
  
 

 

 

 

 

Dansk Jernbaneforbund 
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 

 
Områdegruppebestyrelsesmøde i LPO DSB 
 

Afholdt:  
Mandag d. 31. oktober 2022 kl. 13:30, Sommerhaven 7, Mørkholt, 7080 Børkop 

 
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 

  
Annullering af søgt ferie 
 
OGB ønsker drøftelse med DSB med henblik på få sikret, at man ikke kan slette enkeltdage 
søgt ved hovedferievalg. Desuden vigtigt, at sikre gennemsigtighed ude på depoterne, når 
der er ønsker om at få slettet/ændret ferie. 
 
LKF A versus LKF B og depotstruktur, inkl. LKF B fra S-tog til Fjern 
 
Der er tanker om at iværksætte en rundspørge blandt LKF B på S-tog, hvem der ønsker at 
komme på Fjern. Status er ukendt, men der er indgået nye aftaler på S-togsområdet, som 
kan have betydning for, hvad den enkelte LKF B vælger.  
 
Der er tilsyneladende stor interesse for at blive bybanefører. Ca. 800 har vist interesse. Det 
vides dog ikke, hvor mange, der er kvalificeret. OGB håber ikke, at der er et større antal LKF 
A, der har søgt, så manglerne blandt dem bliver endnu større, da dette vil forstærke det 
igangværende cirkus vi er vidne til i såvel Belvedere (og i Aarhus) …  

 
K23: Turopbygning, mv. 
 



 

 

KLJ gav status på turopbygning K23, som er gået rigtig godt. Der udbydes et struktureret 
turforløb til ca. 75 % af LKF i Drift F&R, hvilket er historisk højt. Turopbygningen K23 ven-
des med lokalgruppeformændene på LPO-seminaret d. 1.-3. november og evalueres på det 
førstkommende turudvalgsmøde i starten af december. 

 
Pilotprojekt mulighed for flere nattjenester reserven i Fa 
 
Som det fremgår af medlemsinformation nr. 28-2022 er pilotprojektet blevet justeret, såle-
des alle natbegrænsninger bortfalder. Dette for at sikre, at pilotprojektet kan gennemføres 
med et tilstrækkeligt stort antal deltagere. OGB tog hændelsesforløbet til efterretning og ser 
frem mod pilotprojektets evaluering medio 2023.  

  
Arbejdsretlige sager 
 
Overarbejde på normperioden: 
TPO og LPO-S bliver ikke at være en del af sagen om planlagt overarbejde på normperioden. 
LPO har derfor begæret lokalforhandling alene.  
 
Maks. 160 timer på 4 uger:  
Sagen har flere facetter, bl.a. omkring visning (eller manglende visning) af korrekte data på 
SY-rapporten. DSB gentog deres opfattelse af, at de 160 timer ikke er ultimativ og at der må 
være en bagatelgrænse. Kompensationsmodel blev berørt, men uden at opnå enighed. Sa-
gen drøftes med lokalgruppeformændene på LPO-seminaret d. 1.-3. nov.  
 
Normberegning og maks. 160 timer – LKF på deltid:  
Der er afholdt lokalforhandling om normberegning og maks. 160 timer på 4 uger for del-
tidsansatte LKF d. 24. oktober. Det lykkedes ikke at opnå enighed. Det vurderes p.t. om der 
er basis for at køre sagen videre i det fagretlige system. 
 
Fridage og hele kalenderdøgn, også ved forsinkelser: 
Teksten i JA OK er umiddelbart meget klar, idet den hverken forholder sig til afvigelser, for-
sinkelser eller en evt. bagatelgrænse. PK laver snarest en sagsfremstilling og anmoder om 
en lokalforhandling.  

 
E-ferievalg sommer 2023 
 
OB kom med en status på det videre forløb til og med sommerferievalget 2023. Evt. udestå-
ender vedr. sommerferievalget 2023 gennemgås med lokalgruppeformændene på LPO-se-
minaret. 
 
Pkt. 4 Kommende aktiviteter 
 
Stuemøder efterår 2022 
  
Der er brug for nogle tilpasninger som følge af ændringer i PK’s kalender. Der udsendes 
medlemsinformation om ændringerne medio november. 
 
Medlemsmøder efterår 2022, opfølgning  
 
PK gav en status efter samtlige medlemsmøder er afholdt. Der var på møderne en god debat 
og OGB fik en række opgaver med hjem, som der skal arbejdes videre med. 
 



 

 

Fællesmøde LPO og Drift F&R 
 
Der er aftalt et møde mellem LPO og Drift F&R’s nye chef, Henrik Schjoldager. Mødet afhol-
des primo januar 2023. 
 
Bisidderkursus 
 
DJ har på HB-mødet d. 26. oktober givet tilsagn om at afholde bisidderkurser. Kurserne af-
holdes i udgangspunktet af DJ’s jurist. Kurserne skal være åbne for alle TR / tillidsvalgte.  
 
Pkt. 5 Økonomi 
 
Regnskab / regnskabsorientering 
 
Områdegruppekassereren fremlagde regnskabet og orienterede om økonomien. OGB havde 
ingen kommentarer til det fremlagte regnskab. 
 
Pkt. 6 Nyhedsbrev – info fra områdegruppebestyrelsesmødet 

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

• Justering af tidspunkter stuemøder 
• Nye førerstole 
• Seniorbonus TJM fra 1. januar 2023 (0,8%) 
• Håndtering af krav om forberedelse på kursusdage 

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

 
 


