
  
 

 

 

 

 

Dansk Jernbaneforbund 
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 

 
Områdegruppebestyrelsesmøde i LPO DSB 
 

Afholdt:  
Fredag d. 20. januar 2023 kl. 08:30 i lokalerne på Odense Banegård Center 

 
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 

  
Rekruttering: nye LKF i vest 
 
Der ansættes et nyt hold LKF i vest med start i Tønder d. 1. maj. Hvis det skal nås, skal re-
krutteringen i gang meget snart. Vi har nogle tilkendegivelser fra DSB omkring vores delta-
gelse, men det er lidt ”10 fugle på taget… ”. HSM skriver til driftschefen omkring LPO’s delta-
gelse i rekrutteringen flere årtier tilbage og fortsatte ønske om at deltage i hele processen. 
 
LKF A versus LKF B og depotstruktur, inkl. LKF B fra S-tog til Fjern 
 
Siden sidste møde har der været afholdt endnu et møde omkring overflytning af LKF B fra 
S-tog til Fjern. Der bliver snarest lavet et udkast til en Q&A (spørgsmål og svar), hvor LPO 
leverer mange af oplysningerne til hjælp for vores kollegaer på S-tog, bl.a. svar, der om-
handler ture, turvalg og ferievalg. 
 
Der er intet nyt i forhold til depotstruktur og Cirkus LKF A fortsætter ufortrødent. Eller ret-
tere det gør det ikke, idet LKF B indtil videre har udført en meget væsentlig del af LKF A’s 
EB + Abs arbejde i Belvedere. 

 
Erhvervspsykologisk test: fornyelse af LKF-licens 



 

 

 
På baggrund af en række henvendelser fra operatørerne og DJ, har Trafikstyrelsen sat im-
plementeringen af kravet om erhvervspsykologisk test ved fornyelse af LKF-licens, som el-
lers skulle have været indført her i 2023, på pause.  

 
4 dages arbejdsuge 
 
Der er rundt om i fagbevægelsen nogle tanker om kortere arbejdstid og kortere arbejdsuge. 
En række kommuner og en del private arbejdspladser har allerede indført en række for-
søgsordninger, så måske er tiden inde til, at vi også i LPO og DJ-regi begynder at gøre os 
nogle konkrete overvejelser i forhold til, hvordan vi forestiller os fremtidens arbejdstidstil-
rettelæggelse kunne / burde se ud hos os. OGB besluttede på baggrund af ovenstående, at 
LPO’s overenskomstudvalg skal arbejde videre med de skitserede modeller. 

  
Rutinekørsel ETCS  
 
OB deltog den 20. december i et møde / en workshop foranstaltet af DSB Sikkerhed, hvor 
emnet var håndtering af ETCS-uddannede LKF, som ikke har ETCS- kørselserfaring / ikke 
har kørt siden de fik deres uddannelse for op til 12 md. siden. Der blev på mødet udtrykt be-
kymring i forhold til, om åbningen af Ny Bane vil føre til et stort antal signalforbikørsler 
(kørsel uden tilladelse / længere end tilladt). Der arbejdes på, at alle ETCS-uddannede får 
en genopfriskningsdag (en køredag) på en ETCS-strækning. Der arbejdes også på at etablere 
et lodsberedskab. Der er dog ikke tale om fuldskala beredskab. Tiltagene følges tæt. LPO til-
skriver ledelsen og foreslår, at ETCS-uddannede, som har RDO på dagen, sendes ud at køre 
på en ETCS-strækning. Medlemskredsen orienteres om dette (medlemsinformation nr. 06-
2023, red.). 
 
Seniorpolitik, mv. 
 
Personaleudvalget har aftalt en række forbedringer af DSB’s seniorpolitik. Disse indarbej-
des snarest i den seniorpolitik, der fremgår på abc.dsb. 

  
Arbejdsretlige sager 
 
Overarbejde på normperioden: 
LPO har begæret lokalforhandling. Den afholdes d. 26. januar.  
 
Maks. 160 timer på 4 uger:  
I fortsættelse af seneste møde går denne sag nok mere i retning af et forlig. PK og KLJ arbej-
der videre med dette. 
 
Normberegning og maks. 160 timer – LKF på deltid:  
Sagen anmeldes til DJ, idet vi mener, at DSB handler i strid med JA OK, bilag 2 og deltidsdi-
rektivet, som forbyder diskrimination af deltidsansatte i forhold til sammenlignelige kolle-
ger på fuld tid. 
 
Mere end 3 på hinanden følgende nætter ved forsinkelser: 
LPO har derfor begæret lokalforhandling. Den afholdes d. 26. januar.  
 
Fridage og hele kalenderdøgn ved forsinkelser: 
Sagen er overdraget til DJ.  
 



 

 

Fridage, kursusindkalder og enkeltdagsvalg:  
Sagen omhandler håndtering af søgt frihed i forbindelse med uddannelse og hvorvidt fri-
dage og normnedsættende dage, som ligger i forlængelse af søgte ferieperioder, har den 
samme beskyttelse som ansøgt frihed i forbindelse med planlægning af uddannelse. LPO 
har fremsendt sagsfremstilling og anmodning om lokalforhandling d. 10. januar. Sagen drøf-
tes / lokalforhandles d. 26. januar.  

 
Reserverammeture: DSB’s definition korrigering, mv. 
 
DSB’s definition omkring korrigering, jf. drøftelse på seneste turudvalgsmøde, citat fra det 
referatet: ”Der disponeres inden for rammerne i reserverammeturene. DSB er af den opfat-
telse, at disponerede tjenester kan korrigeres og korrigeringen kan ende udenfor rammen. 
Det er LPO ikke nødvendigvis enige i, idet LPO er af den opfattelse, at tjenesten fastlægges 
senest 10 dage før og kan korrigeres på dag 9 og 10. Der var dog enighed om, at problemet 
nok er meget begrænset og i øvrigt må afklares i forbindelse med evalueringen”. Selv om 
problemet overordnet er begrænset, fylder det meget på Kh, hvor tjenestefordelingen på Kh 
tilsyneladende håndterer reserverammeturene lidt anderledes end på øvrige depoter. Da 
der ikke bør være tvivl om reglerne besluttede OGB at tilskrive DSB med ønske om at få 
fremrykket evalueringen af reserverammeture.  

 
Kompetenceudvikling både TJM og OK-ansat 
 
Der har d. 9. januar været afholdt møde i arbejdsgruppen vedr. kurser i JSU-regi for OK-an-
satte LKF. Der var på mødet en drøftelse af kompetenceudvikling generelt i DSB, herunder 
kompetenceudvikling for TJM, som er underlagt statens aftale. Der var enighed om, at der 
igen skal fokus på dette område, hvor det dog skal bemærkes, at regler for søgning og tilde-
ling af midler er ændret i forbindelse med seneste OK (OK18 og OK21). Da det er vigtigt for 
OGB, at medarbejderne / medlemmerne – uanset om de er OK-ansatte eller tjenestemænd – 
holdes orienteret om, hvornår der kan søges, vil OGB følge op løbende. 

  
Brudsager 
 
Der er indgået en aftale om proces for håndtering af brudsager i 2023. Sammenholdt med 
vores arbejde med at få afsluttet de igangværende fagretlige sager, er det OGB’s håb, at vi 
får lettere ved at håndtere og behandle brudsagerne i 2023.  
 
Pkt. 4 Kommende aktiviteter 
 
LPO-formøde SU-togkørsel   
   
Der afholdes d. 22. februar LPO-formøde SU-togkørsel med deltagelse af OGB og alle lokal-
gruppeformænd. Mødet afholdes i Fredericia. Vi får på mødet besøg af vores nye driftschef, 
Henrik Schjoldager, som kommer og præsenterer sig selv og sine tanker omkring hans nye 
job. 
 
Medlemsmøder efterår 2022, opfølgning  
 
Samtlige rejste sager er håndteret. Enkelte sager arbejdes der dog videre med i relevante 
udvalg / samarbejdsfora. 
 
Lokalgruppernes GF 2023, inkl. status på afholdte GF                                                                                               
 



 

 

PK gav status på de hidtil afholdte generalforsamlinger i Fa, Ab og Ar. Der har været en god 
debat og et fint procentvis fremmøde.  
 
LPO-grundkursus G0 
 
Der skal fastlægges en dato for grundkurset for nye tillidsvalgte. Det skal jf. vores vedtægter 
holdes senest 3 md. efter nyvalg af TR, så kurset skal afholdes inden d. 17. april. OGB beslut-
tede at gå efter afholdelse d. 15. marts. Undervisere på kurset bliver i udgangspunktet PK og 
KLJ, alternativt OB.  
 
LPO’s TR-møde d. 20.-21. april 
 
OGB afholder TR-møde d. 20.-21. april. Mødet afholdes i Trekantsområdet og OGB beslut-
tede at invitere forbundsnæstformand Ebbe Drögemüller med som gæst. 
 
Pkt. 5 Økonomi 
 
Regnskab / regnskabsorientering 
 
Områdegruppekassereren fremlagde regnskabet og orienterede om økonomien.    
 
Tilskud forårsfesten 
 
Festudvalget bag Forårsfesten for tog- og lokomotivpersonale har igen i år ansøgt om til-
skud på 100 kr. pr. deltager fra LPO DSB. Festen afholdes d. 2. maj i Roskilde. OGB beslut-
tede, at vi – i lighed med sidste år – giver et tilskud 100,- kr. pr. deltagende LPO DSB-med-
lem.  
 
Pkt. 6 Nyhedsbrev – info fra områdegruppebestyrelsesmødet 

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

➢ Nye førerstole 
➢ Vedligeholdelse af ETCS-kompetencer 
➢ Reserverammeture, korrigering og evaluering 
➢ Støjkilder STM 
➢ Private bytninger – Normtider og max 160 på 4 uger 

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

 


