Dansk Jernbaneforbund
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB

Områdegruppebestyrelsesmøde i LPO DSB
Afholdt:
Torsdag d. 17. marts 2022 kl. 9:00 i Odense
Deltagere:
Peter Kanstrup (PK)
Ebbe Drögemüller (ED)
Hans Schøn Merstrand (HSM)
Kent L Jensen (KLJ)
Ole Bang (OB)

Områdegruppeformand
Områdegruppenæstformand og referent
Områdegruppekasserer (Via Teams)
Områdegruppebestyrelsesmedlem
Områdegruppebestyrelsesmedlem

Fraværende:
Ingen
Pkt. 1

Valg af ordstyrer

PK valgt til ordstyrer.
Pkt. 2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt
Pkt. 3

Sager til behandling

Dansk Jernbaneforbund
PK og ED gav – i det omfang oplysninger kunne videregives – OGB en orientering om
hændelsesforløb omkring forbundsformandens afgang. OGB tog gennemgangen til efterretning og drøftede det videre forløb, herunder evt. afsmittende virkning på fremtiden i
LPO.
Reservens vilkår
Der er aftalt et pilotprojekt i Fredericia og Aalborg, som giver lokomotivførerne i reserven på de to depoter mulighed for at holde sig orienteret om meddelte tjenester fra dag
11 til dag 22. Da aftalegrundlaget ikke er ændret, vil der fortsat være dage, hvor tjenesten
ikke er fastlagt og det vil også fortsat være muligt for tjenestefordeleren at ændre i tjenesterne indtil dag 10. De oplysninger, som kan ses i Ferieplan, skal således opfattes som en
rettesnor og udgangspunktet for en konstruktiv dialog mellem lokomotivføreren i reserven og dennes tjenestefordeler. Pilotprojektet kører hele april kvartal, hvorefter det evalueres. Det er vores håb, at evalueringen viser, at pilotprojektet kan udbredes til flere – og
helst alle – depoter. OGB ser frem til dette pilotprojekt.

Ny / gl. UA
Følgende procedure er aftalt med HR: I maj 2022 åbnes for, at man kan søge den UA, som
pt. er låst til søgning af frihed efter 01.10.2022. For at sikre, at medarbejderne kan søge
UA efter 01.10.2022 oprettes i maj 2022 den nye ”Ny UA” pr. 01.10.2022 hvor medarbejderne ”kan gå i minus”. I Ferieplan vil medarbejderne så have følgende kvoter:
• UA ny 01.10.2021 – 30.09.2022
• UA ny 01.10.2022 – 30.09.2023
Det er vigtigt, at medarbejderne ikke søger flere timer end der er på kvoten UA ny
01.10.2021 – 30.09.2022.
Natten efter den 01.10.2022 bliver restsaldo fra UA ny pr. 30.09.2022 overført til UA gl.
pr. 01.10.2022. Mandag den 03.10.2022 kører HR et program, som flytter de afviklede timer fra UA ny pr. 01.10.2022 til UA gl. Eventuelle timer, som ikke kan dækkes ind af restsaldoen på UA gl. bliver stående på UA ny pr. 01.10.2022. Afslutningsvis trækker HR en
oversigt over de medarbejdere, som er endt med et minus. HR skriver til berørte medarbejdere og gør dem opmærksom på det.
OGB besluttede at udsende en medlemsinformation om ovenstående på et relevant tidspunkt i løbet af maj måned.
Arbejdsretlige sager
Sag om uniformsafhentning og arbejdstid kommer – pga. procedure fejl – til at gå helt om.
Lokalforhandling afholdes d. 14. marts. For så vidt angår sagerne om max. arbejdstid ved
kørsel på fremmed depot og tjek ind/ud under uddannelse er disse berammet til behandling i den faglige voldgift d. 10. maj. OGB tog orienteringen til efterretning.
MF-bremsesagen
ED gav seneste opdatering i sagen. Den medlemsinformation, som principielt allerede
blev vedtaget på forrige OGB-møde, er nu udarbejdet og udsendes snarest.
Kvalifikationsløn
Der er nu tildelt kvalifikationsløn til TJM for 2022 og alle LKF og LKF K er i trin 4. Rammerne for tildeling af kvalifikationsløn, jf. aftale om Ny Løn, er fyldt ud. OGB besluttede på
den baggrund at tage kontakt til DJ (da det er deres aftale) om det fremadrettede forløb.
E-ferievalg
Det er aftalt med Drift F&R, at vinterferievalget 2022-2023 afholdes som E-ferievalg på
depoterne i Kh, Ar, Kb og Fa. Info er udsendt til de berørte lokalgrupper. OGB tog punktet
til efterretning.
Pkt. 4

Kommende aktiviteter

Lokalgruppe GF 2022
Følgende lokalgrupper mangler p.t. at afholde deres udsatte GF 2022: Næ (d. 18. marts),
Od (d. 25. marts), Hg (d. 29. marts) og LKI (d. 31. marts). Vores deltagelse i Næ ligger ikke

helt fast, da der samme dag er ekstraordinært HB-møde i DJ. OGB’s indlæg på de lokale GF
tilpasses løbende, da de emner, der berøres, hele tiden ændrer sig.
1. maj 2022
Det endelige program mangler fortsat. Der er lidt udfordringer med indkøb af merchandise (balloner, mv.). LPO-S-tog og DJ Pensionisterne deltager med en delegation. Desuden
inviteres de lokalgrupper, som hører til i FH Fyn (LPO Arriva Od, LPO DB Cargo Nyborg og
LBO Keolis, Odense (Odense Letbane). Også forbundshuset er inviteret. Antallet af deltagere bliver formentlig lavere end tidligere, da 1. maj 2022 er en konfirmationssøndag og
vi skal have genstartet vores 1. maj tradition post Corona.
Repræsentantskabsmøde 2022
Afholdes d. 25. april i Fredericia. Den overordnede tidsplan, dagsorden, forslag, valg, punker til beretningerne (både skriftlig og mundtlig) og praktiske udeståender blev gennemgået.
LPO-kurser 2022
LPO kassererkursus afholdes med et kursus i Vest (d. 28. marts) og et i Øst (d. 4. april).
Der kan være op til 6 deltagere (lokalgruppekasserere) pr. kursus. Der udsendes snarest
indkaldelse til LPO’s 12 kasserere. Undervisere på kurserne vil være HSM i vest og HSM
og PK i øst.
LPO-grundkursus for nye tillidsvalgte (G0) afholdes d. 28. april. Vi ved, at der vil være
min. 6 deltagere. Kurset indkaldes straks efter sidste lokalgruppe GF (d. 31. marts) og afholdes på områdegruppekontoret på Kh.
Pkt. 5

Økonomi

Regnskab / regnskabsorientering
Områdegruppekassereren orienterede om økonomien. OGB besluttede, at kassereren på
fremtidige OGB-møder ved kvartalsafslutninger sørger for, at der gives et overblik over
regnskabet op imod det udarbejdede budget.
Pkt. 6

Nyhedsbrev – info fra områdegruppebestyrelsesmødet

Info til lokalgruppeformænd og tillidsvalgte
PK sender nyhedsbrev indenfor 5 dage
Medlemsinformation(er)
Mulige medlemsinformationer:
• MF-bremsesagen
• Ny / gl. UA
• Konvertering af UA-timer

Pkt. 7

Godkendelse af referat

Referat godkendt (underskrevet referat opbevares af OGB)

