Dansk Jernbaneforbund
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB

Referat fra områdegruppebestyrelsesmøde i LPO DSB
Afholdt:
Mandag d. 11. maj 2020 kl. 11:15 i Fredericia
Deltagere:
Peter Kanstrup (PK)
Ebbe Drögemüller (ED)
Hans Schøn Merstrand (HSM)
Jan B Danielsen (JBD)
Brian Mattsson (BM)

Områdegruppeformand
Områdegruppenæstformand
Områdegruppekasserer
Områdegruppebestyrelsesmedlem
Områdegruppebestyrelsesmedlem

Fraværende:
Ingen
Pkt. 1
Valg af ordstyrer
Jan B Danielsen valgt.
Pkt. 2
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt
Pkt. 3

Sager til behandling

Opfølgning generalforsamling / repræsentantskab og konstituering
Forretningsordenen for OGB godkendt og underskrevet. Vedr. sekretæropgaver: Indkaldelse af møder, bestilling af lokaler, mv. overtages af PK og ED, da de har friheden til TRarbejde. Frem til 31. dec. 2020 varetages opgaven dog af JBD. Vedr. referat fra generalforsamlingen / repræsentantskabet d. 25. marts: Dette forventes færdigt slutning af uge 21.
Den skriftlige beretning vil blive lagt op på hjemmesiden, samt der udsendes en medlemsinfo om samme.
LKF-håndbog, status
Projektet har stået stille de sidste par måneder grundet Corona. Der er møde d. 19. maj.
Ambitionen er uændret, forventes færdigt inden sommerferien.
Kolleganetværk
Der afholdes møde d. 8. juni vedr. kolleganetværket med deltagelse af de faglige organisationer. Fra DSB deltager Michael Højgaard, og netværkskoordinatoren. Det er glædeligt, at
der nu igen kommer gang i arbejdet med kolleganetværket. OBG følger sagen nøje.

Grænseoverskridende kørsel
Sverige: Aftale er næsten på plads, men afventer dog endeligt antal TTJ-uddannede LKF pr.
1. dec. 2019. Der skal, når aftalen er indgået, udarbejdes en medlemsinformation.
Tyskland: Der er et udestående, jf. JA OK, som skal håndteres.
Individuel kvalifikationsløn
Der er igen ikke afsat midler. Drøftes på kommende månedsmøde mellem DJ og DSB. LPO
afventer tilbagemelding fra DJ
LKF ej slutløn e. 10 år
Sagen omhandler LKF ansat pr. 1. maj 2009, som overgik til JA OK løn d. 1. april 2019, altså
en måned før de var kommet på slutløn på statens aftale (Ny Løn). Det er de naturligvis frustrerede og vrede over. Sagen har været i DJ og i øvrigt også været forelagt FH. Da sagen om
DSB’s overgang til DI blev tabt i Arbejdsretten er det ikke muligt at hjælpe dem uden DSB’s
positive medvirken. Det har endnu ikke været muligt at motivere DSB til dette. Endelig skriv
til de 14 er under udarbejdelse.
Lønoversigt
Lønoversigt modtaget fra DJ. BM er i gang med at lave en udgave, som kan lægges på hjemmesiden.
Arbejdsretlige sager
Forligsaftalen er godkendt af DJ, og ligger lige nu til godkendelse i OAO. Godkender de,
mangler kun godkendelse fra statslig arbejdsgiver for TJM (Medarbejder- og kompetencestyrelsen). Aften er godkendt for så vidt angår OK-ansatte. LPO overvejer, hvad der skal gøres, hvis aftalen ikke godkendes for TJM.
Ture K21, herunder satellittur Od
Der blev d. 6. maj 2020 afholdt turudvalgsmøde. K21 byder på tab af kørslen Fa-Str, Svendborgbanen og Ro-Kj. Banen til Aalborg Lufthavn åbner og der skal køre flere lyntog KhOd/Ar. Der kommer mange omlægninger i den sjællandske regionaltrafik, omfattende sporarbejder, udvidelse af el-drift og flere ERTMS-strækninger på Sjælland. Ledelsen i turudvalget fastholdt på mødet, at Od fra K21 skal være en satellittur under Fa. Ledelsen havde ikke
overholdt beslutningen om, at der skulle laves en analyse i turudvalget. De havde lavet deres egen, uden inddragelse af LPO, hvilket er i strid med det aftalte. Det var ikke muligt at nå
til enighed. Sagen er derfor tilbage i DJ.
Ferierækker
JBD er indkaldt til forhandling af ekstra rækker d. 8. juni. Der er udfordringer med afholdelse af restferie på især Esbjerg, men også flere andre depoter. Det skyldes primært, at reserveprocenten på disse depoter ved kørselsfordelingen K20, blev for lav. Der er fokus på dette

fra K21. Der skal formentligt også kigges på om ferieprocenten er høj nok i vinterferieperioden.
Lov om udskydelse af ferie
Der er vedtaget ny lov om tvangsudskydelse af ferie pga. Corona-relaterede årsager. Loven
er nok primært rettet mod sygehuse / sundhedsfaglige, men det kan nok ikke helt udelukkes, at DSB kunne finde på at trække den op ad skuffen, hvis der mangler LKF hen over
sommeren.
DJ-love, forslag og status lovudvalg
Status fra PK. Det handler primært om nedlæggelse af sektioner (i forbundsloven) og organisering af områdegrupper. Næste møde i Lovudvalget er d. 14. maj.
Hjemmeside LPO DSB
BM arbejder videre på at få lavet en mere funktionel hjemmeside.
Pkt. 4

Kommende aktiviteter

Medlemsmøder uge 40-41
Der afholdes medlemsmøder på depoterne i uge 40 og 41. Der afholdes samtidig et møde
med den lokale LPO-bestyrelse. På hvert møde deltager enten PK eller ED. Desuden deltager
min. ét områdegruppebestyrelsesmedlem yderligere. Møderækken bliver således (ret til
ændringer forbeholdes): Esbjerg: (PK & JBD), Fredericia: (PK & HSM & JBD), Helsingør: (PK
& ED), København: (PK & ED), Tinglev: (PK), Nykøbing F: (ED & BM), Aalborg: (PK & HSM),
Kalundborg: (ED & BM), Aarhus: (PK & HSM), Næstved: (ED & BM), Odense: (PK & ED) og
LKI-gruppen: (PK & ED).
Aftale om begrænsning (ingen) uddannelse på dage med lokalgruppe GF
LPO Fa har anmodet om, at der indgås aftale med DSB som sikrer, at der ikke afholdes lokaluddannelse den dag, der er lokalgruppe GF. OGB henviste dette til behandling på lokale
kontaktmøder
Pkt. 5

Økonomi

Regnskab / regnskabsorientering
Områdegruppekassereren orienterede om økonomien. OGB godkendte det fremlagte regnskab
Støtte til arrangementer
Status, jf. beslutningen på områdegruppebestyrelsesmødet d. 28. feb. 2019. Beslutning udsat til næste møde.

Honorarer områdegruppebestyrelsen
Honorarer tilpasset, jf. beslutning på områdegruppens generalforsamling / repræsentantskab d. 25. marts.
Pkt. 6

Nyhedsbrev – info fra områdegruppebestyrelsesmødet

Info til lokalgruppeformænd + tillidsvalgte
PK sender nyhedsbrev indenfor 5 dage
Medlemsinformation(er)
Medlemsinformation vedr. frihed og betaling i forbindelse med helbredsundersøgelser
overvejes. Desuden udsendes medlemsinfo angående udsendelse af den skriftlig beretning,
inkl. link til den på hjemmesiden.
Pkt. 7

Godkendelse af referat

Referat godkendt (underskrevet referat opbevares af OGB).

