
  
  

 

 

Dansk Jernbaneforbund 
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 

 
Områdegruppebestyrelsesmøde i LPO DSB 
 

Afholdt:  
Mandag d. 21. september 2020 kl. 9:30 hos 3F, Venusvej 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 blev valgt til ordstyrer 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendt 
  
Pkt. 3 Sager til behandling 

  
Ekstraordinær tilskud til DSB 
 
Transportministeren har (bl.a. på TV) oplyst, at staten efter en principiel politisk beslut-
ning vil yde 2 mia. kr. i tilskud til Metro, Arriva og DSB pga. tabte passagerindtægter som 
følge af Corona, heraf ca. 1,5 mia. til DSB. Hvornår og hvordan tilskuddet gives, herunder 
hvad det præcise beløb bliver, er ikke afklaret. Der er tale om en meget positiv nyhed og 
et kærkommen tilskud, som i hvert fald indtil videre, begrænser risikoen for ubehagelige 
økonomiske besparelser i DSB (ud over dem, der allerede ligger i Robust 2). 
 
OK krav 2021 
 
Hovedbestyrelsen i DJ har tiltrådt krav til OK21 på det statslige område (TJM i DSB). Også 
kravene på det kommunale område er godkendt. OK-udvalget i LPO er orienteret.  

 
LKF-håndbog, status  
 
Arbejdet med håndbogen er gået i stå. Tidshorisonten er uklar og opgaven prioriteres 
ikke i HR. LPO udsender derfor en opdateret folder vedr. arbejdstidsregler, mv. Den ud-
sendes inden medlemsmøderne går i gang. 



 

  
Corona / Covid-19  
 
Covid-19 fylder igen. Der er skærpede restriktioner i Storkøbenhavn. Både jubilæer og af-
skedsreceptioner aflyses. OGB er bekymret for, hvordan det sikres, at vi på en god måde 
kan holde fast i, at de – der forlader DSB – får en god afsked. En del LKF oplever, at det 
kan være svært at håndhæve mundbindskravet overfor passagerer og andre, der færdes 
på stationer / perroner / i tog. Det er derfor positivt, at DSB har besluttet at forlænge af-
talen om de såkaldte mundbindsvagter på Kh og i Aarhus til ca. 20. okt. 

  
Indefrosne feriepenge  
 
LPO får en del spørgsmål omkring udbetaling af de indefrosne feriepenge. OGB har ingen 
særlig viden om emnet eller informationer. LPO har bedt DJ (evt. via relevante oplysnin-
ger fra FH) om, at de udsender en medlemsinformation. 

  
Pauselokale KAK 
 
Sagen har været rejst på turudvalgsmødet d. 4. sep., hvor LPO meddelte, at der skal findes 
en tilfredsstillende løsning inden K21, ellers kan lokalet ikke længere accepteres af LPO 
som pauselokale. Sagen rejses også i Arbejdsmiljø.  

  
Overtallighed LKF Drift F&R 
 
Overtallighed blandt LKF i Drift F&R har stort fokus hos ledelsen i DSB. Der er måske helt 
op til 100 LKF for mange fra K21 start. OGB forventer at blive indkaldt til drøftelser om 
overtalligheden inden for en kort tidshorisont og besluttede derfor at lave et katalog over 
mulige tiltag, som LPO ville kunne acceptere i forhold til at modvirke overtallighed. Lokal-
gruppeformændene inddrages i dette arbejde (på seminaret). 

  
EUP, forberedelse og forplejning  
 
Der er åbenbart nogle udfordringer med LKF K’s forberedelsestid til EUP og muligvis også 
forplejning, når EUP foregår på fremmed depot. Det er forhold, der tidligere har været 
rejst af LPO. Der blev dengang fundet nogle fornuftige løsninger. Forholdene er rejst på 
møde med Drift F&R. Tilbagemelding udestår.  

 
Nye apps og ny Ferieplan app  
 
HR har tidligere oplyst, at der ville ske en udrulning allerede fra uge 36. LPO har imidler-
tid ikke hørt mere til dette. PK følger op. 

 
Arbejdsretlige sager – ”Forliget” og udestående sager vedr. arbejdstid, mv.  
 
Status på forligsaftalen. Der er nu enighed mellem juristerne i DJ og DSB om en tekst for 
så vidt angår OK-ansatte. Teksten er godkendt af alle relevante parter på DJ’s side, men 
DSB’s endelige tilsagn mangler. Der arbejdes p.t. på et udkast til en fælles skrivelse. 



 

Vedr. uenighed om kørsel på fremmed depot og tjenester / pass-rejser ud over 8, 9½ og 
10 timer. Her afventer OGB p.t. et udspil fra DSB, da de har afvist LPO’s tidligere fremsatte 
forslag. 

  
K21  
 
Samarbejdet vedr. weekendture har, efter lidt indledende udfordringer, været konstruk-
tivt. I modsætning til K20 vil den enkelte skulle melde sin interesse på baggrund af over-
ordnede rammer og ikke på faktiske ture/tjenester. Skulle der være flere interesserede i 
weekendture pr. depot vil indplacering ske efter anciennitet. Der har desuden været en 
drøftelse vedr. en model for flere turpladser a la det, der kendes fra andre operatører, 
hvor et antal ture indeholder reserveuger. Dette er dog ikke muligt p.t., da LTD og / eller 
SAP ikke kan håndtere dette i faste ture. Der arbejdes videre med alternative ideer. 

  
Ansvarshavende P-rist Fa + Ar 
 
Rekrutteringen er nu i gang. Antallet er ansøgere gør, at vi må forvente ansættelse af LKF 
A til at fylde ledige pladser i turene. LPO har modtaget et aftaleudkast til honorering, som 
der tygges på. 

  
Pkt. 4 Kommende aktiviteter 
 
Medlemsmøder uge 40-41 
 
Planlægningen af medlemsmøder på depoterne i uge 40 og 41 blev gennemgået. Alle loka-
liteter er på plads. OGB er dog bekymret i forhold til, om de seneste Corona restriktioner 
kan efterleves alle steder. Det er især de store depoters lokaliteter, der bekymrer.  
 
Seminar uge 46, planlægning 
 
Afholdes d. 10.-12. november. OGB forsøger ved den lejlighed at få plads til et indlæg fra 
såvel forbundsledelsen, som underdirektøren i Togdrift. 
 
Pkt. 5 Økonomi 
 
Regnskab / regnskabsorientering 
 
OGB udsatte gennemgang og evt. godkendelse af regnskabet til næste møde. 
 
Økonomi LPO Struer 
 
LPO Struer har forespurgt, om det er muligt at overføre / opbevare lokalgruppens midler 
efter lokalgruppens lukning, så de kan bruges, når Corona smitten er kommet under kon-
trol og et ordentligt afskedsarrangement kan afholdes. OGB vil gerne imødekomme øn-
sket og undersøger mulighederne herfor. 
 
Pkt. 6 Nyhedsbrev – info fra områdegruppebestyrelsesmødet 

  
Info til lokalgruppeformænd + tillidsvalgte 
 



 

PK sender nyhedsbrev indenfor 5 dage 
 
Medlemsinformation(er) 
 
OGB udsender medlemsinformation vedr.:  

• Folder om arbejdstidsregler 
• Medlemsmøder i uge 40 og 41 såfremt der ændres i disse pga. Corona  

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

 
 


