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Kære alle i Togdrift 
 
I forbindelse med DSB’s indmeldelse i Dansk Industri var der som bekendt en række 
overenskomststridige og ulovlige arbejdsnedlæggelser blandt det kørende personale.  
  
Dengang tilkendegav DSB og Dansk Jernbaneforbund og områdegrupperne, at 
overenskomststridige arbejdsnedlæggelser ikke er gavnlige for virksomheden og for 
samarbejdet – og det er fortsat gældende. 
 
Overenskomstansatte 
DSB og Dansk Jernbaneforbund og områdegrupperne er også enige om, at det er vigtigt at 
fokus nu rettes mod fremtidens samarbejde. Ud fra dette samarbejdssynspunkt er parterne 
kommet frem til, at det vil være bedst at forlige retssagerne, frem for at gennemføre dem 
(som i øvrigt vil strække sig til langt ind i 2021). 
 
Af denne grund har DSB og Dansk Jernbaneforbund og områdegrupperne netop indgået aftale 
om, at alt kørende overenskomstansat personale ansat før 1. juli 2019 under LPO-DSB, LPO-S, 
samt TPO’s dækningsområde bliver trukket 2,5 time fra frihedskonti, og at DSB hæver de 
anlagte sager ved Arbejdsretten.  
  
Det er ikke en forudsætning for timetrækket, at man har deltaget aktivt i de registrerede 
arbejdsnedlæggelser. Der vil af samme grund ikke ske en registrering af timetrækket i den 
enkeltes personaleakt/personalefil. 
 
De medarbejdere, som er blevet trukket i løn for arbejdsnedlæggelser, hvori der ikke er afsagt 
dom, vil få refunderet løntrækket og herefter blive trukket 2,5 time fra frihedskonti. 
Refusionen sker uden tilskrivning af renter. Forliget ændrer dog ikke ved allerede afsagte 
domme. 
 
Tjenestemænd 
For så vidt angår al kørende tjenestemandsansat personale under LPO-DSB, LPO-S og TPO har 
det ikke været muligt at lave samme type forlig, da OAO, som er sammenslutningen af en 
række forbund med tjenestemænd og andre offentligt ansatte og Medarbejder- og 
Kompetencestyrelsen ikke har ønsket at medvirke til dette. Sagerne vedrørende det 
tjenestemandsansatte personale vil således skulle føres ved Tjenestemandsretten desuagtet 
forliget om de overenskomstansatte. 
 

 

 

 

 
Med venlig hilsen 
Poul Gemzøe-Enemark 
DSB Forhandlingschef 

 

 

 

 
 

 


