Dansk Jernbaneforbund
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB

Områdegruppebestyrelsesmøde i LPO DSB
Afholdt:
Tirsdag d. 10. november 2020 kl. 11:30 på Landal Feriecenter, Søhøjlandet, 8883 Gjern
Deltagere:
Peter Kanstrup (PK)
Ebbe Drögemüller (ED)
Hans Schøn Merstrand (HSM)
Jan B Danielsen (JBD)
Kent L Jensen (KLJ)
Ole Bang, gæst (OB)

Områdegruppeformand
Områdegruppenæstformand (Referent)
Områdegruppekasserer
Områdegruppebestyrelsesmedlem
Områdegruppebestyrelsesmedlem
Kommende områdegruppebestyrelsesmedlem

Fraværende:
Ingen
Pkt. 1
Valg af ordstyrer
JBD blev valgt.
Pkt. 2
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt
Pkt. 3

Sager til behandling

Ferierækker
JBD har aftalt ekstra ferierækker for uge 2-17. Desuden er der udarbejdet udkast til ferierækker for sommerferievalget. OGB besluttede at OB, når han indtræder i OGB, vil stå for
forhandlingen af ferierækker. PK vil hjælpe OB i gang ved deltagelse i de første møder.
Anciennitetsmæssig indplacering TJM
Den nye lokalaftale om IP-rækker for TJM rummer nogle alvorlige udfordringer, da den
kan læses, som om hidtidige princip for indplacering af TJM ikke længere er gældende.
LPO har haft en drøftelse med DSB HR om dette d. 3. nov. Intet tyder på, at aftaleteksten
er udtryk for, at der er et ønske om at lave om på det hidtidige princip for indplacering af
TJM (bundanciennitet ved fastansættelse). Forslag til revideret aftaletekst udarbejdes.
TR-aftale
Den nye TR-aftale er nu underskrevet og udsendt til vores TR (og lagt på hjemmesiden)
LKF-håndbog, status

Problemstillingen omkring det strandede arbejde med LKF-håndbogen har været rejst
overfor DSB HR. Der indkaldes snarest til et opfølgende møde på udestående sager (herunder LKF-håndbogen).
Covid-19, status
Antallet af deltagere ved receptioner sænket – så længe Corona beredskabet er i gul – til
max. 10 personer. Mødeaktiviteten er også blev ramt af restriktioner.
Signalkommission
Der udsendes en navne- og mailliste over de DJ’s signalkommissionsmedlemmer, som er i
Drift F&R (og LKI-vagten). Listen påføres hvilke områder den enkelte dækker.
Første tjeneste efter ferie
Der er uenighed mellem LPO og DSB om, hvem der skal underrette om første tjeneste efter ferie, jf. JA OK §14, stk. 2, jf. referat fra OGB-møde d. 26. oktober. Der afholdes snarest
er lokalt forhandlingsmøde med DSB HR. Opnås der ikke enighed der, sendes sagen videre til behandling på mæglingsmødet mellem DJ og DI, som er fastsat til d. 27. nov. PK
deltager på dette møde.
Ferie, nye apps, mv.
Appen testes p.t. af LKF i Odense. Testen udvides til også at omfatte Aarhus, for at sikre
flere testere. Når app’en fungerer som tiltænkt, bliver den udrullet til øvrige depoter.
Medlemsinformation om nærværende udsendes.
Arbejdsretlige sager – ”Forliget” og udestående sager vedr. arbejdstid, mv.
”Forliget” er underskrevet og udsendt d. 28. okt. Selv om OGB og hele TR-kredsen bakker
op om ”Forliget”, og selv om vi har fortalt om forliget på medlemsmøder, mv., er indholdet
kommet bag på en del medlemmer, og har også i visse kredse givet anledning til vrede.
Det kan skyldes, at fokus i DJ’s medlemsinformation lå et andet sted end vi gerne havde
set. LPO har den opfattelse, at det vigtigste er refusion af løntræk, og det må vi så slå et
ekstra slag for ude på stuerne. Der kommer også en uddybende artikel om ”Forliget” i næste nummer af Det Blå Blad.
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. Sagerne er
forberedt til fagretslig behandling. De kommer på mæglingsmøde d. 27. november mellem DJ og DI. PK deltager på dette møde.
K21
Alle weekendture blev fyldt op. Status på tursætning i forhold til de oplysninger, OGB er i
besiddelse af er, at der har været store problemer i Kh, hvor der er et utal af begrænsninger i den enkeltes turvalg. Kun 115 ud af 420 LKF har mulighed for frit turvalg. Sagen har
været rejst overfor Personaleplanlægning, som var noget fodslæbende, men dog åbnede
op for en rammeturslignende løsning i K21 for dem, der blev tvangsindplaceres i reserven. Der nedsættes desuden en arbejdsgruppe, som skal kigge på turvalg for årene 20222024.

Under dette punkt besluttede OGB desuden, at KLJ overtager pladsen i turudvalget fra
JBD fra og med førstkommende møde.
Fremtid DSB-sektionen
I forbindelse med ændringerne af DJ’s love blev sektionerne skrevet ud af forbundsloven.
Der står nu i lovene alene, at der skal være et koordinerende arbejde mellem områdegrupperne i en virksomhed. Fremtid for DSB Sektionen skal på den baggrund fastlægges.
TPO har foreslået, at hver af de 4 områdegrupper (SPO, LPO-S, TPO og LPO DSB) hver stiller med to deltagere og mødes ca. 4 gange om året. OGB besluttede at tilslutte sig ovenstående forslag, dog uden at lægge sig fast på mødefrekvensen.
Ansvarshavende P-rist Fa + Ar
LPO har modtaget et aftaleudkast vedr. honorering, mv. LPO har behov for afklaring omkring aftalens indhold, og hvordan vi sikrer sammenhæng mellem enighedsnotatet og aftaleteksten. Parterne er enige om, at de nødvendige løsninger skal findes, så det arbejdes
der videre med. LPO afventer p.t. en tilbagemelding fra Drift F&R.
Togkørsel i Nordjylland
HSM orienterede om henvendelse til nordjyske politikere vedrørende DSB’s kørsel i
Nordjylland. Udgangspunktet for henvendelsen er, at Nordjyske Jernbaner ønsker at
overtage al lyntogs- og IC-kørsel i Vendsyssel frem til 2030, og dermed forhindre DSB’s
tilbagevenden til landsdelen fra K22. Et Dette kom åbenbart bag på flere lokale politikere.
Forberedelsestid for LKF K ved EUP
Trods tidligere forståelse omkring forberedelsestid til LKF forud for EUP, har ledelsen nu
besluttet, at LKF K fremover kun får en forberedelsesdag første gang vedkommende skal
undervise på EUP. Argumentet er åbenbart, at det skal være ens i Øst og Vest (altså lige
dårligt). OGB er ikke i tvivl om, at dårlig forberedelse forringer kvaliteten i undervisningen. Sagen rejses på førstkommende uddannelsesudvalgsmøde.
Pkt. 4

Kommende aktiviteter

OGB-referater på hjemmesiden
I forbindelse med opdateringen af hjemmesiden har PK talt med webmaster om værdien i
at lægge en redigeret udgave af vores OGB-referater på hjemmesiden. Dette både for at
sikre indblik i, og en åbenhed om, OGB’s arbejde. Der er ting fra et OGB-møde, som ikke
kan udsendes til en bredere kreds (bl.a. pga. fortrolighed og taktiske overvejelser). Det er
intentionen, at referaterne vil være tilgængelige på hjemmesiden inden 1. feb. 21, og at de
herefter lægges op jævnligt (formentlig kvartalsvis).
Opfølgning på GF 2021, datoer lokalgruppegeneralforsamlinger
OGB’s holdning for nuværende er, at alle lokale GF bør afholdes, naturligvis under skyldig
hensyntagen til de til enhver tid gældende Coronaretningslinjer. Skulle yderligere restriktioner skabe alvorlige udfordringer, tager OGB en beslutning om aflysning / udsættelse.
Udsendelse af info til alle tillidsvalgte

OGB besluttede, såfremt lokalgruppeformændene bakker op om dette, at de gule informationer, mødenotater, referater og TR-nyhedsbreve fremover sendes direkte til alle tillidsvalgte. LPO’s medlemsinformationer sendes fortsat gennem lokalgruppeformanden.
Pkt. 5

Økonomi

Regnskab / regnskabsorientering, herunder gennemgang af årsregnskabet
OGB udskød godkendelse af regnskabet til næste møde grundet PC-problemer.
LPO Struer og deling af LPO Odense
Håndtering af LPO Struers fastsættes endeligt på separat møde med LPO Struer d. 10. nov.
kl. 9:30. Beslutningerne indgår i den artikel som indgår i Det Blå Blad 5-2020.
Vedr. økonomien i LPO Odense. Aftale er indgået med LPO Arriva. Aftalen sikrer at såvel
den eksisterende lokalgruppe i LPO DSB, som den nye i LPO Arriva, har en fornuftig økonomi og kan udføre et solidt fagligt arbejde til glæde for medlemmerne fra dag 1.
Rettidig udbetaling af lokalgrupperefusioner
Der er kommet en henvendelse fra LPO Helsingør over for sent udbetalt lokalgrupperefusion. HSM beklagede det manglende flow i lokalgrupperefusionerne og meddelte, at der
fremover strammes op på dette. Der har været udfordringer med medlemskartoteker og
også nogle udfordringer grundet bank og NemID. HSM har haft dialog med kassereren i
Hg om emnet.
Pkt. 6

Nyhedsbrev – info fra områdegruppebestyrelsesmødet

Info til lokalgruppeformænd + tillidsvalgte
PK sender nyhedsbrev indenfor 5 dage
Medlemsinformation(er)
OGB udsender medlemsinformationer vedr.:
• Medlemsinformation vedr. kvartalsnorm – ingen OT udsendes primo dec.
• Signalkommissionsmedlemmer
Det fortsat overvejes, om der bør udsendes en medlemsinformation vedr. ny ferielov, feriesøgning, kommende apps, mv. I så fald er det aftalt med HR, at de vil være behjælpelig
med fakta til info.
Pkt. 7

Godkendelse af referat

Referat godkendt (underskrevet referat opbevares af OGB).

