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HK Trafik & Jernbane som ”en organiserende fagforening” 
 
På delegeretmødet i 2012 blev det besluttet i det Faglige Handlingsprogram, at fagforeningen 
skulle sætte kurs mod en faglig fornyelse og i højere grad integrere os i det faglige fællesskab i 
HK Stat og HK. Dette arbejde er påbegyndt i perioden og har allerede givet positive resultater for 
såvel medlemmer, tillidsrepræsentanter, kredse og fagforening. 
 
HK som forbund er inde i en rivende udvikling i disse år, og trods opdeling i sektorer og afdelinger 
med udstrakt selvstændighed, så er der skabt et stærkere fællesskab om at udvikle ”den organise-
rende fagforening”, (DOF). Dette dækker over dels en faglig fornyelse, og dels en egentlig kultur-
forandring i tilgangen til det faglige arbejde, prioriteringen i organisationen og vigtigheden af ud-
strakte medlemsrelationer. Som en del af dette arbejdes der på i øget grad at udnytte stordrifts-
fordele især hvad angår administration, IT – systemer, herunder den ny hjemmeside og mulighe-
derne i de personaliserede nyhedsbreve.  
 
Samtidig er der foregået en systematisk udvikling af nye forbundsdækkende medlemstilbud især 
på områder som karriererådgivning, kompetenceudvikling, løntjek og arbejdsmiljø. Og hertil kom-
mer en række tilbud til ledige med sigte på at hjælpe dem i job, eller jobskifte, hurtigst muligt – 
samt lønforsikring når skaden er i sket. 
 
Grundlæggende betyder DOF at blive endnu mere målrettede på medlemmernes egne formule-
rede behov og ønsker. Udbygge relationerne mellem TR og det enkelte medlem, skabe et bredere 
engagement og øge medlemmernes direkte opbakning til den aktive TR. Uden dette samspil er det 
vanskeligere, at opnå faglige resultater og gennembrud. 
 
Det har krævet formulering af klare faglige målsætninger og stærkt fokus på god, åben og offensiv 
kommunikation. Fremdriften mod målene er løbende blevet evalueret - og samtidig har vi arbej-
det på at blive bedre til ressourcestyring med de midler, vi råder over. Og gennem alt dette styrke 
fællesskabstanken – helt konkret at skabe øget sammenfald og medlemssynergi mellem kollega-
fællesskabet og det faglige fællesskab.  
 
En forudsætning for succes er, at det enkelte interesserede medlem kan genkende sine egne vær-
dier og behov i det fælles faglige arbejde. Det er i forbundets slogan blevet formuleret således: 
”Sammen er DU stærkere” – og samtidig: ”at vi giver nøglerne tilbage til medlemmerne”. 
 
Fagbevægelsen bliver mere lønmodtagerpolitisk 
Generelt har fagbevægelsen de seneste år søgt at kæmpe sig stærkere tilbage på den politiske 
arena med lønmodtagerkrav – frigjort fra partipolitiske bindinger – omend medlemssammensæt-
ningen trækker i retning af ”rød blok”, - samt Dansk Folkeparti, hvis sociale profil dog løbende er til 
kritisk debat.  
 
Og som det hedder, ”et samfund skal måles på, hvordan det behandler sine svageste”, og det har 
altid været fagbevægelsens kendetegn, at sikre solidariteten med de mindst uddannede, de lavest 
lønnede, de ledige og de svageste i samfundet. Denne udfordring er ikke blevet mindre med årene 
og stiller krav også til at agere lønmodtagerpolitisk. 

http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/den-organiserende-fagforening-dias.ashx
http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/den-organiserende-fagforening-dias.ashx
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Vi har derfor også i fagforeningen støttet op i kampen mod eksempelvist social dumping, herunder 
kampen for overenskomster i Ryan Air. Vi har støttet kravet om en social ansvarlig dagpengere-
form. Og vi er meget kritiske over for de forringelser, vi ser omkring sygedagpenge og den efter-
hånden meget hårdhændede behandling, der sker af mennesker i udkanten af arbejdsmarkedet. 
 
Fagforeningen som en del af et større fagligt fællesskab 
Som ansvarlig fagforening har vi som nævnt måttet igennem en løbende ressourcetilpasning i or-
ganisationen, navnlig i sekretariatet, afledt af faldende medlemstal. Vi her derfor også bestræbt os 
på at optimere brugen af HK´s mange tilbud og tiltag og skabe en større synergi med det faglige 
fællesskab i HK. Det har i den forbindelse været en udfordring at skabe en god balance mellem 
hvad vi ”nyder”, og hvad vi ”yder” i HK, og vi har konstant være opmærksomme på, at synliggøre 
de fordele der er ved at opretholde HK Trafik & Jernbane, - trods vores relativt begrænsede med-
lemstal. 
 
Overordnet har vi de senere år sat os mål for forbedring af medlemsudviklingen og medlemstil-
fredsheden, og her har vi haft succes, idet vi dog frem for alt har fået bremset noget op for nega-
tive tendenser. Vi er den enhed i HK, der har ”forbedret” os mest i forhold til medlemstilfredshed 
de seneste par år, - men samtidig er det sket på en baggrund, hvor vi er udfordret hvad angår 
medlemmernes forventninger til os, jf. HK´s årlige medlemstilfredshedsundersøgelser.  
 
Derfor er en fremgang medlemsmæssigt, og/eller styrkelse i organiseringsgrad, og en stigende 
medlemstilfredshed, stadig en topprioritet. Det skal erindres, at i og med vi ikke har en selvstæn-
dig A – kassefunktion, så skal vi aflevere medlemmerne på 1. ledighedsdag til de enkelte sektoraf-
delinger i HK Stat. Det er ikke nødvendigvis den allermest medlemsvenlige konstruktion – men vi 
har dog i perioden har haft et formidabelt godt samarbejde med HKA til gavn for de ledige med-
lemmer, samt for medlemmer på efterløn og rådighedsløn. 
 
Vi vil gerne fremhæve nedenstående initiativer og resultater fra perioden: 
 

 At vi som fagforening har afviklet en række aktiviteter i DOF – regi, herunder en lang række 
lyttemøder, udviklet i samarbejde med tænketanken CEVEA. Her har vi mødt rigtig mange 
medlemmer i øjenhøjde, og herudfra skabt det vi kalder ”en medlemsdreven faglig dagsor-
den”, der afspejler en prioritering af medlemsforventningerne til fagforeningen, som vi så 
har arbejdet efter. 
 

 At vi gennem medlems- og lyttemøder har tilbudt forskellige medlemsgrupper information 
om eks. seniorspørgsmål – og pensionsforhold, kompetenceudvikling og psykisk arbejds-
miljø. Hermed søger vi at afdække medlemsbehov, som den enkelte kreds ikke har de 
samme muligheder for. 
 

 At vi efter indgåelse af interne aftaler i HK har opnået, at alle vores medlemmer nu har fuld 
adgang til de mange kurser og arrangementer, som udbydes af de lokale afdelinger, sekto-
rer og forbundets kursusafdeling. 

http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/artikel-om-resultat-af-lyttemøderne.ashx
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 At vi har opretholdt vores egen selvstændige platform på HKs hjemmeside og etableret os 
på Facebook med sitet Andreas & Birthe, samt brugt mulighederne i ”direct mail” til med-
lemmerne i særlige virksomhedsbetonede kollektive sager. Det har dels givet mere med-
lemsdebat og dels givet mulighed for en mere åben medlemskommunikation i særlige kol-
lektive faglige sager. 
 

 At vi har fået adgang til mulighederne for at informere medlemmerne igennem HK Stats 
personaliserede Nyhedsbrev, der udkommer med 14 dages interval. Ligesom den nye 
hjemmeside hen ad vejen, vil personaliseres i takt med, at medlemmerne bruger den aktivt 
som et værktøj i deres arbejdsliv. 
 

 At vi har fået ekstra fokus på vigtigheden af, at alle tillidsrepræsentanter, (TR), gennemgår 
grunduddannelsen og løbende benytter sig af kursusafdelingens tilbud om efteruddan-
nelse. At vi gennem TRUS, udviklet af HK Stat, arbejder med at styrke tillidsrepræsentan-
terne i forhold til deres individuelle muligheder og udfordringer. En dygtig TR er et stærkt 
aktiv for medlemmerne. 
 

 At vi i perioden er påbegyndt arbejdet med, at udarbejde målrettede aktivitetsplaner i den 
enkelte kreds – der opsamles i en fælles aktivitetsplan for hele fagforeningen. Dette er selv-
følgelig sket ud fra mulighederne i den enkelte kreds og virksomhed. Formålet er at bruge 
vores ressourcer bedst muligt til at udmønte handleplaner for fagforeningen og HK Stat. 
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Løn – og arbejdsvilkår 
 
Medlemmernes løn- og arbejdsvilkår har været præget af den økonomiske krise og den lave vækst 
i samfundet generelt. Alle medlemmer har været presset på reallønnen, men visse af vores med-
lemsgrupper har på grund af arbejdsgiverens ageren på aftaleområdet været ekstra hårdt ramt.   
 
Arbejdsvilkårene har været påvirket af de forandringer, der følger af virksomhedernes ageren så-
vel i forhold til selskabsdannelser som udliciteringer og søgen efter aftaler, der kan nedbringe om-
kostningerne. 
 
  
OK 13 i staten 

 
 
OK 2013 blev en overenskomst med særdeles små lønstigninger og meget fokus på, hvad der var 
”undgået” ved forhandlingerne. 
 
Finansministeren var opsat på, at de offentlig ansatte skulle betale for at have haft en bedre løn-
udvikling end det private område i årene, der var gået forud. 
 
Således medførte resultatet, at der ingen generelle lønstigninger var i 2013, og de aftalte lønstig-
ninger på 1,10% i 2014 blev kun til 0,41% på grund af reguleringsordningen, der blev negativ, og 
ikke positiv som forudsat. Altså et toårigt forlig med en forventet ramme på 1,10%, der endte i 
0,41%. 
 
Ud over økonomien indeholdt forliget en opstart på tillidsreformen, der blev introduceret med føl-
gende ord fra CFU formand Flemming Vinther:  
 
”Med den nye overenskomst står det statslige område over for et værdiskifte. Parterne er gået 
sammen om at øge fokus på tillid og samarbejde. Formålet er at fremme kvaliteten på arbejds-
pladserne med henblik på at skabe bedre resultater i opgaveløsningen. ” 
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”Jo mere den enkelte medarbejder bliver mødt med tillid og får mulighed for at udfolde sin faglig-
hed, jo højere bliver kvaliteten i arbejdet, og jo større bliver arbejdsglæden, ”  
 
”Bedre trivsel og fokus på samarbejde er vigtig i en tid, hvor den økonomiske situation sætter sit 
præg på arbejdspladsens råderum”. 
 
Resultatet af OK 13 i Staten  
 
 
OK 13 i Kommunerne 
 

 
 
På det kommunale område, var ”gælden” ikke så stor som på det private område, og de kommu-
nale medlemmer kunne derfor stemme om et resultat med lidt større lønstigninger, selvom for-
manden for KTO, Anders Bondo Christensen beklagede, at det ikke var muligt at fastholde realløn-
nen for de kommunalt ansatte, men han mente dog, at det var positivt, at man havde fastholdt re-
guleringsordningen, der fremadrettet fortsat skulle sikre de ansatte i Kommunerne en lønudvikling 
svarende til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. 
 
Også på det kommunale område, måtte der fokuseres på det som var undgået, her var det ar-
bejdsgivernes ønske om afskaffelse af TR-suppleant beskyttelse og ønske om færre rettigheder for 
seniorer og for de ansatte i forhold til den 6 ferieuge. 
 
”Samlet set har vi opnået det bedst mulige aftaleresultat i en vanskelig samfundsøkonomisk situa-
tion. Resultatet er bestemt ikke prangende”, udtalte formanden for KTO Anders Bondo Christen-
sen. 
 
Resultatet af OK 13 i Kommunerne   
 
OK 14 På det private område 
Samlet set er det et rimeligt forlig med særlig vægt på en styrkelse af uddannelse, som har været 
vores hovedkrav” sagde formanden for HK/Privat, Simon Tøgern om den aftale, som DI og CO-in-
dustri (som HK/Privat er en del af) forhandlede på plads ved OK 14. 
 

http://www.oao.dk/index.php?id=363&no_cache=1&uid=2000577&view=1&cHash=faf877732efe009388e9939d208bd58d
http://www.oao.dk/index.php?id=364&uid=2000579&view=2&cHash=bb7ed223271c8b40e97cd4d08c955142


Beretning til delegeretmødet 2016 
HK Trafik & Jernbane 

 

8 

 

Det private forlig indeholdt blandt andet en procent ekstra på Fritvalgskontoen.  
Der var bedre efteruddannelse, dels som egentligt kompetenceløft, dels til dem der fyres. Der var 
bedre forældreorlov med en uge ekstra til far og en uge ekstra til mor med bedre økonomisk dæk-
ning. Der var bedre pensionsbestemmelser for kvinder på barsel og pensionsbidrag af ferietillæg-
get. Herudover et løft på elevernes lønsatser. 
 
Forligsmandens Skitse 
Overenskomstavisen DIO I - resultat 
Overenskomstavisen DIO II - resultat 
 
 
OK 15 i Staten 

 
 
Sikring af reallønnen og privatlønsværn 
Med aftalte generelle lønstigninger på 3,57 % over tre år, en lille procent i forventet bidrag fra re-
guleringsordningen samt en nu forudsat reststigning på 2,10 % var udmeldingen fra CFU forman-
den, at reallønnen var sikret. 
 
Herudover indeholdt forliget en mindre forbedring på minipensionen, en ekstra uges barsel samt 
forhøjelse af ATP indbetalingerne.  
 
Særligt fremhævet blev også en aftale om fælles partsrådgivning for ledere og tillidsrepræsentan-
ter. 
 

http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/mglingsskitserfraloogdasamlet1632014.ashx
http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/dio-ii-overenskomstavis-2014.ashx
http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/dio-i-overenskomstavis-2014.ashx
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I enighed om at ”et godt samarbejde mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten er forudsætningen 
for udviklingen af de statslige arbejdspladser” søsatte parterne nyskabelsen, ”der er en rådgiv-
ningsenhed med det formål at styrke den lokale dialog”. 
 
Sidst men ikke mindst var det psykiske arbejdsmiljø i fokus med etableringen af et ”rejsehold”, der 
kan tilkaldes til arbejdspladser med store udfordringer på det psykiske arbejdsmiljø. 
 
Resultatet af OK 15  
 
OK 15 på det kommunale område 
 
Fakta ark om lønnen i overenskomstperioden på det kommunale område 

  1. apr 
2015  

1. okt 
2015  

1. jan 
2016  

1. apr 
2016  

1. okt 
2016  

1. apr 
2017  

1. okt 
2017  

I alt  

Generelle 
lønstignin-
ger  

0,96% 0,35% 0,5%   1,0% 1,2% 0,8% 4,81%  

Regule-
ringsord-
ning  

  0,29%         0,32% 0,61%  

Særlige HK 
Kommunal-
forbedrin-
ger  

       0,4%       0,4% 

Andet   0,03% 0,02%    0,05%  

Reststigning 
(struktur og 
lokal løn)  

 0,2% 0,2% 0,2% 0,6%  

I alt   1,83% 2,12%  2,52%  6,47%  

 
Også på det kommunale område var sikring af reallønnen en del af overskriften.  
 
På det kommunale område var det dog baseret på en støre andel i ”sikre” generelle lønstigninger 
og mindre i de forudsatte forventede reststigninger og reguleringsordningen. 
 
Det gav naturligt nok anledning til diskussioner om, hvorvidt det kommunale forlig var væsentlig 
bedre end det statslige. 
 

http://www.hk.dk/aktuelt/kampagne/hk-stat-ok15/ok15-resultatet
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Også på det kommunale område blev reguleringsordningen videreført og også med en nyskabelse 
i form af et såkaldt Privatlønsværn. Kort fortalt betyder privatlønsværnet, at hvis de offentlige løn-
stigninger har været større end de private, så udmønter reguleringsordningen den fulde forskel i 
negativ retning, medens hvis de offentlige lønstigninger har været mindre end de private, så får de 
offentlig ansatte kun 80% af forskellen via reguleringsordningen. 
 
Privatlønsværnet skal sikre, at man ikke kommer til at stå i samme situation som i 2013, hvor der - 
ifølge Finansministeren - var oparbejdet en ”gæld” i forhold til lønstigningerne på det private ar-
bejdsmarked.  
 
Det kommunale område havde også fokus på det psykiske arbejdsmiljø og barsel til fædre, hvor 
der var forbedringer i forliget, ligesom der var yderligere finansiering af et uddannelsesløft for 
ufaglærte til faglært. 
 
Resultatet af OK 15 i Kommunerne  
 
Reallønnen og de statsansatte. 
 
Manglende penge til lokal løndannelse 
HK Trafik & Jernbanes medlemmer på det statslige område har i delegeret perioden været ramt af 
de meget lave generelle lønstigninger (0% i 2013 – 0,41% i 2014), samt det forhold at tjeneste-
mændene har været uden tildeling af midler til lokalløn og chefløn i hele perioden. 
 
De negative tal fra reguleringsordningen har som tidligere nævnt betydet, at end ikke de aftalte 
generelle lønstigninger er blevet udmøntet som forventet, fordi statsansatte i andre dele af staten 
har haft lokale lønforbedringer på nye lønsystemer, som så har betydet, at staten samlet set har 
haft en lønudvikling, der lå over det private område med en negativ reguleringsordning til følge. 
 
Herudover har en enkelt at de statslige virksomheder – DSB – i to på hinanden følgende år valgt 
ikke at budgettere lønmidler til de lokale forhandlinger. Det har så betydet, at også vores overens-
komstansatte i DSB har haft en lønudvikling i de to år, der har bestået kun af de generelle lønstig-
ninger.  
 
Den orange kurve i figuren nedenfor angiver de generelle lønstigninger i staten indekseret i perio-
den 2011 til november 2015. Herudover kan aflæses lønudviklingen i staten, kommuner, regioner, 
det private område samt forbrugerprisindekset, alle tal fra Danmarks statistik. 
 
Figuren illustrerer blandt andet, at såfremt man alene har fået generelle lønstigninger i perioden, 
så er der tale om en ret stor forskel i lønudvikling i forhold til den gennemsnitlige lønudvikling på 
alle områder, ligesom der er tale om et markant fald i reallønnen. 
 
 

http://www.oao.dk/index.php?id=594&uid=2001163&view=2&cHash=b6b3fd279a118d3263504eccf0397d8c
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Tjenestemændenes Ny løn, der forsvandt. 
Tilbage i 2008 stillede arbejdsgiveren i DSB og Banedanmark krav om at tjenestemændene overgik 
til nyt lønsystem. 
 
Ved CFU forliget blev lokallønnen ”bundet” til en aftale om ny løn, ligesom der blev afsat midler til 
at forhandle aftaler på plads for de to meget store grupper af tjenestemænd på HK Trafik & Jern-
banes område. 
I DSB blev der forhandlet en aftale på plads, der ville betyde, at alle tjenestemænd indtil løn-
ramme 35 kunne overgå til nyt lønsystem. I forbindelse med aftalen blev en række tjenestemænd 
”løftet”, ligesom selve aftalen ville give den enkelte en ekstra stigning på tjenestemandspensio-
nen. Det sidste er en kompensation for det forhold, at tjenestemændene i forbindelse med over-
gang til ny løn ikke forøger tjenestemandspensionen ved lønforbedringer, men derimod optjener 
almindelig arbejdsmarkedspension. Engangsstigningen på pensionen er en del af rammeaftalerne 
om ny løn og pension for tjenestemænd, men desværre viste det sig, at Moderniseringsstyrelsen 
ikke ønskede at stå ved de aftaler, der tidligere var indgået i CFU-regi og således nægtede styrel-
sen at godkende aftalen i DSB. 
 
I Banedanmark forhindrede Moderniseringsstyrelsen et konstruktivt forhandlingsforløb ved for-
lods at nægte Banedanmark at bruge lokallønsmidlerne til at bringe tjenestemændenes lønram-
mer ”på plads” forud for overgangen til et nyt lønsystem. Så i Banedanmark blev der, på trods af 
gode viljer fra såvel kredse som HK Trafik & Jernbane aldrig forhandlet en aftale på plads. 
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Efter flere års tovtrækkeri om Ny løn aftalerne og den groteske situation, at arbejdsgiveren heller 
ikke ville lade tjenestemændene bruge det gamle lønsystem – der blev ved to CFU forlig ikke afsat 
midler til lokal- og chefløn – blev det ved CFU forliget i 2013 besluttet efter hårdt pres fra HK Trafik 
& Jernbane, at tjenestemændene i DSB, Banedanmark og Københavns Lufthavne kan forhandle 
løntillæg på samme vilkår som overenskomstansatte kollegaer og uden om lokallønspuljerne. 
 
Der er tale om en løsning, der stiller tjenestemændene bedre end den fastlåste situation, men det 
er jo fortsat slet ikke tilfredsstillende, at den statslige arbejdsgiver er løbet fra sine egne aftaler og 
dermed ”tilbageholder” de pensionstrin, som vores tjenestemænd burde have fået. 
 
Chefernes muligheder for lønforbedringer  
De nævnte (halve) løsninger gælder ikke for vores chefer i lønramme 35 og derover. De er fortsat 
omfattet af Cheflønsaftalen, som heller ikke – nu over 3 forligsperioder – er blevet tilført midler. 
 
I Banedanmark har der vist sig en løsning i forbindelse med, at Banedanmark blev omfattet af 
”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten”. Dermed blev Banedanmark løst fra pul-
jebindingen i Cheflønsaftalen, og dermed kan der forhandles lønforbedringer for cheferne. 
 
Det er selvfølgelig et krav, at cheferne i DSB får samme mulighed ved de førstkommende CFU for-
handlinger og meget gerne inden da. 
 
Afskaffelse af fribefordringen i Banedanmark  
 
Den 23. marts 2015 fik medlemmer i Banedanmark med fribefordring, et varsel om at man agtede 
at udfase den ved udgangen af 2015. Begrundelsen var angiveligt, at DSB forhøjede prisen seriøst 
på denne ydelse. Noget tyder dog på, at det meget vel kan være en del af Moderniseringsstyrel-
sens ”skattejagt” på personalegoder blandt statsligt ansatte. 
 
HK Trafik & Jernbane sikrede sig gennem aktindsigt beviser på, at medlemmerne var blevet lovet 
fortsat fribefordring og gennem beregninger dokumenterede vi, at der kun var en meget lille be-
sparelse at opnå for Banedanmark.  Alle HK Trafik & Jernbanes argumenter er blevet forelagt for 
Banedanmark og vi har søgt at rejse problemet over for politikere og på et møde med transportmi-
nisteren. 
 
I maj måned koncentrerede vi fokus på rådgivning af medlemmerne om, hvad de kunne svare på 
den høring, som Banedanmark gennemførte i henhold til forvaltningsloven.  
 
Banedanmark har trods flere afslag i prisen fra DSBs side, fastholdt beslutningen om ikke længere 
at købe togkort til medarbejderne. Og samtidig har man meddelt, at også seniorer med optjent 
fribefordring skal fratages denne. 
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Derfor har vi - koordineret med Dansk Jernbaneforbund m.fl.- anlagt sager mod Banedanmark for 
ved domstolene at få prøvet vores krav om at fribefordringen skal fortsætte, subsidiært en kom-
pensation. Vi håber stadig at virksomheden vil besinde sig og anerkende, at fribefordringen er et 
ganske særligt personalegode, og at der er tale om et klokkeklart løftebrud hvis det afskaffes. 
 
Virksomhedsoverdragelser og udliciteringer 
Delegeret perioden har været præget af DSBs fortsatte aktiviteter i forhold til selskabsdannelser, 
udliciteringer og deraf følgende virksomhedsoverdragelser og udlån og tilbageførsler af tjeneste-
mænd. 
 
Hver gang medlemmerne bliver flyttet rundt giver det anledning til usikkerhed om egen situation 
og ofte vanskelige forhandlinger om løn, arbejdstid og eksempelvis geografisk placering af arbejds-
pladsen. 
 
Men det er ikke vores indtryk, at de belastninger, som den konstante organisatoriske uro giver vo-
res medlemmer, er noget der bekymrer virksomheden. Der er fokus på andre fordele end medar-
bejdernes psykiske arbejdsmiljø.  
 
DSB S-tog A/S tilbage til DSB 
DSB S-tog A/S blev stille og roligt tømt for afdelinger, der blev ført tilbage til DSB, inden DSB S-tog 
helt ophørte med at eksistere som selvstændigt datterselskab. HK Trafik & Jernbanes medlemmer 
blev virksomhedsoverdraget til DSB, og tjenestemændene blev blot ført tilbage fra deres tvangs-
udlån til DSB S-tog A/S. 
 
DSB Øresund og DSB Vedligehold A/S 
Medlemmerne har oplevet gentagne organisationsændringer, der har medført flytninger mellem 
datterselskaberne og DSB. Især i forhold til lønninger og lokale aftaler har flytningerne givet anled-
ning til stor uro og utilfredshed, når DSB har benyttet lejligheden til at strømline de ofte historisk 
betingede lønninger og aftaler. 
 
Kort & Godt A/S 
Der er flyttet medlemmer ud, da der skulle virksomhedsoverdrages stationer til Kystbanen A/S. 
Medlemmerne er senest kommet retur, da butikkerne vendte tilbage til Kort & Godt A/S i forbin-
delse med, at Kystbanen A/S overdrog kørslen på Kystbanen til DSB. 
 
ISS 
DSB udliciterede en række områder blandt andet overvågning, stationsrengøring, intern service og 
reception i 2015.  
 
Overenskomstansatte medlemmer blev virksomhedsoverdraget til ISS, og en række tjenestemænd 
har valgt at lade sig udlåne til ISS for at bevare jobbet.  
 
Overenskomstforholdene hos ISS er ikke på plads for vores medlemmer, idet HK ikke har overens-
komst med ISS og vores medlemmers arbejdsfunktioner ikke i alle tilfælde matcher de overens-
komster, der trods alt findes i ISS. 



Beretning til delegeretmødet 2016 
HK Trafik & Jernbane 

 

14 

 

 
 
Indmeldelse i arbejdsgiverforening 
Datterselskaberne i DSB er private aktieselskaber og uafhængige af de statslige aftaler og forhand-
lingsbindinger. Der er derfor mulighed for at indmelde disse selskaber i arbejdsgiverforeningerne 
på det private arbejdsmarked. 
 
Kort & Godt A/S 
I forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2013 overvejede DSB at indmelde selskabet i en ar-
bejdsgiverforening for dermed blive omfattet af overenskomsten for butikker på det private om-
råde. 
 
Det lykkedes HK Trafik & Jernbane at bevare hovedaftalen og overenskomsten i Kort & Godt A/S 
som en særoverenskomst. Det krævede dog en lang række tilpasninger af vilkårene, sådan at løn- 
og ansættelsesvilkår nu er tæt på vilkårene på det private butiksområde. Dermed ligner de ikke de 
statslige vilkår, som vi ellers havde sikret gennem en årrække med egen overenskomst i virksom-
heden. Dog kan vi heldigvis sige, at vilkårene i de 7 Eleven butikker, der er ejet af Kort & Godt A/S, 
nok stadig er en smule bedre end i øvrige 7 Eleven butikker. 
 
DSB Vedligehold A/S 
DSB har pr 1/1 2016 indmeldt datterselskabet DSB Vedligehold A/S i Dansk Industri Overenskomst-
område I.  
 
HK Trafik & Jernbane deltager sammen med HK Privat i de overenskomsttilpasninger, som bliver 
resultatet af selskabets indmeldelse i arbejdsgiverforeningen. Vi forudser, at det bliver en større 
udfordring at holde fast i de rettigheder og vilkår, som gennem mange år er etableret på overens-
komstområdet, hvor DSB Vedligehold i dag har præcis samme aftaler som DSB kollegaerne.  
 
I HK Trafik & Jernbane er vi ikke i tvivl om, at formålet med at melde sig i arbejdsgiverforening er 
virksomhedens ønske om at spare på lønomkostningerne og få en billigere overenskomst. Om-
vendt er der også gode ting i de overenskomster, der nu skal tilpasses til, og derfor er opgaven 
selvfølgelig at få mest muligt bevaret af de gode vilkår fra den statslige aftale, samt få bedst muligt 
udnyttet, at der også er områder, hvor parterne i den private overenskomst har indgået nogle rig-
tig fornuftige aftaler, som vores medlemmer kan få glæde af. 
 
Tjenestemændenes vilkår berøres ikke af virksomhedens indmeldelse i en arbejdsgiverforening, 
Tjenestemændene følger fortsat de statslige forlig og de centrale aftaler, idet de fortsat er ansat i 
DSB og udlånt herfra. Det betyder også, at vilkårene og aftalerne for de to grupper, der arbejder 
side om side i dagligdagen vil blive væsentlig mere forskellige, end det vi kender i dag.  
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Arbejdsmiljø. 
 
Ifølge Statsrevisorerne i 2015 er dårligt psykisk arbejdsmiljø et stadigt større problem på landets 
arbejdspladser, og som ud over de menneskelige omkostninger, kan opgøres i direkte økonomisk 
tab for virksomhederne og samfundet. 
 
HK Trafik & Jernbanes målsætning for 2012-2016 var at få forbedret det psykiske arbejdsmiljø ude 
på arbejdspladserne. Dette har ligget godt i tråd med, at HK i perioden 26.april 2015 og frem til 
25.april 2016 har haft ekstra fokus på arbejdsmiljøet – året blev udnævnt til arbejdsmiljø år. 
 
Forud for HK`s arbejdsmiljø år tog HK Trafik & Jernbane allerede hul på emnet ved at invitere med-
lemmer og tillidsrepræsentanter til flere lyttemøder. Vi afholdt i februar 2015 2 lyttemøder med 
fokus på arbejdsmiljøet – et i Århus og et i København, hvor der var stor aktivitet og interesse for, 
at arbejde med arbejdsmiljøet på en meget ny og spændende måde. Lyttemøderne var opbygget 
på den måde, at det var medlemmerne og tillidsrepræsentanterne, der var i centrum og dermed 
selv skulle finde frem til problemet og løsningen. For mange af vores medlemmer og tillidsrepræ-
sentanter var det en helt ny måde at arbejde på. 
 
Psykisk arbejdsmiljø 
I de fleste af vores medlemsvirksomheder har der været en del sager om dårligt arbejdsmiljø og 
følger heraf. Der har både været personsager med lokale problematikker i forhold til mobning, chi-
kane, dårlig ledelse m.v., samt sager, der har været mere generelle, og dermed har berørt flere 
medlemmer på den samme arbejdsplads. 
 
Personsagerne har oftest handlet om behov for støtte i forbindelse med langtidssygemeldinger, 
fraværssamtaler eller samtaler på Jobcentret, hvor HK Trafik & Jernbanes tillidsrepræsentanter el-
ler sekretariat har støttet medlemmerne enten som bisiddere eller med sparring før samtalerne, 
samt sparring og anden hjælp til eksempelvis partshøringssvar, når sagerne for en dels vedkom-
mende desværre er endt i afsked.  
 
Det har derfor været vigtigt for HK Trafik & Jernbanes medarbejdere i det faglige team og den dag-
lige ledelse at finde nye arbejdsmetoder for at hjælpe medlemmer til at tage et stærkere selvstæn-
digt ansvar i forhold til at få belyst problemerne omkring det dårlige arbejdsmiljø og dermed være 
med til langt hen af vejen at kunne løse problemerne selv.  
 
Dette har også haft god sammenhæng i forhold til HK`s nye strategier (DOF måden), så HK Trafik & 
Jernbane også har kunnet følge linjen i den henseende. 
 
HK Trafik & Jernbane har i øvrigt måttet konstatere, at rigtig mange af vores medlemmer har væ-
ret hårdt presset på arbejdet, og at det har udløst rigtig mange stressbetingede og dermed længe-
revarende sygdomsforløb.  
 
Det er vigtigt for HK og dermed HK Trafik & Jernbane, at disse stressskader er blevet anmeldt til 
Arbejdsskadestyrelsen som arbejdsskader, da det statistisk bidrager til billedet af, hvor mange der 
i samfundet som helhed er ramt af psykiske stresssymptomer grundet arbejdet.  

http://www.ft.dk/statsrevisorerne/nyheder/2015/02/beretning%209%202014%20afgivet.aspx
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Det har desværre vist sig, at de psykiske arbejdsskader udgør næsten dobbelt så mange som de 
fysiske arbejdsskader. 
 
Internt i fagforeningen har der været behov for og vilje til at specialisere sig inden for området for 
at kunne bistå medlemmer og politisk kunne bidrage med viden og erfaringer på området. Således 
har en kredsformand og næstformanden uddannet sig til stressvejleder og i sekretariatet er en 
medarbejder uddannet som coach.  
 
Dermed har der været et rigtig godt fundament for vores medlemmer og tillidsrepræsentanter til 
at få den rette sparring og hjælp både til forebyggelse og når skaden er sket/opstået, samt til sam-
taler omkring at komme videre med de ”skader” et dårligt arbejdsmiljø kan give. 
 
Fysisk arbejdsmiljø 
I forhold til det fysiske arbejdsmiljø har der i perioden været en meget alvorlig sag, der også i et 
vist omfang har berørt nogle af vores medlemmer. Det drejer sig om udledning af ultrafine partik-
ler (UFP) fra noget af DSB’s kørende materiel. Noget vi tidligere har arbejdet med i forhold til Kø-
benhavns Lufthavn. 
 
Der blev i januar 2015 offentliggjort en rapport med resultater af en række målinger af UFP foreta-
get af Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet og efterfølgende blev foretaget en 
lang række yderligere målinger for at give DSB et grundlag for arbejdet med at reducere niveauet 
af de skadelige partikler på de tjenestesteder, hvor udledningen var størst. 
 
Der er desværre ikke nogen officielle grænseværdier for UFP, hvilket betyder, det kan være svært 
at vide, hvornår niveauet er tilstrækkelig lavt og hermed acceptabelt set ud fra et sundheds- og 
sikkerhedsmæssigt perspektiv. 
 
De største skadevoldere er ME-lokomotiver og MR-togsæt.  
 
I løbet af 2015 er der arbejdet med at reducere forekomsten af UFP dels fra selve materiellet, men 
også på værkstederne er der arbejdet på at opgradere udsugning, og der er indkøbt elektrisk ma-
teriel til at skubbe og trække under rangering. Endelig er der arbejdet med at optimere adfærd og 
arbejdsgange for at reducere udsættelsen for UFP. 
 
DSB besluttede derudover efter ønske fra medarbejdere og personaleorganisationer at tilbyde hel-
bredsundersøgelser til medarbejdere, der mener, de har været/eller er udsat for UFP. 
 
Af HK Trafik & Jernbanes medlemmer påvirket af UFP skal især nævnes nogle, der er ansat i en-
kelte Kort & Godt-butikker, herunder især den ene af de 2 perronkiosker på Københavns Hovedba-
negård og butikken på Aalborg station. Begge steder har der været tale om at reducere udsættel-
sen for UFP ved ændrede arbejdsgange for lokomotivførerne, men det er indtil nu kun lykkedes i 
Aalborg. 
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Senest er der blevet opmærksomhed på, at der på Nørreport er et sundhedsmæssigt problem for 
medarbejderne i servicebutikken, fordi deres frokostlokale er ”under jorden”, og der er målt tilste-
deværelse af UFP.  
Indtil videre er det aftalt, at de ansatte tager til Københavns Hovedbanegård for at holde spise-
pause, og vi drøfter nu med DSB, hvordan vi informerer om muligheden for helbredsundersøgelse 
til dem, der ønsker det. 
 
Trivselspaletten 
I DSB har der på opdrag af Arbejdsmiljørådet, hvor HK Trafik & Jernbane er repræsenteret sam-
men med de øvrige faglige organisationer, været gennemført et projekt ”Trivselspaletten” fra 
2012-2015. 
 
Projektet, der fik ca. 700.000 kr. i støtte fra Kompetencesekretariatet, blev søsat ud fra et ønske 
om at imødegå konsekvenserne af de store effektiviseringer, organisationsændringer-/tilpasnin-
ger, der rullede ind over store dele af DSB.  
 
Projektet ønskede – gennem arbejde med social kapital og fokus på kerneopgaven – at øge medar-
bejdertrivslen og reducere fraværet og da det var erfaringen, at centralt iværksatte projekter ikke 
altid har givet den ønskede effekt og var det derfor projektets tanke, at det skulle arbejde mere 
decentralt med bredt udvalgte personalegrupper omkring TRIO-samarbejde (Leder, Tillidsrepræ-
sentant og Arbejdsmiljørepræsentant) og social kapital. 
 
Projektet ønskede mere konkret at: 

 Øge kompetenceniveau vedrørende social kapital i deltagende TRIO’ers område 

 Øge trivsel og nærvær i de enheder, der deltog som enhed/TRIO 

 Skabe mere arbejdsglæde – målt i medarbejdertilfredshedsanalyser/APV’er 

 Fald i fraværet i deltagende TRIO’ers områder 
 
 
Desværre nåede projektet ikke en målbar forbedring af ovenstående målepunkter, idet det dog 
skal fremhæves, at der i nogle af TRIO’erne blev gjort erfaringer, som de har delt med andre 
TRIO’er, der ikke har deltaget i Trivselspaletten. F.eks. har en TRIO i evalueringen skrevet, at det 
øgede samarbejde mellem de tre TRIO-deltagere har givet beslutninger mere gennemslagskraft i 
afdelingen. 
 
En anden TRIO har skrevet, at de har opnået en større gensidig tillid de tre imellem, blevet bedre 
til at se og styrke deres fælles interesser i stedet for at opleve hinanden som modspillere. 
 
I en tredje TRIO har lederen skrevet, at medarbejderne oplever, at han taler deres sag, når de kan 
se, at han samarbejder med TR og AMIR. 
 
Projektet er nu lukket ned, idet der dog arbejdes med at udvikle et TeamSite, hvor erfaringer mv. 
opsamles. 
 

http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/trivselspaletten-dsb-skema_afslutning-støttet-projekt-a3.ashx
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Det er derudover forventningen, at der i et eller omfang kan arbejdes videre med at udvikle TRIO-
arbejdet på forskelige af vores medlemsvirksomheder.  
 
Psykisk arbejdsmiljø i Trafikal Drift (hedder nu Trafik) 
I Trafikal Drift er der mærkbare udfordringer især vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Det skyl-
des blandt andet følgende forhold: 
 

 Der er usikkerhed om fremtiden som følge af bygning af og flytning til to trafiktårne (nye 
centrale arbejdspladser for trafikstyringsmedarbejderne) i henholdsvis København og Fre-
dericia. Herudover skal der være 2 satellit-arbejdspladser, en i Aalborg og en i Århus. Usik-
kerheden for medlemmerne er meget naturligt overvejelser, om der fortsat er et job og i 
ligeså høj grad om det geografiske spørgsmål altså, ”hvor langt skal jeg rejse for at beholde 
mit job i Banedanmark? ”. 

 I det daglige arbejde udsættes medarbejderne ofte for et øget arbejdspres, fordi der opstår 
mange fejl i de gamle og nedslidte fjernstyringsanlæg – ”anlæggene er så at sige sat sam-
men med søm og skruer” for at forlænge deres levetid. 

 Der er i de seneste år skåret meget kraftigt ned i vagtordninger for sikringspersonalet i Ba-
nedanmark og det betyder, at der er meget længere fejlretningstid – og deraf følgende 
mange flere timer, hvor trafikstyringspersonalet skal afvikle togtrafikken ”mere manuelt” 
end når anlæggene kører fejlfrit. 

 IT-systemer ”spiller dårligt sammen” – herunder især, når nye systemer skal arbejde sam-
men med gamle systemer. 

 
Det er vores opfattelse, at sygefraværet er faldende, men fornemmelsen er også, at det falder, 
fordi virksomheden skrider til afskedigelse tidligere, end det før har været tilfældet. 
Det pressede arbejdsmiljø viser sig derfor ikke i sygestatistikken samlet set, men det betyder ikke, 
at der ikke er en væsentlig sammenhæng og konsekvens. 
 
Banehuset arbejdsmiljø 
I Banehuset fik Banedanmark i 2014 to påbud fra Arbejdstilsynet, et om arbejdspres og et om støj 
og luft, og der er siden arbejdet med at få forbedret forholdene. 
 
HR afdelingen i Banedanmark har som følge at påbuddene arbejdet med forbedringer på området 
arbejdspres og stress. Der bruges kurser, samtaler og erkendelse af, at stress findes. Men der er 
altid plads til forbedringer. Og det prøver medarbejderrepræsentanterne i Banedanmark at gøre 
noget ved, eksempelvis ved samtaler med direktionsgruppen (chefer/ledere/direktører) samt brug 
af deres indflydelse i de forskellige samarbejdsfora og de forskellige arbejdsmiljøudvalg. Erfaringer 
er, at det er væsentligt at fastholde fokus på dimensionerne arbejdspres og stress fordi de ofte bli-
ver nedtonet i forhold til problematikker omkring det fysiske arbejdsmiljø. 
 
Støj og luft i Banehuset er forbedret meget. Ved fornyelse af udluftningssystemet - færre personer 
i Banehuset - ventiler på radiatorer er efterset og nogle steder udskiftet - termometre, så man fak-
tisk kan se, hvilken temperatur det er i rummet – der er sat plader op på væggene, så de tager me-
get af lyden. Der er så den ulempe, at de afgiver en lugt, der dog bliver mindre og mindre.  
Herudover har TR og Amir fokus på samarbejde i Banehuset.   



Beretning til delegeretmødet 2016 
HK Trafik & Jernbane 

 

19 

 

Projekt til håndtering af vold og trusler 
DSB har i 2015 søsat et 3 årigt projekt på baggrund af et stigende antal volds- og trusselsepisoder, 
som var konstateret i MTAPV og henvendelser fra medarbejdere med kundekontakt. 
 
HK Trafik & Jernbane er repræsenteret i projektstyregruppen ved næstformanden og herudover er 
vi repræsenteret i en af arbejdsgrupperne, som specifikt arbejder med vold og trusler mod perso-
nalet i Kort & Godt A/S, herunder også med fokus på mere og bedre forebyggelse. 
 
Der er desuden fokus på i projektet at sikre en mere ensartet tilgang og et fælles minimumsniveau 
for alle ansatte i DSB, når det drejer sig om risiko for vold og trusler, også når skaden er sket, og 
man vil sikre bedre støtte til både medarbejdere og ledere efter episoder med vold og trusler. 

 
  

http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/projekt-til-ha°ndtering-af-vold-og-trusler-i-dsb.ashx
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Kompetenceudvikling 
 
Medlemsundersøgelse - Uddannelsesniveau 
HK stat gennemførte i august-september 2014 en stor medlemsundersøgelse blandt 4000 tilfæl-
digt udvalgte erhvervsaktive medlemmer.  Undersøgelsen skulle kortlægge medlemmernes uddan-
nelsesniveau og skulle afdække både hele uddannelser, enkelte moduler samt erfaringer med 
MUS og udviklingsplan. 
 
Det vil føre for vidt at gennemgå alle resultaterne, men hovedresultaterne skal oplistes her: 
 

 39 % har en kontoruddannelse som højeste uddannelse 

 27 % har en kort videregående uddannelse som højeste niveau 

 11 % har en mellem-lang uddannelse som højeste niveau 

 3 % har en lang videregående uddannelse som højeste niveau 

 20 % er ufaglærte med en folkeskole- eller gymnasial uddannelse som højeste niveau 

 89 % er ikke i gang med kompetencegivende uddannelse 

 12 % forventer at tage kompetencegivende uddannelse inden for det næste år 

 84 % har været til MUS inden for de seneste 2 år 

 68 % angiver, at det er klart, hvor de skal henvende sig med ønsker om kompetenceudvik-
ling 

 65 % oplever deres MUS som ’overvejende positiv’ eller ’meget positiv’ 

 61 % mener de har gode faglige udviklingsmuligheder 

 47 % angiver, at de har en opdateret udviklingsplan 
 
Hovedkonklusionerne er: 
 

 Vi skal blive bedre til at motivere medlemmerne til at uddanne sig løbende – den enkeltes 
motivation til uddannelse er den helt store barriere og mulighed – større end manglende 
tid og økonomi, og derfor er det afgørende, at vi i HK stat arbejder med at motivere med-
lemmerne til at tage formel kompetencegivende efteruddannelse 
 

 Vi skal gøre det lettere for medlemmerne at løfte deres uddannelsesniveau – her er igang-
sat en række tiltag politisk, organisatorisk, herunder i højere grad at koble uddannelse til 
organisering og fastholdelse samt arbejde for at målrette og synliggøre kompetencemidler 

 
Som en direkte konsekvens af undersøgelsen har HK stats bestyrelse besluttet at gøre 2016 til et 
år hvor en række aktiviteter skal gennemføres både i sektoren og ude i afdelingerne for at sætte 
fronyet fokus på vigtigheden af løbende kompetenceudvikling. Den foreløbige kulmination er her i 
april 2016, hvor en stor karrierekampagne ruller ud i samarbejde med alle afdelingerne fra den 4-
29. april. HK Trafik & Jernbane er selvfølgelig en del af denne indsats. 
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Resultater og udfordringer i delegeret perioden 
Det har været glædeligt at konstatere, at et antal af vores ”voksenmedlemmer” har gennemført 
den almene kontoruddannelse – herunder ”fået papir på det de kan” – og det har været en udlø-
ber af projekt ”Billet til Fremtiden”, som vi i samarbejde med DSB gennemførte i den forrige dele-
geret periode. 
 
Vi har forsøgt at få en dialog stablet på benene med ledelsen i DSB med henblik på at bane vejen 
for, at flere kunne få en udviklingsplan for efteruddannelse. Men også få en rimelig sikkerhed for, 
at de kunne få planen realiseret. Her er vi desværre stødt ind i, hvad der nærmest må betegnes 
som en mur – en mur af forholdsvis god velvilje, men en endnu tykkere mur af forklaringer på, at 
der ikke kunne frigøres personale til efteruddannelse, fordi bemandingen er skåret lige til benet, 
og der desuden skulle afsættes ressourcer til intern uddannelse. Det sidste var et issue i Kundecen-
tret, hvor et nyt IT-system stod for døren og dermed behov for en del efteruddannelse i det sy-
stem. 
 
I DSB HSU’s Kompetenceudvalg har vores repræsentant forsøgt at forfølge vores krav om kompe-
tenceudvikling til vores medlemmer bredt set i DSB, men vi må erkende, at det ofte er op ad 
bakke. Der er fra ledelsens side et ønske om at minimere omkostningerne til efteruddannelse og i 
overvejende grad at benytte sig af e-learning, hvilket vi dog har fastholdt ikke kan stå alene. 
 
I udvalget gøres der desuden hvert år et stort stykke arbejde for i forbindelse med tildeling af mid-
ler fra Kompetencefonden til individuel efteruddannelse at få fokus på, at midlerne i så høj grad 
som overhovedet muligt skal gå til de kortuddannede og dermed altså også HK Trafik & Jernbanes 
medlemmer. 
 
MUS med vurdering 
I DSB blev i 2013 indført MUS med Vurdering (MUS/V), hvilket har afstedkommet udfordringer for 
en del af vores medlemmer, som har haft oplevelsen af, at der i samtalerne var for meget fokus på 
vurdering og for lidt fokus på udvikling. Vi har derfor lavet et stort stykke arbejde i HSU’s Kompe-
tenceudvalg, hvor vores repræsentant sammen med de øvrige organisations-repræsentanter har 
presset på for at få drejet fokus i en mere positiv retning. Det har resulteret i at der nu her i 2016 
er kommet mere opmærksomhed på betydningen af f.eks. trivsel. Samtidig er der kommet mere 
fokus på at træne lederne, der skal gennemføre samtalerne. 
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Banedanmark Drift  
Ultimo 2015 fik HK Trafik & Jernbane en henvendelse fra Kompetencesekretariatet, som arbejder 
målrettet med at forbedre MUS-indsatsen på de statslige arbejdspladser, og i den forbindelse ville 
de gerne tale med os, om vi kunne gøre noget i Banedanmark. 
 
Efter en kort research landede det på, at det primært er i Banedanmark Drift, vi oplever udfordrin-
ger med MUS, idet det kniber gevaldigt med at få struktur på efteruddannelse, både fordi det kan 
være svært at frigøre personale til at komme på efteruddannelse, og fordi lederne har svært ved 
at gennemskue mulighederne for efteruddannelse. 
 
Vi er pt ved den erkendelse og har til gode at tale med Kompetencesekretariatet igen, men det 
forventes helt klart, at der kan gøres en indsats i den kommende tid. 
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Medlemssager  
 
Sagsbehandling på mange niveauer. Hvor løses sagen bedst for medlemmet? 
Medlemmernes faglige sager dækker over en særdeles bred vifte af opgaver der løses i organisati-
onen. 
 
HK Trafik & Jernbane har i delegeret perioden arbejdet med at sikre, at medlemmernes faglige sa-
ger løses så lokalt som muligt. 
 
Det har været et politisk ønske i bestyrelsen såvel af hensyn til mulighederne for ”lokale løsninger 
frem for domstolsafgørelser”, men også fordi det faldende medlemstal har haft alvorlige konse-
kvenser for økonomien og dermed har bestyrelsen været tvunget til at reducere sekretariatets fag-
lige ressourcer til et absolut minimum. Begge hensyn har peget hen imod, at tillidsrepræsentanter 
og kredse skulle løse en væsentlig del af de faglige sager. 
 
I modsat retning har det trukket, at virksomhederne i højere og højere grad lader deres HR afdelin-
ger og ansatte jurister behandle selv de mindste sager i virksomhederne, og dermed har fjernet 
det lokale forum, hvor en tillidsrepræsentant og nærmeste leder forhandlede lokale aftaler, lokal 
løn og løste uoverensstemmelser eller problemstillinger, der vedrørte enkeltmedlemmer. 
 
Herudover har HK Trafik & Jernbane historisk haft et net af dygtige og erfarne tillidsrepræsentan-
ter, men efterhånden som nye skal tage over ligger der en stor udfordring i forhold til at oparbejde 
den viden og erfaring, som har ligget i et mangeårigt erfarent TR korps. 
 
Som det fremgår af ”oversigt over åbnede sager i 2015” samt ”oversigt over sagstyperne” er der 
fortsat mange sager, der må overdrages til løsning i sekretariatet, medens der dagligt løses rigtig 
meget lokalt. 
 
Fra lokal drøftelse til Højesteret. 
En faglig sags vej, fra den første lokale uenighed til Højesteret afsiger en principiel kendelse, er vir-
kelig lang, og heldigvis finder langt hovedparten af sagerne en løsning ved forlig eller ved en første 
instans afgørelse ved domstolene. 
 
Men det er tankevækkende, at vi som en forholdsvis lille afdeling i HK har stribevis af principielle 
sager ikke mindst på tjenestemandsområdet, hvor der fortsat er brug for at fastlægge retspraksis. 
Udvalgte eksempler på sagstyper med principielle vinkler som HK Trafik & Jernbane har rejst, for-
handlet og bragt eller vil bringe videre til domstole eller ombudsmanden: 
 
Sager om tillæg i Rådighedslønsperioden 
Sager om brug af Helbredsnævnet i forbindelse med svagelighedspensionering 
Sager om anvisning af passende stillinger 
Sager om misbrug af helbredsoplysninger 
Sager om aldersdiskrimination 
Sager om interne forhørslederes habilitet i disciplinærsager  
 

http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/samlet-åbnet-2015-på-kredse.ashx
http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/verserende-24-feb--2016-fordelt-på-områder.ashx
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Man kunne fristes til at mene, at vores virksomheder i disse år i høj grad prøver grænser af og for-
søger at gøre vilkårene for både ansatte og afskedigede medarbejdere bare lidt ringere hele tiden, 
og det er en trist udvikling i en tid, hvor der tales utrolig meget om tillid og samarbejde. 
 
Men der skal ikke være tvivl om, at vi holder vågent øje med de enkelte ”angreb” på rettighe-
derne, og at vi gerne med vores dygtige advokater i HK prøver sagerne af. Også selvom det bety-
der, at vi i sidste ende skal booke tid i Højesteret. 
 
Der er penge i det for medlemmerne – 256 millioner på seks år. 
Når HK Trafik & Jernbane gør op, hvad sagsbehandlingen har bidraget med, taler tallene for sig 
selv. 
256 millioner kroner er hentet hjem til vores medlemmer i perioden 2010 og frem til årsskiftet 
2015. Det er voldsomt mange penge, og det illustrerer meget godt, at det betaler sig at have en 
stærk fagforening i ryggen – bare for en sikkerheds skyld. 
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Beskæftigelse  
 
Lukning af arbejdspladser – Rejsebureauer, kundecentre og billetsalg 
Perioden fra 2012 til 2016 har været en lang række af arbejdspladslukninger, afskedigelser og 
(tvangs)flytninger for vores medlemmer i DSB salg. 
 
HK Trafik & Jernbane har, hver gang en ny lukning blev aktuel, sammen med tillidsrepræsentan-
terne kæmpet for, at medlemmerne blev informeret og behandlet ordentligt. Og det har virkelig 
været op ad bakke. 
 
Vi har oplevet, at især DSB var mere optaget af at tegne nye streger og kasser end at informere or-
dentligt i samarbejdsudvalgene og samarbejde med vores tillidsrepræsentanter.  
 
Vi har måttet klage via officielle kanaler, og medlemmerne har været så vrede over situationen, at 
det en enkelt gang medførte en arbejdsnedlæggelse i DSB. En arbejdsnedlæggelse hvor selv Tjene-
stemandsretten efterfølgende udtrykte forståelse for, at tjenestemændene korvarigt havde for-
brudt sig imod reglerne i Tjenestemandsloven og afholdt et fagligt møde. 
 
DSB’s til tider vilkårlige skalten og valten med de tjenestemandsansatte i rejsebureauer, kundecen-
tre og billetsalg har fået alvorlige konsekvenser for en række medlemmer. Nok fik medlemmerne 
tilsagn om at beholde jobbet, men for mange var det et væsentligt forandret job, og for andre et 
job der fordrede pendling mellem landsdelene eller flytning af familie og bohave til den anden 
ende af landet. 
 
Denne situation har bragt en række af vores medlemmer i en utålelig situation og har blandt andet 
resulteret i stressbetingede sygdomsforløb med pensionering som uundgåelig følge, alt imens DSB 
har holdt fast i retten til at flytte rundt med tjenestemandsansatte medarbejdere. 
 
HK Trafik & Jernbane har gentagne gange opfordret DSB til langtidsplanlægning og samarbejde 
med de faglige organisationer i stedet for de kortsigtede isolerede løsninger, hvor vores medlem-
mer ofte er blevet klemt. 
 
Konsekvenser for medlemstallet 
Dalende medlemstal er blandt andet en følge af lukningerne af arbejdspladser. 
En række overenskomstansatte og kontraktansatte har mistet deres job ofte som følge af luknin-
ger af arbejdspladser og effektiviseringer, især i DSB men også i andre dele af de offentlige ar-
bejdspladser, hvor vi har medlemmer. 
 
Medlemmerne overflyttes til de geografiske HK afdelinger, når de bliver ledige, og derfor er påvirk-
ningen på medlemstallet mærkbar umiddelbart. 
 
Tjenestemænd, der afskediges med rådighedsløn, forbliver i Trafik & Jernbane som aktive med-
lemmer, medens medlemmer, der pensioneres, ofte overgår til service- eller seniormedlemsskab 
eller i tilfælde af, at de fortsætter på arbejdsmarkedet overflyttes til andre HK afdelinger eller an-
dre forbund. 

http://www.hk.dk/omhk/afdelinger/trafikogjernbane/om-trafik-og-jernbane/delegeretmode-2016/beretning/bilag-til-beretning
http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/medlemsudvikling-vægtet-fuldtidsmedlemmer-afdelinger.ashx
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Udflytning af statslige arbejdspladser 
Da Venstre regeringen den 1. oktober 2015 offentliggjorde antallet (3.900), og hvilke statslige ar-
bejdspladser der skulle deltage i den store udflytning af statslige arbejdspladser, var der mange af 
HK Trafik & Jernbanes medlemmer, der åndede lettet op.  
 
Men for en lille gruppe medlemmer i Greve og Ørestaden var det særdeles dårlige nyheder. Trafik-
styrelsen blev beordret til at flytte en række arbejdspladser i Færdselsstyrelsen til Ribe og nogle 
enkelte arbejdspladser til Viborg. Det er udflytninger, som en overenskomstansat ikke har pligt til 
at tåle, men konsekvensen af at sige ”nej tak” er, at man mister sit arbejde. 
 
På trods af ihærdige opfordringer var Trafikstyrelsen ikke særlig villige til at indgå aftaler med sam-
arbejdsudvalget og HK Trafik & Jernbane om vilkårene for udflytningerne. For dem der ikke ville 
flytte med, har det været en tid med diskussioner om især Trafikstyrelsens opfattelse af, at man i 
en opsigelsesperiode blot kan koste de ansatte på tjenesterejser, når de en gang har sagt nej til at 
flytte med. Vi fik heldigvis med hjælp fra OAO og Moderniseringsstyrelsen bremset lidt for den op-
fattelse. 
 
I Banedanmark blev ca. 300 ansatte varslet udflytning til henholdsvis Ringsted og Fredericia, men 
det har heldigvis ikke medført så store problemer, at det ikke har kunnet håndteres lokalt. 
 
 
Udlånsaftaler og fremtidige tvangsudlån af tjenestemænd 
Gennem årene har HK Trafik & Jernbane indgået en række rammeaftaler for udlån af tjeneste-
mænd, som den enkelte tjenestemand har kunne udfylde med en individuel aftale. 
Det har der været brug for i situationer, hvor DSB har valgt at udlicitere eller frasælge dele af virk-
somheden, eller når politikkerne har besluttet at sende opgaver i udbud, og andre virksomheder 
har overtaget dele af DSB’s drift. 
 
DSB’s tjenestemænd har nemlig kun været forpligtet til at lade sig udlåne i de tilfælde, hvor DSB 
har udskilt dele af virksomheden i et datterselskab, og hvor tjenestemanden før udskillelsen arbej-
dede inden for det område, der blev udskilt. Det gjorde sig eksempelvis gældende i forbindelse 
med oprettelse af DSB S-tog A/S og DSB Kort & Godt A/S. 
 
Tjenestemænd der, når de ikke havde pligt til det, ikke har ønsket at lade sig udlåne har ofte stået i 
den situation, at der ikke var passende stillinger til dem i DSB, og de er derfor blevet afskediget 
med rådighedsløn og egenpension. Men tjenestemanden har haft et valg, og det har været væ-
sentligt i håndteringen af de mange udlånssituationer, der har været skabt af især DSB’s men også 
Banedanmarks ønsker om udlicitering og opdeling og frasalg af dele af virksomheden. 
 
I forbindelse med aktuelle omfattende udliciteringsplaner i DSB, er der med næsten tidsmæssigt 
sammenfald vedtaget ændringer i Lov om DSB, sådan at DSB tjenestemændenes beskyttelse mod 
tvangsudlån nu er forringet væsentligt. 
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Det betyder dog ikke, at HK Trafik & Jernbane ikke fortsat vil kæmpe imod forringelser af tjeneste-
mændenes vilkår på området, og vi imødeser en række afgørelser ved domstolene for at fastlægge 
retspraksis for en statstjenestemands pligt til at lade sig udlåne til en privat arbejdsgiver. 
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Kommunikation 
 
Fagforeningen har i perioden løbende udviklet sin kommunikationspolitik især inspireret af udfor-
dringerne i at skabe ”den organiserende fagforening”, (DOF), og ”give fagbevægelsen tilbage til 
medlemmerne” samt udviklingen af den ”medlemsdrevne faglige dagsorden”. 
 
Vi har arbejdet med at kommunikere på alle de kanaler og frekvenser hvor det er muligt at få med-
lemmernes opmærksomhed – men erfaringen viser, at den mest betydningsfulde kontakt sker 
gennem opbyggelsen af den lokale tillidsrepræsentants personlige relation til det enkelte medlem.  
 
Erfaringen viser, at det er meget vigtigt, at alle tillidsrepræsentanter, over for medlemmerne, op-
træder som fagforeningens repræsentanter, og at ingen suboptimerer i kommunikationen, ved 
f.eks. kun at fremhæve sit eget niveau over for medlemmerne, og så lade kritik af fagforeningen 
stå uimodsagt hen. Vi ved, der kan opstå frustration over forhold i virksomhederne som fagfor-
eningen ikke kan omgøre. Her er opgaven, at få rettet kritikken hen mod de reelle årsager til for-
ringelser – og påvise hvor ansvaret reelt ligger. (Ledelsesmæssigt eller politisk).  
 
Vores hovedudfordring har været at formidle den øgede forbundssynergi i tilbud og service i et re-
levant, og vedholdende omfang, helt ud til det enkelte medlem, på en måde der egner sig bedst 
efter de lokale forhold. Best practice vil altid være, at man lokalt overvejer om man kan formidle 
faglige tilbud mere målrettet ud fra den enkelte TRs kendskab til det enkelte medlems ønsker og 
behov, når man spotter et match. 
 
Det stærkeste ”faglige våben” har været når vi anvendte en tilpasset skarp kommunikation, så-
kaldt ”kommunikation med kant”, i situationer hvor det faglige konfliktniveau har været optrap-
pet. En kommunikation hvor problemer åbent afdækkes, ansvarsniveau udpeges, og som til stadig-
hed er løsningsorienteret ud fra de konkrete forhold.  
 
Det kan forudses, at netop kommunikationspolitikken, og navnlig ressourcerne til at udføre den, 
vil være et af de vigtigste fokusområder i den kommende periode. 
 
Bilag: Kommunikationspolitik 2014 og 2015, samt debatoplæg og indstillingsnotat til bestyrelsen 
09/2015. 

 
  

http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/bilag-1---kommunikationspolitik-2014-og-2015.ashx
http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/bilag-1---kommunikationspolitik-2015-og-2016.ashx
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Tillidsrepræsentanter 

 
Tillidsrepræsentantens aktuelle udfordringer 
Det er et krævende og ansvarsfuldt hverv at være TR i dag. Opgaven er fortsat at kunne hjælpe 
medlemmer med vanskelige lokale sager ude på arbejdspladserne - og visitere mere principielle 
sager videre til kreds og sekretariat.  
 
Vi oplever desværre fortsat, at virksomhedernes HR – afdelinger øger deres aktivitet helt ud i yder-
ste led af arbejdspladserne med et tiltagende ”juristeri” og den ellers stærkt kritiserede trang til 
minutiøs kontrol. Det eneste der har begrænset denne udvikling er, når det har vist sig for proble-
matisk, at HRs egne begrænsede ressourcer bliver direkte ”flaskehalse” over for løsning af lokale 
udfordringer, der ikke kan vente. 
 
Men udviklingen betyder endvidere, at de stedlige chef – lederes relationer til den lokale TR, hvad 
angår indflydelse på lønudvikling og kompetenceudvikling, til en vis grad udviskes. Og vi har ople-
vet, at indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø i for høj grad individualiseres – eller at proble-
merne ligefrem benægtes - og det forebyggende arbejde er omtrent ”ikke – eksisterende” eller 
kører i laveste gear. 
 
Det skaber i realiteten en større afstand mellem top og bund i virksomhederne, og gør det dermed 
vanskeligere at udvikle og fastholde motivation og værdiskabende innovation på medarbejderni-
veau.  
 
Langt de fleste TR søger ihærdigt gennem øget efteruddannelse, konstruktiv deltagelse i samar-
bejdsfora, uformelle dialoger med ledelsen, at ”komme ind i kampen – og holde dampen” og sikre, 
at medarbejdere og ledelse kommunikerer på samme frekvens og samarbejder.  
 
Men det er en stor opgave at få skabt reel troværdighed om, at et aktivt medarbejderengagement 
bliver påskønnet og ”nytter noget”. At der er klare fordele for den enkelte, ved den ekstra indsats, 
– og det forudsætter at den lokale ledelse opfattes at have beslutningskompetence og indflydelse 
på fremtiden. 
 
Kravet om tid til det faglige arbejde som tillidsrepræsentant 
Desværre har vi oplevet, at den tid, der er nødvendig for en TR til at udføre fagligt arbejde for 
medlemmer, har været sat under et urimeligt pres af ledelsen. Ivrigt sekunderet af et HR i nogle 
virksomheder, der i stigende grad sætter spørgsmålstegn ved, ikke bare hvor meget tid en TR må 
bruge fagligt, men også ved antallet af TR. På den måde drejer udviklingen lige nu i retning af mere 
fuldtids ”professionelle” TR, som på højt niveau skal kunne matche HR og øvre ledelseslag. 
 
Imidlertid er der intet der tyder på, at en sådan udvikling, der blot kopierer virksomheds-hierarkiet 
her og nu, skulle være i medlemmernes interesse. Derfor har det også været vigtigt at øge med-
lemmernes opbakning til deres tillidsrepræsentant – men også stille krav til samme – for at fast-
holde de fordele der er ved at have en lokalt TR. 
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Og vi har grundlæggende stillet kritisk spørgsmålstegn ved den type relation, der nu søges skabt 
mellem ledere og TR, hvor HR i overdreven grad har centraliseret, eller søger at centralisere, for-
hold der er essentielle for de medarbejdere, der repræsenteres. Generelt har vi oplevet øvelsen 
fra HRs side som et forsøg på, at foretage besparelser ud fra virksomhedsledelsernes opstillede 
økonomiske og strategiske mål. Det sker i mange tilfælde på bekostning af mulighederne i, og vær-
dien af, lokalt aftalte tilpasninger og individuelle løsninger.  
 
Det efterlader såvel den lokale TR og stedlige leder som nærmest indflydelsesmæssigt ”unplug-
ged” i relation til de forhold, som medlemmerne lægger mest vægt på. Dermed udhules dele af 
tillidsrepræsentantinstitutionen, der sammen med forhandlings – og aftaleretten, er rygraden i 
den danske model. 
 
Ny TR uddannelse i 2016 
I takt med udviklingen og udfordringerne i TRs arbejdsopgaver, herunder styrkelse af medlemsre-
lationerne ud fra tankerne i ”den organiserende fagforening”, har forbund, sektor, fagforening og 
kredse haft til opgave at styrke og udvikle den enkelte TRs medlemsrelationer.  
 
Hovedvægten er lagt på mere individuel rådgivning om mulighederne for mere faglig efteruddan-
nelse og personlig udvikling af den enkelte TR. Det sker mest konkret gennem ”TR Udviklings Sam-
taler”, (TRUS).  
 
Vi har i perioden således arbejdet med at introducere den såkaldte TRUS for TR og kredsformænd 
– en MUS for denne målgruppe. Der er i perioden udviklet en guide af HK Stat, som vi arbejder 
med at implementere. Forudsætningen for succes er selvfølgelig, at hver enkelt TR og kredsfor-
mand besidder de nødvendige faglige ambitioner af hensyn til de medlemmer de repræsenterer.  
 
Og samtidig har der i stigende grad været efterspørgsel fra den enkelte TR om at få mere viden og 
flere værktøjer i forhold til udfordringer i det lokale, især psykiske arbejdsmiljø. Vi har konstateret, 
at det er et behov for alle parter, der har ansvar for arbejdsmiljøet i virksomhederne.  
 
Hvor svært skal det være 
Det er medlemmerne alene, der vælger deres tillidsrepræsentant – og vi har i dag rigtigt mange 
meget slidstærke og kompetente TR, der brænder for deres medlemmer, og leverer resultater de 
virkeligt kan være stolte af. Men alting kan stadig forbedres, og udfordringerne i et generations-
skifte er til at få øje på. 
 
Imidlertid har der gennem tiden været en vis risiko for, at TR rent arbejdsfagligt og karrieremæs-
sigt blev kørt ud på et sidespor, og til stadighed ville have vanskeligt ved at vedligeholde deres job-
muligheder. Denne uhørte ”tillidsrepræsentants - erhvervs-risiko” har direkte betydet, at en del 
medlemmer, der ellers kunne være emner som TR, har fravalgt denne mulighed.  
 
Som en samlet styrkelse af ”tillidsmandsinstitutionen” er der fra 2016 sket en revision og fornyelse 
af grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter - så den i dag i endnu højere grad matcher de aktu-

http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/hk-stats-nye-tr-uddannelse.ashx
http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/trus-vejledning-stat.ashx
http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/trus-vejledning-stat.ashx
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elle udfordringer. Samtidig er der et stærkt fokus på relationen til medlemmerne og klub/kredsar-
bejdet som en del af udviklingen af ”den organiserende fagforening”. Endvidere er en tilsvarende 
fornyelse af øvrige interne faglige efteruddannelser under udvikling  
 
Nu kan du som TR direkte styrke din karriere med faglige kurser i HK 
I erkendelse af, at det i dag er et grundvilkår i stort set alle fag og brancher, at medarbejderne ind-
stiller sig på at gennemgå ”livslang læring” for at følge med jobudviklingen, sikre sin lønmæssige 
markedsværdi, opnå øget tryghed i ansættelsen, samt over et langt arbejdsliv at kunne vælge nye 
veje, har der været stigende fokus på at sikre, at også en TR får sin ”fair share” af disse mulighe-
der. 
 
Gennem overenskomsterne er der således skabt baggrund for, at TR løbende skal have de nødven-
dige efteruddannelsestilbud og kunne opnå samme løntillæg for samme arbejde og kvalifikatio-
ner/funktioner som alle øvrige medarbejdere. Den enkelte TR nyder da også generelt arbejdsfaglig 
anerkendelse, endda i en sådan grad, at de flere steder i høj grad forventes at kunne udføre ar-
bejde svarende til et fuldt årsværk – hvilket ikke er acceptabelt eller klogt – og i strid med tillidsre-
præsentantaftalerne og ånden i den danske model på arbejdsmarkedet. 
 
Men et af de nyeste tiltag i fagbevægelsen, nærmere betegnet i HK og FOA er, at disse forbund i 
samarbejde med de uddannelsesinstitutioner der udbyder ”Akademi – uddannelser” har indgået 
aftaler om, at man på en lang række af de nuværende TR – kurser optjener såkaldte ETCS point, 
der godskrives, hvis man søger ind på en sådan AU i retningerne: personale og arbejdsmiljø. Indtil 
videre er 12 af HKs interne kurser er netop anerkendt som ETCS – givende til de nævnte AU. 
 
Og det er en proces, der fortsætter og vil omfatte stadig flere af TR – kurserne og målrette sig ikke 
bare AU – men også diplomuddannelser m.v.. Det betyder, at vi står på tærsklen til, at TR under 
efteruddannelse for at kunne varetage denne tillidspost, vil kunne indkalkulere denne aktivitet i en 
videregående karriereplanlægning. Og samtidig blive en stadig dygtigere med – og modspiller i for-
hold til ledelse og virksomhedsstrategier. 
 
Der vil på delegeretmødet blive omdelt en flyer fra kursusafdelingen og ETCS – aftalerne m.v. 
 
TR kursuskonferencer i Trafik & Jernbane 
Ud over de udbudte faglige kurser i HK og HK Stat har vi videreført traditionen med at afholde 
halvårlige 3 – dages kurser for TR på skiftende kursussteder. Rigtig mange TR benytter sig af tilbud-
det, og det styrker netværksmuligheder samt det sociale fællesskab, og bidrager derfor væsentligt 
til fagforeningens interne sammenhængskraft. 
 
Indholdet har vi søgt at gøre så aktuelt og relevant som muligt, men det er en udfordring at op-
fylde alle ca. 70 tillidsrepræsentanters behov for efteruddannelse samtidigt. Derfor har kursusind-
holdet vekslet mellem tilbud om direkte mini – værktøjskurser, med hjælp fra kursusafdelingen, og 
generelle faglige opdateringer af særligt aktuelle faglige temaer. 
 
  

http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/ects-pointsystemet.ashx
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TR kursuskonferencerne faglige målsætninger har været: 

 at give nogle få enkle værktøjer til akut brug for den enkelte TR 

 at være en apetizer for forskellige mulige kursusretninger i HK 

 at inspirere til at efteruddanne sig som TR 
 
Endvidere har vi opretholdt muligheden af at organisere ”just in time” kurser, hvor vi med relativt 
kort varsel kan rykke ud i en virksomhed for holde et ønsket temakursus, med helt ned til 3 TR. 
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Organisering og fastholdelse af medlemmer  
 
I forrige delegeretmødeperiode havde vi et tab på 497 medlemmer, der i stor udstrækning skete 
som følge af masseafskedigelser, men også en jobudvikling der lagde et stort pres på HK’ernes ar-
bejdspladser.  
 
I denne periode har vi ”afbøjet medlemskurven” noget, men vi har i perioden haft et medlemsfald 
på 346 medlemmer. Tendensen de seneste 2 år har været at medlemsafgangen er faldende år for 
år. Årsagerne til afgangen analyseres i HK, fordi det delvist rummer svaret på, hvilke muligheder vi 
har for mest effektivt at begrænse medlemstabet.  
 
I perioden har vi arbejdet med at rette medlemmernes fokus ind på betydningen af at kræve kom-
petenceudvikling og efteruddannelse som en aktivitet på kredsniveau – der hvor der er størst 
kendskab til den enkelte og arbejdspladsens udfordringer.  
 
Vi har haft støtte også på det punkt i perioden fra HK Stat, der gennem grundige medlemsundersø-
gelser har afdækket de statsligt ansatte HK’eres uddannelsesniveau, MUS – udviklingsplaner m.v. 
og herudfra arbejdes der med at øge interessen for de efteruddannelsestilbud der kan matche be-
hovsniveauet.  
 
Herudover har HK Stat arbejdet med at udbrede kendskabet til den relativt nyere ”administrati-
onsbacheloruddannelse”, som aftalemæssigt er indenfor HKs dækningsområde på kontorfunktio-
nærområdet. Den eksisterer også i dag som en diplomuddannelse, der måske trænger til noget 
mere opmærksomhed – også i forhold til et meritsystem ift. nuværende voksenmedlemmer. 
 
Der er i dag en række muligheder for at aftale efteruddannelse lokalt, mellem den enkelte medar-
bejder og lederen. Og i den forbindelse kan der søges økonomisk støtte fra de kompetencefonde, 
der er etableret i forbindelse med indgåelse af overenskomsterne over en længere årrække. 
Spørgsmålet er, om der er tilstrækkeligt kendskab til mulighederne for finansiering af kompeten-
ceudvikling – samt om det udviklede finansieringssystem er fleksibelt nok. Og frem for alt om de 
enkelte virksomheder, medarbejdere og ledere har den samme indstilling. 
 
Vi har i perioden arbejdet med, at uddanne vores TR til at have fokus på medlemsudviklingen lo-
kalt, dels gennem opsøgende virksomhed overfor nyansatte og dels gennem kontakt til de med-
lemmer, der tog skridt til at udmelde sig. Trods en forbedret indsats på dette område må vi er-
kende, at de fleste ”fastholdelses – kontakter” stadig gennemføres fra centralt hold i sekretariatet.  
 
Generelt kan vi sige, at det ofte er for sent at fastholde medlemmet, når han/hun har besluttet sig 
for at melde sig ud. Derfor skal vi undgå at komme så langt, og det skal ske via aktiviteter og op-
bygning af relationer mellem tillidsrepræsentanten og medlemmet. (DOF) 
 
Lederindsatsen  

 
Chef – lederkredsen adskiller sig fra de øvrige kredse, ved at organisere medlemmer på tværs af 
virksomhederne. 

http://www.hk.dk/~/media/dokumenter/afdelinger/hk%20trafik%20og%20jernbane/delegeretmoede%202016/beretning/medlemsudvikling-2011---2016.ashx
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Det er den kreds der mest massivt, på vegne af fagforeningen, er i konkurrence med rivaliserende 
faglige organisationer/ ”gule fagforretninger”, og derfor har særlige behov for at have en egen kul-
tur, netværk og tilbud der målretter sig, og kan skabe umiddelbar værdi for, chefer – ledere i de 
virksomheder hvor vi organiserer. 
 
Fokus har naturligt været på at styrke karriereplanlægningen og uddannelsesparatheden med hen-
blik på at udvikle chef – lederjobbet som et fag. 
 
I den sammenhæng er der i samarbejde med HK Stat afviklet meget velbesøgte workshops for 
chef-ledere som har skabt dynamik i medlemsgruppen, bl.a. med afsæt i dels mulighederne i real-
kompetenceafklaring, og dels information om de uddannelsesmuligheder, der eksisterer for denne 
medlemsgruppe. 
 
Samtidig har især HK Hovedstaden iværksat særlige ”lederindsatser” med forskellige tilbud om 
netværk, foredrag og invitationer morgenmøder om relevante ledelsesemner med relevante res-
sourcepersoner. Vi har igennem aftaler sikret, at disse tilbud også er tilgængelige for vores chef - 
ledergruppe. 
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Medlemstilbud 
 
Ny lønforsikring for alle HK Stat medlemmer og HK Kommunal medlemmer 
HK Stats obligatoriske lønforsikring blev indført i oktober 2013. Det skete efter en urafstemning 
blandt medlemmerne om spørgsmålet. Hvis man er medlem af HK Stat og HK’s a-kasse, er man 
som udgangspunkt obligatorisk omfattet. Det gælder også tjenestemænd.  
 
Forsikringen giver en ekstra dækning ud over dagpengene i et halvt år, hvis man skulle blive ledig. 
Forsikringen koster 50 kr. pr. md., men er fradragsberettiget, så den reelle pris efter skat er ca. 34 
kr. pr. md.  
 
Efter to år med lønforsikringen har 737 ledige medlemmer fået penge fra lønforsikringen, og der 
er udbetalt mere end 8 millioner kroner til medlemmerne. De berørte har i gennemsnit fået penge 
fra lønforsikringen i 19 uger – altså mindre end de maksimale 26 uger. Den kollektive, solidariske 
ordning hviler i sig selv, og den såkaldte bufferfond er ved at være fuldt opbygget. Det betyder, at 
der kan diskuteres eventuelle forbedringer til ordningen eller prisnedsættelse.   
 
HK Kommunals obligatoriske lønforsikring blev indført i oktober 2012. Det skete efter en kongres-
beslutning i januar 2012. Hvis man er medlem af HK Kommunal og HK’s a-kasse er man obligato-
risk omfattet af lønforsikringen. Det gælder også tjenestemænd. 
 
Forsikringen giver en ekstra dækning ud over dagpengene i et halvt år, hvis man skulle blive ledig. 
Forsikringen koster 41 kr. pr. md. men er fradragsberettiget, så den reelle pris efter skat er ca. 27 
kr. pr. md.  
 
Efter tre år med lønforsikringen har 1.300 ledige medlemmer fået penge fra lønforsikringen, og 
der er udbetalt mere end 18,5 millioner kroner til medlemmerne. De berørte har i gennemsnit fået 
penge fra lønforsikringen i 19,1 uger – altså mindre end de maksimale 26 uger. Den kollektive, soli-
dariske ordning hviler i sig selv, og den såkaldte bufferfond er fuldt opbygget. Det betyder, at der 
kan diskuteres eventuelle forbedringer til ordningen eller prisnedsættelse.   
 
 
  

http://www.hk.dk/raadogstoette/opsigelse/for-dig-der-er-ansat-i-staten
http://www.hk.dk/raadogstoette/vaerktoejer/hk-kommunal-lonforsikring


Beretning til delegeretmødet 2016 
HK Trafik & Jernbane 

 

36 

 

Ny online booking af feriehusene 
Igennem længere tid har HK Trafik & Jernbanes branchebestyrelse haft et ønske om, at booking af 
Jernbaneferies boliger kunne ske elektronisk. 
 
I efteråret 2015 startede HK Danmark drøftelser med firmaet bag Bookhus.dk om sådan en mulig-
hed for alle ferieboliger i HK regi. 
 
I løbet af de næste måneder blev der afholdt møder med kravspecifikationer og udvikling af de øn-
skede sider.  
 
Pr. 1. marts 2016 gik Jernbaneferie (som de første i HK regi) i luften med det nye system. 
 
Samtidig med at Jernbaneferie overgik til det nye system valgte vi ligeledes at indarbejde i 
bookingsystemet reglen om, at de boliger der ejes af Tjenestemændenes Forsikring, kun kan lejes 
af medlemmer af HK Trafik & Jernbane som tillige har forsikring igennem Tjenestemændenes For-
sikring. 
 
Som følge af dette er der nu to bookingsider alt efter hvilken bolig, man ønsker at booke. 
 
Boligerne, der ejes af HK Trafik & Jernbane. 
Berlin 
Gedesby 
Gråsten 
Provence II 
Skovbo 
 
Boligerne, der ejes af Tjenestemændenes Forsikring, Interesseforeningen. 
Frederiksberg 
Lissabon 
London I 
London II 
Paris 
Prag 
Provence I 
Skagen 
 
 
  

https://jernbaneferie.bookhus.dk/default.aspx
https://jernbaneferie-afd2.bookhus.dk/default.aspx
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Ny mulighed for bedre Gruppelivsordning 
Medlemmer af HK Trafik & Jernbane har igennem mange år haft mulighed for, at tegne en Grup-
pelivsordning gennem Forenede Gruppeliv. 
 
Gruppelivsordningen gælder ved dødsfald – og udbetaler alt efter alder på den afdøde en vis sum 
penge til de efterladte. Ordningen ophører automatisk med udgangen af den måned medlemmet 
fylder 67 år. 
 
I efteråret 2015 blev det besluttet, at de medlemmer, der havde en Gruppelivsordning gennem HK 
Trafik & Jernbane, skulle have mulighed for at overgå til en forbedret ordning, der administreres af 
vores Luft- & Havnekreds.  
 
De berørte medlemmer modtog brev om det nye tilbud, og de der ønskede den nye ordning blev 
pr. 1. januar 2016 overflyttet. 
 
I den nye ordning var der mulighed for at vælge imellem flere muligheder  
 

1. En forsikring med dødsfaldsdækning – hvor dine efterladte får en udbetaling, hvis du mi-
ster livet – samt ægtefælledækning – hvor du kan få en udbetaling, hvis din ægtefælle eller 
samlever* mister livet 

2. En forsikring med dødsfaldsdækning samt dækning ved visse kritiske sygdomme – hvor du 
kan få en udbetaling, hvis du får en kritisk sygdom 

3. En forsikring med dødsfaldsdækning, ægtefælledækning samt dækning ved visse kritiske 
sygdomme 

 
*Samlever skal leve sammen med dig på fælles bopæl og 1) vente, have eller have haft et barn 
sammen med dig eller 2) have levet sammen med dig i et ægteskabslignende forhold på jeres fæl-
les bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. 
 
De forskellige forsikringsdækninger har hver en udbetaling på 200.000 kr., og forsikringen ophører 
ved udgangen af den måned, hvor du fylder 70 år.  
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Om det internationale arbejde. 

Gennem vores aftale med HK-Stat, er vi ansvarlig for at deltage i det internationale arbejde i EU, 

der relaterer sig til transportsektoren med særlig opmærksomhed på jernbanen. 

Vi har som i forrige periode engageret os i MAPS (Managerial and professionel staff) projekter, 

som HK Trafik & Jernbane har været med til at sætte i søen for snart 10 år siden. 

På grund af vores begrænsede ressourcer i HK Trafik & Jernbane var det desværre ikke muligt ef-

terkomme en opfordring fra ETF om at modtage valg som medlem af eksekutiv komiteen i Euro-

cadre, som er paraplyorganisation for en lang række administrative forbund. 

Vi har prioriteret at deltage i de store kongresser, bl.a. i Berlin, hvor hele bestyrelsen deltog og i 

kvindekonferencerne, som sidst er afholdt i april måned 2016. 

Herudover udvalgte møder i den sociale dialog i EU Regi (repræsentanter for arbejdsgivere og ar-

bejdstagere – CER og ETF) og i jernbanesektionen i ETF. 

Det har betydet at HK Trafik & Jernbane har kunnet følge med i udviklingen på det europæiske ar-

bejdsmarked inden for transportområde, især jernbanen.  

Og denne viden har vi kunnet bringe videre i vores repræsentation for OAO i EU-specialudvalget 

for transport, hvor interesseorganisationer fra hele transportsektoren samles til løbende møder 

ledet af Transportministeriet (forud for ministerens møde i EU), hvor den danske dagsorden for 

det europæiske arbejde gennemgås, drøftes og lægges fast. 

Det største fokusområde i arbejdet har været arbejdsvilkår i relation til udrulningen af d. 4. jernba-

nepakke. Den 4. jernbanepakke indeholder en lang række forslag til liberalisering af jernbanesek-

toren, herunder et forslag om tvangsudbud af alle jernbanestrækninger. Det har især været kravet 

om udbud, der har været fokuseret på i EFT-regi, og de politiske drøftelser i ETF er brugt i vores 

politiske arbejde i relation til ministeriet og de transport-politiske kontakter vi har, herunder drøf-

telserne/forhandlingerne omkring en ny kontrakt for DSB. 

Det nordiske arbejde. 

HK Trafik & Jernbane har holdt fast i det nordiske samarbejde, som stammer tilbage fra Jernbane-

foreningstiden.  

Sammen med vores søsterorganisationer i Finland, Sverige og Norsk Jernbaneforbunds personale-

grupper som matcher HK Trafik & Jernbane, har vi i perioden revitaliseret arbejdet. 

Det er sket under stærk indflydelse af den medlemstilbagegang, som har ramt såvel HK Trafik & 

Jernbane som vores nordiske søsterorganisationer.   

Tiden og ressourcerne er løbet fra de meget formelle former med repræsentantskab og valg af 

præsident mm. Derfor har vi i perioden lagt vægten på det konkrete samarbejde for at sikre et 

større og mere brugbart udkomme af arbejdet. 

http://www.etf-europe.org/
http://www.eurocadres.eu/
http://www.eurocadres.eu/
http://www.cer.be/
http://www.etf-europe.org/
http://www.oao.dk/
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Temaet, som har domineret perioden, har været og er stadig de unge medlemmers engagement 

og medlemskab af den faglige organisation. Et tema som rammer ind i alle de enkelte landes egne 

udfordringer.  

Temaet har været behandlet på det Nordiske Kursus, som indtil til videre har fået afsat de nødven-

dige ressourcer (dog færre deltagere fra Danmark end tidligere), men så de stadig gennemføres på 

et højt niveau. Her har deltagerne været ’tvunget’ til at fokusere og tage stilling til udfordringen 

med manglende tilslutning fra unge arbejdstagere i transportsektoren. 

Kurserne har naturligvis bragt unge tillidsrepræsentanter sammen, som sammen med mere er-

farne og ældre fagforeningsrepræsentanter har arbejdet med konkrete tiltag for en bedre organi-

sering blandt de unge. 

Repræsentantskabet har samtidig besluttet, at man ikke skal mødes hvert år, men hvert andet og 

at udveksling af væsentlige emner godt kan ske mellem forbundene på anden vis. 

Dermed har det formelle arbejde afgivet ressourcer til det langt mere konstruktive arbejde blandt 

yngre kræfter blandt tillidsrepræsentanterne. 

Fremadrettet vil vi opleve et udvidet fokus i det internationale arbejde på grund af de terroran-

greb vi har set de seneste år. Drøftelserne om hvordan terror og terrortruslen skal håndteres ræk-

ker henover grænser og går på tværs af transportsektoren. For HK Trafik & Jernbanes vedkom-

mende handler det især om vores medlemmer i lufthavnene og på stationerne. Og samarbejde 

med Dansk Jernbaneforbund, som prioriterer det internationale arbejde højt, vil være vigtig. 
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Appendix 
 
Hvad kan vi udlede af HKs årlige medlemstilfredshedsundersøgelser 
 
I henhold til den sidste medlemsundersøgelse i HK ønsker medlemmerne af HK Trafik & Jernbane 
mere synlighed. Dette gælder fra top til bund. Både den lokale tillidsrepræsentant, kredsen og 
Brancheafdelingen som helhed. 
 
Medlemmerne ønsker, at hele fagforeningen kæmper medlemmerne kamp, går forrest og rekla-
merer med de flotte resultater vi får skabt. 
 
Medlemmerne ønsker ligeledes, at der er mulighed for personlig kontakt ved tvivlsspørgsmål, 
samt sparring om problemer på arbejdspladsen. Det gælder både, når det drejer sig om medlems-
tilbud og når det drejer sig om et fagligt spørgsmål eller en aktuel faglig sag. 
 
HK Trafik & Jernbane mærker i sekretariatet og lokalt et større og større behov og krav om person-
lig sparring. Medlemmerne ønsker nærvær og forventer, at vi er til rådighed.  
Forventningen er, at vi løbende er til rådighed både på telefonen og ved behov for personlige mø-
der. 
 
Medlemmerne finder det også væsentligt at vide, hvem deres tillidsrepræsentant er – hvem de 
kan gå til, når der behov for det. 
 
 
Hvad tiltrækker og fastholder medlemmerne  
 
Medlemmerne tiltrækkes i høj grad til fagforeningen via mund til mund metoden. De hører de 
gode historier fra deres kollegaer og tænker, at det vil de gerne være en del af. De tiltrækkes af de 
gode resultater – og derfor skal disse synliggøres endnu mere. 
 
Det er ikke vores opfattelse, at medlemmerne hovedsageligt tiltrækkes af de særlige medlemstil-
bud, som de kan få igennem deres medlemskab af HK Trafik & Jernbane. Dette er kun en lille del af 
medlemskabet. De melder sig først og fremmest ind for at sikre sig faglig hjælp, og så er medlems-
tilbuddene en ekstra gevinst. 
 
Medlemmerne bliver fastholdt, hvis de føler de bliver hørt, og de ser resultater. De skal have tillid 
til fagforeningen, kredsformanden, tillidsrepræsentanten, de faglige medarbejdere. Fra top til 
bund. 
 
Det opfattes især positivt, at HK Trafik & Jernbane er parat til at ”gå hele vejen” for at sikre retfær-
dighed og et godt resultat for medlemmet i den enkelte sag. 
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