
  
  

 

 

Dansk Jernbaneforbund 
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 

 
Områdegruppebestyrelsesmøde i LPO DSB 
 

Afholdt:  
Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 9:00 i Fredericia  

 
Deltagere: 
Peter Kanstrup (PK)  Områdegruppeformand 
Ebbe Drögemüller (ED)  Områdegruppenæstformand (Referent) 
Hans Schøn Merstrand (HSM) Områdegruppekasserer 
Jan B Danielsen (JBD)  Områdegruppebestyrelsesmedlem 
Kent L Jensen (KLJ)  Områdegruppebestyrelsesmedlem 
 
Fraværende:  
Ingen 
 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer 
JBD valgt. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen herefter godkendt 
  
Pkt. 3 Sager til behandling 

  
Mulig faglig voldgift vedr. kørsel på fremmed depot, mv. 
 
Det er tilsyneladende ikke muligt at finde en løsning på de resterende udeståender. Den så-
kaldte lokalforhandling d. 7. juli førte til udarbejdelse af uenighedsnotat. Den store knast er 
tjenestelængde ved kørsel på fremmed depot. Der tages en forhandlingsrunde mere efter 
ferien, da det er vigtigt, vi ikke lander i faglig voldgift.   

 
LKF-håndbog, status  
 
Arbejdet med LKF-håndbogen vil ikke blive færdigt før i det tidlige efterår. Lidt positivt er 
der dog at berette, idet møder vedr. brudsager genoptages d. 20. august.  

  
Corona, Covid-19, mundbind, mv.  
 
Covid-19 er igen i stigning og nyeste tiltag er mundbind i den offentlige transport. Der er 
udleveret mundbind til alle lkf. HSM forespørger DSB, hvorfor der er krav om kvittering for 
modtagelse af mundbind? 

  
Prøvekrav ændret ved AMU-uddannelser, herunder EVAK  
 
Indtil videre tyder det på, at DSB er indstillet på at undlade større ændringer af vores gode 
EVAK-kursus. I øvrigt ros til DSB for – for en gang skyld – at sørge for en god underretning 
til LPO inden info til medarbejderne blev udsendt. 



 

 
Grænseoverskridende kørsel Tyskland  
 
Første møde vedr. tillæg for grænseoverskridende kørsel til Tyskland er afholdt. Parterne 
er et stykke fra hinanden. Tvisten går på om OK-ansatte først skal have tillægget fra 1. marts 
2020 (datoen OK-fornyelsen), eller om det er fra DSB’s overgang til JA OK. LPO kontakter DJ 
med henblik på at overdrage sagen til dem, da striden omhandler forhold i jernbaneover-
enskomsten. 

  
IKUF og kompetenceudvikling for kørende personale  
 
HR er nu nået frem til, at der slet ikke er kompetenceudvikling for OK-ansatte, jf. JA OK. LPO 
forstår ikke at DSB kan skifte holdning så hurtigt. Før sommer var holdningen en anden på 
møde i Personalepolitisk Udvalg. HSM tager hurtigst muligt kontakt til TPO og LPO-S for en 
fælles afklaring. 

  
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 
efterregulering af løn for dem, der er ansat efter 1. april 2019. Der er opstået en strid om-
kring efterregulering af lønnen og tilskrivning af morarenter. Sagen behandles i DJ. 

 
Arbejdsretlige sager – ”forliget”    
 
Status på forligsaftalen. OAO og Medarbejder- og kompetencestyrelsen har modarbejdet en 
løsning, men er blødt lidt op og har accepteret, at den sag, der skulle have været for arbejds-
retten d. 16. juni, er udsat for at skabe rum til at kunne indgå et forlig. Det er positivt, men 
der er fortsat mange knaster, og risikoen for at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen 
bakke ud, er betydelig. 

  
K21  
 
Der er ikke sket det store med udarbejdelse af tjenester siden sidste møde, hvilket LPO har 
klaget over til Personaleplanlægningen. Der arbejdes for at sikre flest mulig turpladser i 
K21. 

  
Jubilæumsgaver 
 
Der har været nogle problemer med udlevering af jubilæumsgaver. Vedr. nye jubilæumsga-
ver har LPO bestilt i både guld (40 års) og sølv (25 års). Der er bestilt 25 stk. guld og 50 stk. 
i sølv til levering hurtigst muligt. 

 
Ansvarshavende P-rist Fa + Ar 
 
Drift F&R og LPO har forhandlet om fremtid for ansvarshavende P-rist Fa + Ar, en arbejds-
opgave som ellers skulle overtages af Driftscenteret. Der skal leveres besparelser på 4 FTE 
for at arbejdet kan fastholdes som LKF-arbejde og de ansvarshavende skal drives som luk-
kede ture. Der er nu enighed om dette og en lokalaftale på området kan indgås. De berørte 
lokalgrupper har udtrykt tilfredshed med det opnåede resultat. LPO udtrykker samtidig ros 
til DSB’s ledere, der har deltaget positivt i at finde en løsning.   

  
DSB’s fraværspolitik 
 



 

Personalepolitisk udvalg har drøftet rammerne for indkaldelse til sygesamtale. Kriterierne, 
der foreslås, vil være 14 sammenhængende dages fravær eller 3 perioder på ½ år. Ligeledes 
var der en snak om kriterierne for tilbud om bisidder til samtaler. Indstillingen til HSU vil 
være at der tilbydes bisidder hvis der forventes at en samtale vil føre til opbevaring af do-
kumenter i PA. 
 
Pkt. 4 Kommende aktiviteter 
 
Medlemsmøder uge 40-41 
 
Planlægningen af medlemsmøder på depoterne i uge 40 og 41 gennemgået. Alle lokaliteter 
skal på plads og tidspunkterne skal gennemgås af hensyn til endelig fastlæggelse. Opføl-
gende medlemsinformation skal udsendes i september.  
DJ-bisidder kursus 
 
Kurset afholdes i Forbundshuset d. 1. dec. Stor ros til Carsten U (Ar), som har taget initiativ 
til at bede DJ afholde bisidder kursus for tillidsvalgte i LPO og afklaret alt det praktiske med 
forbundet. PK deltager fra OGB.  
 
LPO Seminar uge 46, planlægning 
 
Afholdes fra d. 10.-12. november i Søhøjlandet 
 
Pkt. 5 Økonomi 
 
Regnskab / regnskabsorientering 
 
Områdegruppekassereren orienterede om økonomien. OGB godkendte det fremlagte regn-
skab 
 
Støtte arrangement deling af Odense depot 
 
LPO Odense har søgt om tilskud til arrangement d. 12. sep. Der er tale om en slags ”farvel-
fest” i anledning af, at depotet deles ved overgangen til K21, hvor Arriva overtager Svend-
borgbanen og 34 lokale LKF følger med over til den nye operatør. OGB besluttede at yde et 
mindre tilskud til arrangementet. 
  
Pkt. 6 Nyhedsbrev – info fra områdegruppebestyrelsesmødet 

  
Info til lokalgruppeformænd + tillidsvalgte 
 
PK sender nyhedsbrev indenfor 5 dage 
 
Medlemsinformation(er) 
 
Det udsendes en information vedr. manglende afløsning og pause på togsæt uden afløsning  
 
Pkt. 7 Godkendelse af referat 
 
Referat godkendt (underskrevet referat opbevares af OGB). 

 
 


