
  
 

 

 

 

 

Dansk Jernbaneforbund 
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 

 
Områdegruppebestyrelsesmøde i LPO DSB 
 

Afholdt:  
Torsdag d. 1. september 2022 kl. 10:15 på områdegruppekontoret på Kh 

 
Deltagere: 
Peter Kanstrup (PK)  Områdegruppeformand 
Kent Larsen Jensen (KLJ)  Områdegruppenæstformand 
Hans Schøn Merstrand (HSM) Områdegruppekasserer 
Ole Bang (OB)  Områdegruppebestyrelsesmedlem og referent 
Thomas Knudsen (TK)  Områdegruppebestyrelsesmedlem 
 
Fraværende:  
Ingen 
 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer 
 
PK valgt. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 
  
Dagsordenen godkendt 
  
Pkt. 3 Sager til behandling 

  
IVU.pad LKF Drift F&R 
 
Projektet er udskudt igen, igen. Tidshorisonten er uklar, men forsinkelsen forventes at blive 
på minimum to år.  
 
LKF A versus LKF B og depotstruktur 
 
Der er nogle alvorlige udfordringer omkring overdragelse af opgaver fra LKF B til LKF A og 
så har vi set de første spæde ideer fra DSB omkring depotstruktur, som dog ikke siger noget 
om fremtidige depoter, men lidt om, hvor mange LKF B stillinger der (i yderste konsekvens) 
overgår til LKF A. Der er tale om tanker, som LPO tager skarpt afstand fra og vil kæmpe 
hårdt imod. 

 
Reservens vilkår 
 
Pilotprojektet fra Fa og Ab er evalueret og det er besluttet at udbrede det til øvrige depoter, 
minus Kh fra d. 19. september. Kh kommer med fra K23. TR er informeret og Drift F&R har 
informeret alle LKF i deres seneste nyhedsbrev.  

 



 

 

Bybanefører, LKF B fra S-tog til Fjern, mv. 
 
DJ og DSB er nu nået til enighed omkring rammerne for bybanefører. Den nye uddannelse 
starter formentlig primo januar 2023. Ændringerne på S-tog bevirker, at LKF B på S-tog får 
mulighed for at blive flyttet til Fjern. Antallet som ønsker dette er ukendt, bl.a. fordi ledelsen 
tilsyneladende ikke helt har forstået opgaven og dens sværhedsgrad, men det anslås, at et 
par hundrede vil være interesseret. Er det korrekt betyder det: 

1. Rekrutteringen af LKF B i Østdanmark sættes i stå de kommende måske 10 år. 
2. LKF B uddannelsen i offentligt regi – i hvert fald i Øst – går en uvis fremtid i møde 
3. DSB’s ønske om overdragelse af LKF B opgaver til LKF A i Østdanmark må forventes 

at blive udskudt  
3 LKF B fra Fjern har ytret ønsket om forflyttelse til S-tog. Ønsket imødekommes.  

  
Fejl i normberegningen 
 
Der er nu opnået enighed med DSB om, at S+H dagene ikke er ”0-dage”, dvs. de indgår i både 
normberegningen og de maks. 160 timer på 4 uger. Eneste udestående omkring norm er 
F1f-dagene (deltidsfridage), hvor det ikke har været muligt at opnå enighed, men drøftel-
serne fortsætter. LPO udsender senest d. 2. sep. medlemsinformation om norm og normbe-
regning (ikke mindst under fravær). Informationen skrives i forståelse med DSB, således vi 
er 100 % sikre på, at vi er enige om indholdet. Der vil i informationen blive taget forbehold 
for fortsatte udestående for deltidsansatte. LPO’s regneark skal snarest opdateres i forhold 
til nærværende. 
 
Den nye SY-rapporten er ubrugelig i forhold til de 160 timer på 4 uger, da data kommer fra 
SAP, ikke LTD2, dvs. tjenestetid under fravær indgår og vises ikke. OGB påtænker, da der i 
vores optik er tale om et aftalebrud, at begære lokalforhandling. 

  
JSU 
 
Der har været afholdt møde mellem ledelsen og LPO, TPO og LPO-S, hvor det blev besluttet 
at arbejde videre med udbud af følgende kurser: fremmedsprog med basalt ordforråd, 
grundlæggende dansk for tosprogede, grundlæggende dansk, grundlæggende engelsk, 
grundlæggende IT og opkvalificering af ordblinde.  
 
Seniorpolitik, mv. 
 
Der er mulighed for acceptable løsninger for så vidt angår både virksomhedsanciennitet 
(hvor afbrudt ansættelse ikke længere bevirker, at man skal starte forfra) og i forhold til 
overførsel af seniortimer til efterfølgende år, så disse ikke går tabt. Omvendt er der muligvis 
opstået en ny udfordring omkring selvbetalt seniorfrihed (med midler fra fritvalgskontoen). 
HSM drøfter sidstnævnte med DJ. 

  
Arbejdsretlige sager 
 
Sagen om kvoter og (uberettiget) kvotetræk er d. 23. august er afsluttet med forlig. Det er 
beklageligt, at vi fik så få henvendelser, idet rammerne for forliget givetvis kunne have ka-
stet en del flere timer af sig, hvis blot vi havde fået sagerne. 
 
LPO, TPO og LPO-S drøfter fortsat en fælles begæring af lokalforhandling i forhold til sager 
om planlagt overarbejde på normperioden.   
 



 

 

Ud over det så foregår der en drøftelse med ledelsen omkring pålagte arbejdsopgaver forud 
for kursusdage (opdatering og læsning af dokumenter i DDR, mv.), når nu tjek ind tiden er 
forsvunden i forbindelse med kurser, jf. afgørelsen i den faglige voldgift d. 29. maj, som vi jo 
som bekendt tabte.  
 
Enmandsbetjening, mv. 
 
Det er nogle konkrete udfordringer i forhold til bl.a.: 

• Hvordan sikrer vi et godt arbejdsmiljø for personalet på enmandsbetjente tog? 
• Hvordan sikrer vi, at personalet får de rette kompetencer til at kunne løse evt. kon-

flikter? 
Nærværende er rejst på baggrund af en henvendelse fra LPO Nf. Punkterne tages op i SU-
togkørsel. 

 
ETCS 

 
Ibrugtagningen af ny bane (Ig-Rg) med ETCS er udskudt til efter påsken 2023. Udskydelsen 
får store konsekvenser for regionaltrafikken på Sjælland og påvirker også landsdelstrafik-
ken. Udskydelsen betyder desuden alvorlige udfordringer for planlægningen af lokomotiv-
førernes dagligdag / turene i den pågældende periode. 
 
Der er store udfordringer med både ETCS-uddannelsen og vedligeholdelse af kompetencer, 
hvilket har været rejst på senest sikkerhedsudvalgsmøde d. 22. juni, henholdsvis uddannel-
sesudvalgsmødet d. 1. juli. Uagtet drøftelserne på de nævnte møder er OGB meget bekymret 
for, hvordan det sikres, at ETCS-uddannede LKF, som ikke kører med ETCS i deres daglig-
dag, kan få vedligeholdt deres kompetencer, om end det skal bemærkes, at DSB har tilken-
degivet, at de vil finde en løsning på problemet.   

  
Brudsager 
 
Brudsager 2021 er i princippet lukket, dvs. de sager vi ikke er enige om vedr. overtid på 
normperioden, mv. afventer naturligvis. Der er dog et hængeparti fra NF. Brudsagsmøde 
vedr. sager fra 1. halvår 2022 er afholdt d. 1. august.  
 
Turopbygning, mv. K23 
 
Den nye model for turopbygning afprøves som pilotprojekt i forbindelse med opbygning af 
ture K23. 
 
Forslag om mulighed for, at LKF i reserven kan forrette flere nattjenester, hvis de ønsker 
det, afprøves som et pilotprojekt i Fa i K23. 
 
Ekstra ferierækker 
 
OB har haft møde med lederen af tjenestefordelingen omkring ekstra ferierækker i både 
sommer- og vinterferieperioden. Der kan desværre ikke tildeles flere ferierækker, når plan-
processen er, som den er p.t. Der kan dog muligvis frigives nogle ekstra rækker på ugebasis 
fra uge 43 og fremadrettet. 
 
Pkt. 4 Kommende aktiviteter 
 
Medlemsmøder efterår 2022  



 

 

 
Møderne afholdes jf. nedenstående skema. Tidspunkter og lokation er dog endnu ikke helt 
på plads i Od, henholdsvis i Næ … 

 
 
Pkt. 5 Økonomi 
 
Regnskab / regnskabsorientering 
 
Områdegruppekassereren fremlagde regnskabet og orienterede om økonomien. Den skrift-
lige regnskabsorientering eftersendes. OGB tog det fremlagte til efterretning.    
 
Pkt. 6 Nyhedsbrev – info fra områdegruppebestyrelsesmødet 

  
Info til lokalgruppeformænd og tillidsvalgte 
 
PK sender nyhedsbrev indenfor 5 dage 
 
Medlemsinformation(er) 
 
Mulige medlemsinformationer: 

• Maks. alkoholindtag, jf. ”selvdeklaration”.  
• Status på henviste forslag RM22. 

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

 
 


