
  
  

 

 

Dansk Jernbaneforbund 
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 

 
Områdegruppebestyrelsesmøde i LPO DSB 
 

Afholdt:  
Onsdag d. 2. september 2020 kl. 13:30 på Områdegruppekontoret i København  

 
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 til ordstyrer 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendt 
  
Pkt. 3 Sager til behandling 

  
Fraværspolitik i DSB 
 
HSU har tiltrådt den nye fraværspolitik i DSB. Politikken er et skridt i den rigtige retning, 
men der var også mål, som ikke blev nået, bl.a. at der skulle være ret til bisidder ved alle 
samtaler. Her blev kompromisset, at retten kun gælder, hvis der laves notater og anden 
skriftlig opsummering fra samtalen. Der kommer en artikel om den nye fraværspolitik i 
næste nummer af Det Blå Blad.  

 
LKF-håndbog, status  
 
Arbejdet er mere eller mindre gået i stå. Tidshorisonten er uklar og opgaven prioriteres 
ikke i HR. LPO har gjort indsigelse mod dette, men HR er stærkt presset på ressourcerne 
pga. ny ferielov, kvoteroderi, fejl i lønudbetalinger, osv. OGB besluttede, hvis en løsning 
ikke findes snarest, at udarbejde og udsende en opdateret folder med arbejdstidsregler til 
medlemskredsen. 

  
Corona, Covid-19, mundbind, mv.  
 



 

Covid-19 fylder igen. Mundbind er blevet et krav i den offentlige transport. Jubilæer bli-
ver aflyst og senest har vi fået udleveret ubrugelige spritservietter. HSM har haft kontakt 
til DSB omkring mundbind, visirer og servietter. Der er rejst kritik af kvaliteten af de ud-
leverede 3M servietter som smuldrer og der arbejdes på at få servietter i en bedre kvali-
tet. OGB bakker op om beslutningen omkring aflysning af jubilæer. Dette skal ses i lyset af 
at disse godt kan udsættes til et senere tidspunkt, hvorimod afskedsreceptioner ikke kan 
udskydes til senere og derfor forsøges afholdt, dog under skyldig hensyntagen til Corona 
pandemiens begrænsninger. 

  
Orientering om fratrædelser  
 
LPO har overfor både Drift F&R og HR anmodet om at få en oversigt / underretning om 
fratrædelser blandt LKF i Drift F&R. Det har ikke været muligt, men OGB vil (naturligvis) 
blive orienteret, når der indledes afskedssager. 

  
Pauselokale KAK 
 
Så er den igen gal med pauselokalet i KAK. Drift F&R har iværksat her og nu tiltag, hvilket 
er positivt, men en langsigtet løsning skal findes, da problemer med lugtgener, dårlig ved-
ligeholdelse, manglende rengøring, mv. har hørt til dagens orden i KAK i årevis. SU i Tog-
drift er tidligere blevet orienteret om, at et af problemerne er, at opbygningen af områ-
dets kloaker gør, at der kan forekomme lugtgener ved en bestemt vindretning. Sagen ta-
ges op på førstkommende møde i SU togkørsel. Sagen rejses også på næste turudvalgs-
møde, hvor LPO vil meddele, at vi ikke længere vil acceptere de forhold, der tilbydes LKF 
under pause i KAK. Alternativt må der kigges på, om pause kan afholdes i andre lokaler, 
evt. hos klargøringen / i kantinen i KAK. En langtidsholdbar løsning vedr. lugtgenerne og 
øvrige problemer rejst omkring lokalerne skal findes. 

  
Ferie, ny ferielov, feriesøgning og nye apps  
 
Der blev d. 26. august afholdt et orienteringsmøde vedr. den nye ferielov, fremtidig feries-
øgning og orientering om kommende apps (erstatning for Ferieplan, mv.). Deadline for 
implementering kendes ikke p.t. 

 
Arbejdsretlige sager – ”forliget”    
 
Status på forligsaftalen. Der er nu enighed om principperne for et forlig udelukkende for 
OK-ansatte, hvilket betyder, at sagerne mod TJM bliver kørt (medmindre man kan opnå et 
traditionelt arbejdsretligt forlig på baggrund af den / de første domme). Ingen TJM vil 
blive individuelt anklaget for brud på tjenestemandslovens §10 og vil derfor heller ikke 
kunne blive idømt en sanktion. 
Vedr. de sager som omhandler uenighed om tolkning af arbejdstid, primært uenighed om 
kørsel på fremmed depot og tjenester / pass-rejser ud over 8, 9½ og 10 timer. Her arbej-
des der fortsat på et internt forlig i DSB, men det ser svært ud. 

  
K21  
 



 

Der arbejdes p.t. med weekendudfordringen. JBD orienterede om problemer med bl.a. 
spadseretid i Fredericia efter flytning af pauselokaler og samarbejdsformen i turudvalget. 
Der følges op på førstkommende turudvalgsmøde. 

  
Ansvarshavende P-rist Fa + Ar 
 
Drift F&R og LPO har nu forhandlet sig frem til en løsning for fremtiden for de ansvarsha-
vende P-rist Fa + Ar, en arbejdsopgave som ellers skulle overtages af Driftscenteret. Afta-
len gælder i 4 år og besparelsesmålet er nået. Turene skal drives som lukkede ture og 
med egen feriesøgning, mv. LPO er tilfreds med aftalen. Nu handler det om, hvorvidt der 
kan findes 11 interesserede hvert sted, som er kvalificeret til jobbet. Den proces starter 
primo uge 36.  

 
Samarbejde mellem LPO og Drift F&R 
 
Samarbejdet genoptages. Der har været afklarende møde, hvor vi – ud over nogle almin-
delige samarbejdspunkter – drøftede det fremtidige samarbejde, mødestruktur, mv.  
 
Kolleganetværk 
 
HSM orienterede om møde afholdt i regi af kolleganetværket. Togdrift ønsker fælles ret-
ningslinjer for alle faggrupper i forhold til kolleganetværket. LPO mangler netværksper-
soner i dele af landet som forsøges rekrutteret i den kommende tid. Endeligt antal net-
værkere er dog endnu ikke fastlagt. 
 
Robust 2 – overtallighed blandt LKF 
 
DSB har afdækket en overtallighed blandt LKF i Drift F&R fra K21. Det er nu ikke ligefrem 
en nyhed, da de senest fremviste personaleprognoser i turudvalget, har vist dette. Det 
store spørgsmål er blot, hvorfor DSB har ansat så mange LKF, når overtalligheden har væ-
ret kendt så længe! OGB forudser nogle besværlige forhandlinger om nærværende. 
 
Pkt. 4 Kommende aktiviteter 
 
Medlemsmøder uge 40-41 
 
Planlægningen af de medlemsmøder, som afholdes på depoterne i uge 40 og 41. Opføl-
gende medlemsinformation vedr. lokaliteter, mv. udsendes 3. eller 4. september. Der af-
holdes samtidig formøde med lokalgruppebestyrelserne.  
 
Pkt. 5 Økonomi 
 
Regnskab / regnskabsorientering 
 
Områdegruppekassereren orienterede om økonomien. OGB godkendte og underskrev 
årsregnskabet. 
 
Pkt. 6 Nyhedsbrev – info fra områdegruppebestyrelsesmødet 

 



 

Info til lokalgruppeformænd + tillidsvalgte 
 
PK udsender TR-nyhedsbrev indenfor 5 dage 
 
Medlemsinformation(er) 
 
OGB udsender medlemsinformation vedr.: 

• Ny ferielov, feriesøgning, kommende apps, mv. I så fald er det aftalt med HR, at de 
vil være behjælpelig med fakta til informationen. 

• Opdatering omkring medlemsmøder i uge 40-41 udsendes snarest muligt. 
 
Pkt. 7 Godkendelse af referat 
 
Referat godkendt (underskrevet referat opbevares af OGB).  

 
 


