
  
  

 

 

Dansk Jernbaneforbund 
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 

 
Områdegruppebestyrelsesmøde i LPO DSB 
 
Afholdt:  
Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 9:30 i Fredericia  

 
Deltagere: 
Peter Kanstrup (PK)  Områdegruppeformand – referent  
Ebbe Drögemüller (ED)  Områdegruppenæstformand 
Hans Schøn Merstrand (HSM) Områdegruppekasserer 
Jan B Danielsen (JBD)  Områdegruppebestyrelsesmedlem 
Brian Mattsson (BM)  Områdegruppebestyrelsesmedlem (afgående) 
Kent Larsen Jensen (KLJ)  Områdegruppebestyrelsesmedlem (tiltrædende) 
(Brian og Kent dog kun til kl. 12:00) 
 
Fraværende:  
Ingen 
 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer 
JBD valgt. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendt 
  
Pkt. 3 Sager til behandling 

  
Konstituering 
 
BM udtræder af OGB, som derfor skal konstitueres på ny. 1. suppleant KLJ indtræder og ud-
valgsbesættelsen derfor revideret. 

 
LKF-håndbog, status  
 
Opfølgning på mødet d. 19. maj, inkl. gennemgang af udeståender. Næste møde afholdes d. 17. 
juni. 

  
Corona-krisen, status  
 
PK gav status på træk af dage TJM. Den foreløbig sidste gule Corona News til TR er udsendt, da 
der ikke længere kommer nyt og de få udeståender kan håndteres i andre fora. 

 
Kolleganetværk  



 

 
HSM gav en mundtlig opdatering fra mødet d. 8. juni. Togdrift er blevet mere positiv overfor 
netværket efter M Højgaard er tiltrådt. Der mangler overblik over antal netværkere og der 
mangler koordinatorer.    

  
Grænseoverskridende kørsel   
 
Sverige: Aftale er på plads, underskrevet og udsendt. 
Tyskland: Der er behov for en snarlig afklaring, idet der er en udestående efterregulering for 
OK-ansatte LKF i Tinglev. 

  
Kvalifikationsløn 2020 (TJM)  
 
Er aftalt med Drift F&R efter samme model som foregående år.  

  
Løn til LKF under grunduddannelse  
 
Afgørelse i faglig voldgift sikrer, at der ydes fuld LKF-løn fra dag 1, jf. JA OK. Der vil ske en efter-
regulering af løn for dem, der er ansat efter 1. april 2019. Efterreguleringen vil formentlig føre 
til en række fejl, som LPO / DJ kommer til at skulle håndtere. Alle sager, rejst i kølvandet på 
DSB’s håndtering af løn til nyansatte, forventes afklaret med afgørelsen fra den faglige voldgift. 
Det skal bemærkes, at også holdet med start 1. marts 2019 har fået ”elevløn” fra første dag.  

 
Arbejdsretlige sager – ”forliget”    
 
Status på forligsaftalen. OAO og Medarbejder- og kompetencestyrelsen har modarbejdet en løs-
ning, men er blødt noget op. Den sag, der skulle have været for arbejdsretten d. 16. juni, er ud-
sat for at skabe rum til at kunne indgå et forlig. Det er positivt, men der er fortsat mange kna-
ster. 

  
Odense depot og kommende depotstruktur 
 
Der har d. 2. juni og d. 9. juni været afholdt møder mellem DJ / LPO og DSB Drift / Togdrift om 
fremtiden for Odense depot. Det førte til en positiv afklaring af, at Odense depot fortsætter 
uændret indtil det kan laves en ny depotstruktur på baggrund af en ny / kommende trafikkon-
trakt. Mødeforummet var positivt, men inden træerne vokser helt ind i himmelen, skal det un-
derstreges, at vi næppe har hørt det sidste fra ledelsen om depotlukninger og at vi næppe er 
enige om en ny / kommende depotstruktur. Men vi har nu fået skrevet ind, at arbejdet med ny 
depotstruktur skal ske i samarbejde. Og det er meget vigtigt.     
 
Parameteropsætning Hastus og K21  
 
Gennemgang og status ved JBD. Intet nyt siden præsentationen på LPO-mødet d. 28. maj. 
Grunddag K21 skal præsenteres d. 26. juni. Turplanlægningen har garanteret, at grunddagen er 
kørt ud fra de aftalte parametre. 

  
Personaleplanlægningen flyttes til Togdrift  
 
Personaleplanlægningen med hele tjenestefordelingen og turplanlægningen flyttes over under 



 

Togdrift og Michael Højgaard, hvilket overordnet er positivt. 

 
Samarbejde Togdrift og Michael Højgaard 
 
Samarbejdet startet op (sammen med LPO-S). Virkelig positiv start. OGB besluttede at priorite-
re en god samarbejdsrelation med Togdrift, så må de nuværende udfordringerne med samar-
bejdet med Drift F&R komme i anden række.  

 
Ansvarshavende P-rist Fa + Ar 
 
Drift F&R og Personaleplanlægningen har indbudt til forhandlinger om en mulig fremtid for 
ansvarshavende P-rist Fa + Ar, en arbejdsopgave som ellers skulle overtages af Driftscenteret. 
Der skal leveres besparelser på 4 FTE for at arbejdet kan fastholdes som LKF-arbejde og turene 
for de ansvarshavende skal drives som lukkede ture. OGB besluttede at gå ind i forhandling 
med det mål at sikre, at de 20 LKF-arbejdspladser forbliver i Drift F&R. 

  
Nykøbing F 
 
Gennemgang af hændelsesforløb vedr. mistillid til BM, ny lokalgruppeformand og status på æn-
dringer i lokalgruppebestyrelsen, herunder anmeldelse af ny TR. OGB tog hændelsesforløbet til 
efterretning. Der udsendes en medlemsinformation vedr. ændringen i OGB ved BM’s ufrivillige 
udtræden. OGB besluttede samtidig at ED kontakter det nye bestyrelsesmedlem i LPO Nf med 
henblik på en aftale vedr. LPO Grundkursus.  
 
Jubilæumsgave 
 
Der skal tages en endelig beslutning på baggrund af drøftelsen på LPO-mødet d. 28. maj. Ikke 
yderligere forslag fra lokalgrupper. OGB afventer pris på guld og sølv kæder. HSM kontakter 
OGB, når pris foreligger. 
 
TMØ-tillæg til testførere 
 
Der er usikkerhed omkring honorering for testfører arbejde. PK og JBD rejser dette overfor DSB 
på mødet d. 17. juni. 
 
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. Den tidligere udarbejdede plan, som blev god-
kendt på LPO-mødet d. 28. maj skal revideres efter Brians ufrivillige udtræden af OGB. 
 



 

 
OGB besluttede ovenstående plan for medlemsmøder. Tinglev kan – hvis de ønsker deltagelse 
fra områdegruppeformand eller næstformand – i stedet vælge fredag d. 25. sep., hvor PK og KLJ 
deltager. PK kontakter LPO Te  
 

Dato Lokalgruppe OGB -deltager Lokalmøde 
kl. 

Medlemsmøde 
kl. 

Lokalitet 

28.09 Esbjerg PK + JBD 10:45 12:30-14.30  
29.09 Fredericia PK + HSM+ JBD 10:30 12:30-14:30  

30.09 Helsingør PK + ED 09:30 11:30-13:30  
01.10 København PK + ED 10:30 12:30-14:30  

02.10 Nykøbing F PK + ED 11:30 13:30-15:30  
02.10 Tinglev JBD + KLJ 10:50 12:45-14:45  

05.10 Aalborg PK + HSM + JBD 10:30 12:30-14:30  

05.10 Kalundborg ED + KLJ 10:30 12:30-14:30  
06.10 Aarhus   PK + HSM 10:30 12:30-14:30  

06.10 Næstved ED + KLJ 10:30 12:30-14:30  

08.10 Odense PK + ED 10:30 12:30-14:30  

08.10 LKI PK + ED 15:00 17:00-19:00  

DJ-bisidder kursus 
 
Carsten Understrup, LPO Aarhus har taget initiativ til at bede DJ afholde bisidder kursus for 
tillidsvalgte i LPO. OGB udtrykte anerkendelse af Carsten Understrups gode initiativ. OGB fore-
slår samtidig at kurset afholdes i forbundshuset. JBD aftaler det videre forløb med Understrup 
og DJ. 
 
Seminar uge 46, planlægning 
 
Afholdes fra d. 10.-12. november.  
 
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. Der er indkommet 
en ansøgning fra Aalborg. Også Aarhus og Helsingør har varslet ansøgninger. 
 
Pkt. 6 Nyhedsbrev – info fra områdegruppebestyrelsesmødet 

  
Info til lokalgruppeformænd + tillidsvalgte 
 
PK sender nyhedsbrev indenfor 5 dage (senest d. 22. juni) 
 
Medlemsinformation(er) 



 

 
OGB udsender medlemsinformation vedr.: 

• Ændring i OGB (BM udtræder) 
• Medlemsmøder i uge 40-41 
• Link til skriftlig beretning 

 
Pkt. 7 Godkendelse af referat 
 
Referat godkendt (underskrevet referat opbevares af OGB). 

 
 


