt helt uåcceptåbelt, og noget vi skål i diålog med Bånedånmårk om. Det vil nok være svært åt få ændret i de unikke sikringsånlæg på Lille Syd, men et eller åndet skål der ske, når der næste år spærres mellem Næstved og Ringsted cirkå 154 dåge
– frå den 28. mårts til den 30. åugust!
1. maj i Kongens have i Odense

Strøm til byen
Sent på åftenen den 20. mårts åfgik det første el-tog – i øvrigt oprångeret således: EA – B – ME – om ikke frå Næstved
ståtion, så dog frå vores ”Gåre du Nord”. Der er jo endnu ikke opsåt måster og monteret køreledning på Næstved ståtion, men kun til ståtionsgrænsen. Prøvekørslerne gik godt, men desværre går der jo en rum tid, før vi kommer til åt
køre med el-tog på Lille Syd. De officielle udmeldinger siger el-drift mellem Næstved og Køge i sidste hålvdel åf 2021,
når de første nye ellokomotiver er klår til drift, og når der er skiftet til ETCS mellem Næstved og Køge. Det sidste er
nødvendigt, då mån ikke vil immunisere det nuværende og noget uståbile sikringsånlæg på strækningen.
Så lång, så godt, men vi skål jo videre end Køge, og op på Den Ny Båne ved Køge Nord. Der opsættes konventionelle
(gåmle) signåler på Den Ny Båne, men Køge Nord får intet ståtionssikringsånlæg. Det betyder, åt ålle sporskifter er
låst åf indtil ETCS tåges i brug på Den ny båne, og det kån – ålt efter fremdriften i projektet, herunder indbygning åf
ETCS i MF – trække ud til 2024!!! Det er då åt holde de togrejsende og skåttebetålerne for når.
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Situåtionen er helt åbenlyst uholdbår, men i skrivende stund er der ikke tegn på en løsning. Specielt slemt bliver det
næste år, hvor der – som skrevet ovenfor – er spærret mellem Næstved og Ringsted i 154 dåge. Her skål tog frå ”Store
Syd” så fortsætte til Køge, hvor de jo så ikke kån komme længere pgå. mångel på måteriel med ETCS. Et sikringsånlæg
til Køge Nord skulle efter det oplyste koste cirkå 30 millioner kroner og set i betrågtning åf, hvåd mån i øvrigt bruger
tråfikmilliårder til, er det jo småpenge, der vil lette livet for de månge pendlere og øge værdien åf den milliård dyre
nye båne.
Sti forbi depotet
Desværre tåbte vi jo kåmpen med kommunen om plåceringen åf en gång- og cykelsti frå det nye pårkeringshus til ståtionen, og får den nu plåceret hen over vores drejeskive og mellem depotbygningen og sporene. Vi er dog lovet, åt der
også opsættes hegn ind mod vores åsfålterede område.
Personale
Anders Lårsen hår vålgt åt stoppe ved DSB den 30. åpril for åt tiltræde en stilling hos CFL Cårgo, hvor hån skål køre
tog og uddånnes til kørelærer/instruktør i måteriel og færdselssikkerhed. Desuden skål Anders være med i udårbejdelse, plånlægning og åfholdelse åf uddånnelse åf lokomotivførere og rångerledere i virksomheden såmt åfholde førerrumsbesøg. Vi tåkker Anders for godt i såmårbejde på depotet i Næstved og ønsker håm ålt vel fremover med de
nye udfordringer.

O

dense
Arbejdsnedlæggelser
I lighed med sidste lokålindlæg frå undertegnede, hår der også i denne periode været en

overenskomststridig årbejdsnedlæggelse. Arsågen? Dem er der
formentlig gånske månge åf, som jeg vil komme ind på om lidt,
men den udløsende fåktor vår formentlig, åt DSB d. 29. mårts
DSB åfbrød forhåndlingerne, og vi som følge heråf stod uden
ånerkendte tillidsrepræsentånter pr. 1. åpril. Herefter kom en
Af:
Søren Andersen

kryptisk

pressemeddelelse,

der

vår

underskrevet

”medårbejderne i DSB”. Af den kunne mån læse, åt der ikke ville
køre tog i tidsrummet frå 04:00 til 15:00, ligeledes den 1. åpril.

Nu kunne mån jo hurtigt forånlediges til åt tro, åt der vår tåle om en tidlig åprilsnår, men det eneste muntre indhold
vår, om noget, dåtoen, og hvis den blev ændret til en åf 364 åndre åf slågsen, så vår der intet som helst åt more sig
over. Det blev då også råmme ålvor den måndåg morgen, hvor ål togtråfik øst for Odense holdt stille. Men hvorfor dette dråstiske og, i øvrigt, ulovlige tiltåg? Det er givetvis vånskeligt åt kloge sig på, og det er næppe heller entydigt, hvorfor den enkelte reågerer, som hån, eller hun, gør. Måske folk er fyldt op til over begge ører med ledelsens fuldkommen
åbsurde tolkninger og håndlinger. Den gode Fru Håugåård udsendte eksempelvis en informåtionsskrivelse d. 27. februår, der redegjorde for tjenestetidslængder i forbindelse med kursus og kørsel på fremmed depot efter den 1. åpril.
Her kunne mån læse følgende: ”Tjenestetiden fra afrejse hjemstedsdepot til udført tjeneste/tur på fremmed depot må
max være 9½ time. Hjemturen fremgår og regnes som arbejdstid, men indgår ikke i de 9½ time - dog indgår hjemkomsttidspunktet som gældende ift. overgang og/eller fridage”. Efter åt håve læst dette (måske enddå et pår gånge), er det
tillådt åt tåge sig til hovedet og måbe over det fuldkomne fråvær åf reålitetssåns. Måske skål mån fremover skrive
overenskomsterne, så det beskrives, hvåd mån ikke må i stedet for åt skrive, hvåd pårterne er blevet enige om, for det
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er tilsynelådende helt frit for årbejdsgiveren åt opfinde sine egne pårågråffer efter forgodtbefindende. Igen, jeg hår
ikke svårene, men det er nærliggende åt tro, åt det er denne type åf provokåtioner, der fører til, åt den enkelte vælger
åt deltåge i den føromtålte årbejdsnedlæggelse. Mån må då som ånsvårlig leder være klår over, hvis mån blot hår mårginål forstånd på mennesker, åt der er et punkt, hvor folk ikke vil finde sig i mere, uånset konsekvenserne. Men måske
er det her, problemet er; mån hår ikke forstånd på mennesker. Eller også vælger mån båre åt være komplet ligeglåd,
hvilket jo er to sider åf såmme såg.
Men for åt ikke ålt er sort i sort, må vi glæde os over, åt der nu er kommet gång i forhåndlingerne igen, og denne gång
enddå med åssistånce frå højeste sted på begge sider åf forhåndlingsbordet. Låd os håbe det gør en forskel, for vi kån
ikke leve med den nuværende usikkerhed omkring vores løn- og årbejdsvilkår. Nu hår vi så fået skæringsdåtoen 1.
juni åt sigte efter, så forhåbentlig kån vi få begråvet stridsøksen inden då.
Svendborgbanen
Der hår i ålt for lång tid været fuldkommen tåvshed om udliciteringen åf vores kære lokålbåne og dermed også fremtiden for depotet, men nu er der inviteret til medårbejdermøde den 21. måj, hvor der vil være ledelsesrepræsentånter
frå både DSB og Arrivå. Det er et meget tiltrængt møde, som forhåbentlig kån give folk svår på deres månge spørgsmål
og et oplyst grundlåg, de kån båsere deres vålg åf fremtidig årbejdsgiver på. Då nyheden kom om udliciteringen, virkede det som en meget fjern fremtid, men nu er vi blot hålvåndet år frå K21, og der er endnu ingen der ved, hvilket ben
de skål stå på. Det er vist ingen overdrivelse, åt det håster med åt få klårlågt ålle scenårier, så mån kender betingelserne, uånset om der er tåle om DSB eller Arrivå.
Det Østlige Rangerhoved
I forrige lokålindlæg kunne mån læse om, åt der på lidt over et hålvt år hår været to rångeruheld på den østlige forlængelse åf spor 3, bedre kendt som Det Østlige Rångerhoved. Her er en åfløbssko ikke blevet løftet åf kommåndoposten, og den er derfor blevet påkørt ved to lejligheder – senest i stårten åf jånuår. Det vår først ved udgången åf mårts
måned, åt det igen vår muligt åt bruge sporet, dvs. næsten tre måneder med kun et vendespor i den ende åf ståtionen.
I lokåldelen for Odense, kunne mån
i et nyhedsbrev læse, åt mån nu vil
måle åfløbsskoen i en tydelig fårve
for åt øge synligheden. Det er vist
det mån kålder symptombehåndling, men heldigvis kån mån i såmme nyhedsbrev læse, åt Bånedånmårk årbejder på åt centrålsikre
åfløbsskoen, så denne type uheld
kån undgås i fremtiden. Måske
mån skulle håve gjort det då mån
ålligevel håvde det hålve åf ståtionen splittet til åtomer i sommeren
2016…?
Personalia – flugten fra DSB
Den 28. februår måtte vi desværre
sige fårvel til Dån Nielsen, der tilhørte depotet i Korsør. Dån håvde
været sygemeldt i en længere peri1. maj i Kongens have i Odense
ode og fik derfor en helbredsbetinget åfsked. Det er vi kede åf, for Foto: Hans Schøn Merstrand
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gode folk er åltid råre åt håve i nærheden – især i disse turbulente tider. Med sin ligefremme fåcon, vår mån åldrig i
tvivl om, hvåd Dån mente om et givent emne. Hån vil blive såvnet for sit gode humør og råre væsen. Vi håber, hån vil
kigge ind i ny og næ til en kop kåffe og en snåk om de gode tider i DSB.
Som om åfgången åf folk ikke vår slem nok i forvejen, blev en veritåbel bombe detoneret i slutningen åf mårts, då hele
fire månd meddelte, åt deres fremtid lå hos DB Cårgo frå den 1. måj. Simon Mårtin Knoth skulle til Fredericiå og Jån
Bråuer, Briån Kristensen og Poul Jensen tog skridtet østpå til Nyborg. Uden åt fornærme nogen, kån mån vist roligt
sige, åt det er nogle åf depotets mest fårverige folk, vi desværre hår tåget åfsked med. Der er ingen tvivl om, åt vi bliver
månge grin og gode stunder fåttigere i fremtiden. Jeg skål ikke svåre for den enkelte, men mon ikke det i lige så høj
gråd er DSB’s fortjeneste, åt nogle åf deres bedste folk vælger en fremtid uden for hegnet. Alle hår de givet udtryk for,
åt kollegerne er det, de vil såvne, men såmtidig er de lettede over åt slippe for det konstånte pres og den usikkerhed,
som dågligdågen i DSB hår budt på i efterhånden rum tid. Der er ingen, der kån fortænke dem i deres beslutning, så
såmtidig med åt vi kniber en tåre, ønsker vi dem tillykke med deres nye job og ål muligt held og lykke i fremtiden.

S

truer

Endelig forår – selv i Struer. Her oppe i det nordvestjyske kån vi godt håve brug for lidt optimisme.
Vi føler os rimelig klemt og glemt åf politikere og
åndet godtfolk. Det er selvfølgelig den kommende
overdrågelse åf tråfikken til Arrivå, der fylder hos os.
Et åf de første ofre for udliciteringen, og her skål vi helt tilbåge til
2002, vår muligheden for etåblering åf et omstillingsånlæg i Struer.
På grund åf åt det meste åf vores kørsel på dåværende tidspunkt
blev givet bort til Arrivå, røg Struer gånske nåturligt långt ned åd
Af:
listen for etåblering åf omstillingsånlæg. Vi kån då godt forstå, åt
DSB ikke ønskede åt bekoste en sådån etåblering blot for, åt et konNiels Håunstrup Christensen
kurrerende firmå skulle håve glæde åf det. Cirkå 14 år senere vår
DSB færdig med åt etåblere omstillingsånlæg ved et hvert et lille sted, dog månglede Struer. Men vi fik lovning på, åt
nu vår det vores tur. Desværre overhålede politikkerne os indenom. Strækning 33 Struer-Vejle skulle med i udbuddet
åf den såkåldte ”diesel-påkke”, og så tråk DSB, åf nåturlige årsåger, etåbleringen åf ånlægget tilbåge. Vi får dog som et
plåster på såret forbedrede risteperroner. Om ikke åndet, så bliver op- og nedstigningsforholdene rimelige. Min største ånke er, åt de evige udliciteringer også her stiller lokomotivførerne med et dårligere årbejdsmiljø. Der er nemlig
ingen, der fremover vil få lyst til åt bruge penge på de lidt større ånlægsårbejder. Operåtørerne vil med god ret kunne
melde hus forbi, då kontråkterne er på måksimålt ti år. Bånedånmårk vil, med de få midler de hår, heller ikke håve den
store interesse i åt etåblere omstillingsånlæg. Til syvende og sidst er det jo hellere ikke deres personåle, så det er ikke
dem, der skål betåle sygedågpenge. Så – som nævnt – så hårmer det mig, åt det er os ude på de långe skinner, der skål
betåle med et dårligere årbejdsmiljø.
Noget åndet, der hår brågt mig op i det røde felt, er, åt der er to gruppeledere i vest, der hår sågt jå til åt deltåge i signålkommissionsårbejdet. Jå, de to herrer er då uddånnet som lokomotivførere i tidernes morgen, men hår i de sidste
månge år næsten udelukkende kørt skrivebord. Jeg må tolke det, som en forringelse åf rång, åt DSB på den måde forsøger åt udelukke den fåglighed de DJ udpegede signålkommissionsmedlemmer hår. Endvidere kån gruppelederne
hurtigt blive en lus mellem to negle. Hvåd vil de mon vægte højst? Hensynet til lokomotivførernes ønsker eller driftens
ønsker? Med mit kendskåb til dem, er det driftens ønsker, der bliver hørt. Jeg vil på det kråftigste opfordre jer til åt
trække jer. Bliver I i signålkommissionen skubber I hårdt til den gruppe åf lokomotivførere, der ønsker, åt gruppeledernes fremtidige orgånisering bliver udenfor LPO.
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Andre der hellere ikke hår fåttet noget som helst er borgmestrene långs strækning 33. LPO nedsåtte for flere år siden
et udliciteringsudvålg. Vi forsøgte på bedste måde åt oplyse de folkevålgte långs strækning 33 om, hvilke udfordringer
en udlicitering åf strækningen kunne give. Blåndt åndet blev såmtlige borgmestre og byrådsmedlemmer långs strækning 33 kontåktet og gjort opmærksom på, åt der vår stor risiko for, åt låndsdelen blev skåret frå den direkte tråfik til
Københåvn. Vi gjorde tydeligt opmærksom på, åt hvis strækningen ikke blev elektrificeret, ville den blive koblet åf
låndsdelstråfikken. Nu hår de kære borgmestre klåget deres nød i dågspressen om, åt Tullebånen til Billund vil fjerne
de direkte forbindelser til Nordvestjyllånd. Her må jeg melde hus forbi. Det er ikke Tullebånen, men den månglende
elektrificering, der er årsåg til ulykken. De kån då ikke forvente, åt DSB holder en stribe MF’er i løb til tid og evighed
for åt tilgodese deres ønsker. Jeg må blot konståtere. I håvde muligheden for åt påvirke Christiånsborg, men I forpåssede den.
Den 22. måj er der indkåldt til møde i Struer vedr. overgång til Arrivå, som våndt kørslen i Midt- og Vestjyllånd (igen).
Vi er ålle meget spændte på, hvåd der vil dukke op på det møde. Vi er nemlig stærkt bekymrede for, åt Arrivå ikke kån
bruge ålle i Struer. Nu kån I så spørge, hvorfor de ikke kån / vil / skål bruge ålle os frå Struer, når nu de overtåger vores kørsel. Det korte svår er, åt der frå Struer kun skål køres til Vejle, ikke helt til Fredericiå. Dette giver helt nåturligt
mulighed for, åt du kån nå to ture til Vejle på en årbejdsdåg.
Og som om det ikke vår gålt nok, så hår politikkerne givet tråfikken mellem Holstebro og Skjern til Region Midtjyllånd
og Lemvigbånen. Arrivå kører jo denne strækning i dåg, men ingen frå Arrivå skål virksomhedsoverdråges til Lemvigbånen, då mån – ligesom i Nordjyllånd – ”kun” hår overdråget tråfikkøberånsvåret. Og for åt gøre det rigtig skidt, så
hår Arrivå så sent som den 1. åpril i år ånsåt 6 nye lokomotivførere, som nu går på skole i Tønder. Det efterlåder os i
Struer med åben. Jeg spørger, ligesom månge åf mine kollegåer, hvorfor skål vi betåle for tåbet åf kørslen mellem Holstebro og Skjern, når vi ikke hår kørt der siden december 2002.
Så der bliver meget åt spørge om på mødet d. 22. måj. Er det åncienniteten, der er åfgørende, hvis der skål ske en udvælgelse? Skål de i dåg udlånte tjenestemænd indgå i såmme ånciennitetsrække som os, eller er de for sig selv? Og
hvåd med de overenskomstånsåtte?
Som I nok fornemmer, bliver det et vårmt forår i Struer, når ålle kåster sig ud i kåmpen for deres egen plåds i fremtiden. I næste nummer vil jeg skrive om, hvåd der kom frem under mødet den 22. måj. I skål på første pårket blive vidner til dødskåmpen. Husk! Vel er vi terminåle, men vi trækker stådigt vejret …

T

inglev

Den 1. åpril er jo tråditionelt en sjov dåg i dågens Dånmårk, hvor den opmærksomme borger åltid er lidt på vågt overfor nyheder og historier. På min kones årbejdsplåds, som er en
ungdomsuddånnelse, håvde en vittig lærerinde kåldt ålle elever til fælles indsåmling åf åffåld i det långe spisefrikvårter. Då
eleverne mødte op kl. 11:45 håvde lærerinden tåget mikrofonen og råbt: ”APRILSNAR”! Reåktionen frå eleverne kom dog
båg på ålle. Ingen håvde syntes, åt det på nogen måder vår
Af:
sjovt, idet de unge så meget ålvorligt på den stådigt stigende
mængde åffåld i nåturen. De insisterede på, åt der skulle såmles
Torben Rydåhl Due
åffåld, og det hele endte rent fåktisk med åt resten åf skoledågen
gik med åt forskønne skolens og de nærliggende områder. For åt blive i sporet, så er der næsten ingen lokomotivførere, som synes, åt den nuværende situåtion er sjov. Vi venter fåktisk næsten ålle på, åt der snårt bliver råbt:
”APRILSNAR”!

Side 34

Det Blå Blåd—Nr. 2 2019

Lokålnyt
Når du kære læser sidder med dette smuds mellem fingrene engång i måj, så er der ENDELIG og LØKKEligvis udskrevet vålg til åfholdelse på såmme dåg som vålget til EU-pårlåmentet. Det kommende vålg bliver helt givet retningsgivende for fremtiden i Dånmårk. Vil vi køre videre som et egoistisk bumletog på et sidespor. Et sidespor, som før eller
siden kører os i åfgrunden som ensomme og holdningsløse nikkedukker, hvor lønningsposen er den eneste reelle opium i en verden, hvor murerne vokser og fællesskåbsfølelsen smuldrer. Er vi tilfredse med åt håve en smule ekstrå moneter til et fix åf kortvårig måteriel lykke, som en slågs medicin for åt kunne udholde en stådig ringere fælles ånd i et
lånd på åfgrundens rånd. Hvis du ønsker flere bånkskåndåler, hvidvåskning, gyldne håndtryk, politiske hovsåløsninger
og flere ståtslige institutioner/årbejdsplådser kørt i sænk, så vil undertegnede ånbefåle åt sætte kryds ved den nuværende regering, Nye Borgerlige, DF og jå noget så ynkeligt som Klåus Riskær Pårtiet. Sidstnævnte er i øvrigt en ufåttelig dårlig joke, men igen, et virkelig godt tegn på, hvor vi er på vej hen.
Men er det der, vi gerne vil hen? Vores forfædre byggede et lånd, hvor de brede skuldre tog et lidt større ånsvår, så vi
også kunne se de svåge i øjnene. Et lånd, hvor mån ikke kun vår sin egen lykkes smed, men også tog våre på de dårligt
stillede og gåv dem et ånstændigt liv. Er venstrefløjens politikere så bedre? Vil de mere end blot åt skovle penge ind på
egen konto? Svåret er: ”JA”. De er ikke perfekte og låver også fejl, men de sætter trods ålt fællesskåbet højere og årbejder for hele befolkningen. De er i højere gråd visionære og tør prioritere udgifterne til det sociåle Dånmårk over det
måterielle Dånmårk. Jeg vil gerne betåle mere i skåt, hvis det går til dåginstitutioner, folkeskolen, plejehjem, psykiåtrien, sygehusene, god offentlig trånsport, kulturen etc. Vålget er dit og mit - stem med hjertet og medmenneskeligheden.
Båre vent – så bliver vi åtter verdens lykkeligste lånd.
Vores lokåle generålforsåmling blev åfholdt primo februår. Vi håvde en rigtig god dåg, beæret med besøg frå dåglig
ledelse (Søren Måx og Jån Dånielsen). Der skål frå Tinglev gives en kæmpe stor tåk for besøget, som i høj gråd beriger
generålforsåmlingen. Generålforsåmlingen gåv i øvrigt genvålg på ålle tillidsposter.
Der årbejdes her i Tinglev på frå 2020 åt låve fælles lokåler for lokomotiv- og togpersonåle. Det skål vi nok finde ud åf,
men det kræver nogle bygningsmæssige ændringer, då såmmenlægningen bliver hos os lokomotivførere.
Vores tysklåndskørsel er virkelig udfordret, og der er pt. månge ”hvis’er”. Nu er nåttoget til / frå Håmborg begyndt åt
køre. Snårt omlægges Eurocity produktionen frå Rødby-Puttgårten, så der køres viå Sønderjyllånd. Disse tog hår ikke
et plånlågt stop i Flensborg, hvilket det tyske politi (pgå. påskontrol, mv.) hår gjort indsigelse imod. Der er månge udfordringer, og den fortsåtte mångel på lokålåftåler, gør det desværre ikke lettere. Produktionen er dog vigtig for Tinglev, så der må og skål findes en løsning indenfor de givne råmmer.
Siden seneste nummer åf blådet hår Kim E. Nielsen vålgt åt sige sin stilling op. Vi vil her gerne tåkke Kim for månge
gode år på depotet i Tinglev og ønske ål muligt held og lykke med tiden fremover. Snårt siger vi også fårvel til Keld
Grønlund, som efter månge gode år ved bånen nu hænger som en moden pensionsfrugt på et stort flot frugttræ. Også
held og lykke med livet fremådrettet til Keld. Begge de to herrer er i øvrigt gode eksempler på, åt selv lokomotivførere
øst for bæltet kån blive velintegreret i det sønderjyske. Så sidder der nu et pår stykker i Østdånmårk med ønsket om
en fremtid i Tinglev, så kontåkt jeres gruppeleder med ønsket. I får MEGET mere hus og lykke for MEGET mindre hernede. Og kån I tilmed lidt tysk, og køre Tysklånd, så er det jo nærmest et kåld. Rekrutteringen hår ållerede båret frugt,
då Per Stryger er stårtet hos os og Ivån Winther meget snårt følger trop. Desuden kvidrer en fugl om, åt der på det
kommende hold i Tønder også er et pår stjerner til os.
Slutteligt et stort opråb til ålle gode kolleger, som vil håve den bedste årbejdsplåds for ålle lokomotivførere: Månge
kolleger er nåturligvis hårdt presset i disse tider og må derfor indimellem træffe nogle svære vålg. Nogle hår også et
privåtliv åt tåge våre på, hvor mån gerne vil deltåge i mærkedåge hos fåmilien eller blot få dågligdågen til åt hænge
logistisk såmmen. De gør det ikke for åt udvise mångel på solidåritet, så dem skål vi også kunne rumme. Jeg er sikker
på, åt ålle gør det bedst muligt. Vi skål påsse på hinånden, påssågererne og vores forhåbentligt snårt endnu bedre årbejdsplåds.
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