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Spørgsmål - Svar om DSB’s indmeldelse i DI. 
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Gælder ikke for tjenestemænd – De bliver på den Statslige aftale. 

 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at hvis man er ansat som tjenestemand, sker der som 

udgangspunkt ikke noget med de løn og arbejdsvilkår som man er omfattet af. 

 

Tjenestemændene bliver på de vilkår som de har i henhold til de centrale aftaler på det statslige 

område. Ud over de centrale aftaler er der også indgået lokale aftaler i DSB. Lokalaftalerne er 

opsagt af DSB, og vi er i HK Trafik & Jernbane er ved at danne os et overblik over, hvilke 

lokalaftaler det drejer sig om – og hvilke konsekvenser opsigelsen får for både tjenestemænd og 

overenskomstansatte. og som er aftalt på det statslige område. 

 
Tjenestemænd bliver fortsat i HK Stats sektor, hvilket betyder, at lønforsikringen ikke stiger. Det koster 

fortsat 50 kr.  

Tjenestemændenes lønforhold kan blive berørt ifbm DSB’s opsigelse af alle aftaler – vi vurderer 

konsekvenserne heraf. 

 

 

Nedenfor har vi lavet en indholdsfortegnelse og ved at klikke på ”ordet” eller ctrl + klik, skulle du gerne 

kunne komme til hovedemnet. 

 

Tilpasningsaftalen gælder for de nuværende ansatte. Nyansatte medarbejdere i DSB vil fra 1. april 2018 

blive ansat i henhold til Industriens Funktionæroverenskomst. 

 

Nedenstående svar er oplyst med baggrund i de erfaringer som medarbejdere i DSB Vedligehold A/S fik 

i forbindelse med tilpasningsforhandlingerne i foråret 2017. Først når de endelige tilpasningsforhandlinger 

er tilendebragt formentlig i februar/marts måned 2018, vil der kunne gives et præcist svar. 

 

HK Trafik & Jernbane forventer at afholde et informationsmøde for HK’erne som er omfattet af den nye 

overenskomst. Når datoen kendes vil den blive meldt ud. 

 

For chefer og ledere er der et særskilt afsnit. 
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Generelle spørgsmål. 

 

Spørgsmål  Svar 

Hvad bliver vi meldt ind 

i? 

 

DSB har meldt sig ind i Dansk Industri, der er en privat 

arbejdsgiverorganisation med egne overenskomster 

Hvorfor DI? ”DSB oplever stigende konkurrence fra private selskaber indenfor andre 

transportformer ligesom at DSB igennem flere år er sammenlignet med 

private togselskaber, ” fortæller adm. direktør Flemming Jensen og 

fortsætter: 

 

”Det har derfor været et ønske fra DSB’s ledelse, at DSB får 

markedsorienterede aftalevilkår, samt at have en mere direkte indflydelse i 

centrale overenskomstforhandlinger. DSB vil kunne deltage i de forskellige 

udvalg i DI på lige fod med øvrige operatører og dermed få større indflydelse 

i en branche, hvor DSB i dag står alene. DSB får dermed mulighed for at 

påvirke meningsdannelsen i branchen. 

 

HK Trafik & Jernbane tolker direktørens udtalelser således, at DSB har 

ambitioner om på længere sigt at reducere lønomkostningerne. Det vil 

formentlig ramme de, der ansættes efter DSB’s overgang til DI’s 

overenskomst. Besparelser kan bl.a. opnås ved at nyansatte ikke har krav på 

en bestemt grundløn (løngrupper), hvorfor hele lønnen er til forhandling ved 

ansættelsen. HK Trafik & Jernbane går dog ud fra, at DSB vil stå ved de 

aftalte lønninger for allerede ansatte. 

Kan virksomheden bare 

gøre det, uden at HK 

Trafik & Jernbane kan 

gøre noget? 

Ja, virksomheden melde sig ind i en anden arbejdsgiverorganisation. Det 

kræver dog, at den nye arbejdsgiverorganisation har en overenskomst, der 

kan dække området. Dette er i henhold til ledelsesretten, og det er i 

overensstemmelse med den danske model. 

Hvad gør HK Trafik & 

Jernbane for deres 

medlemmer? 

Først og fremmest vil HK Trafik & Jernbane kæmpe for at få de eksisterende 

vilkår med over på den nye overenskomst. Det sker ved, at vi indgår 

særaftaler, der skal tilpasse de eksisterende vilkår til den nye overenskomst.  
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Dernæst er det vigtigt, at tillidsrepræsentanterne og medlemmerne løbende 

bliver orienteret, så alle har løbende kendskab til udviklingen og hurtigst 

muligt kendskab til de vilkår, som de kan forvente.  Dermed vil det enkelte 

medlem kunne drage sine egne konklusioner og eventuelt konsekvenser af 

ændringerne i overenskomstforholdene. 

Hvad er IFO? IFO betyder Industriens Funktionær Overenskomst. 

Hvad betyder det for 

overenskomstansatte? 

 

For de overenskomstansatte betyder det, at der skal være forhandlinger 

mellem DI Industri og CO-Industri/HK Privat/HK Trafik & Jernbane, om at 

tilpasse sig overenskomsten på DI’s område. Det benævnes 

tilpasningsforhandling. HK Trafik & Jernbane vil afholde et 

informationsmøde, hvor der informeres om vilkår, og hvor der vil blive 

mulighed for at stille spørgsmål. 

 

Skal vores medlemmer 

over i HK privat? 

Ja man skal flytte sektor fra HK Stat til HK Privat – er stadig medlem af 

Trafik & Jernbane som afdeling. 

 

Hvad med lønforsikring 

 

Den billige HK Stat lønforsikring på 50 kr. pr. måned bortfalder pr. 1. april 

2018, og ønsker man fortsat at have en lønforsikring, vil den stige med ca. 

400 kr. pr. måned. HK Trafik & Jernbane vil udarbejde et særskilt brev, som 

sendes til medlemmerne, når spørgsmål er beskrevet og afklaret mellem HK 

Stat og HK Privat. 

 

Hvad med frikort? 

 

DSB-ansattes ret til fribefordring er en rettighed, der har eksisteret siden i 

hvert fald slutningen af 1800-tallet, hvor den fremgik af lov om 

statsbanernes takster. Rettigheden er også skrevet ind i ansættelsesbreve 

mv. Samtidig er fribefordring også en gevinst for DSB. 

 

HK Trafik & Jernbane har ikke hørt, at DSB skulle have planer om at 

fratage de ansatte retten til fribefordring. Vi regner derfor med, at retten til 

fribefordring fortsætter uændret. 

 

 

Medarbejdere: 

 

Helt almindelige medarbejdere (gælder ikke chefer og ledere) 

 

Tilpasningsaftale for nye virksomheder: 

 

Spørgsmål  Svar Henvisning til Industriens 

Funktionæroverenskomst (IFO) 

Hvad betyder en 

tilpasningsforhandling? 

  

En tilpasningsforhandling er en 

forhandling hvor vi i sidste ende 

ender med en 0 krone løsning, 

§2, Stk. 2 

Der optages snarest efter 

virksomhedens optagelse i DIO I 
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hvilket vil sige at vi får noget og 

mister noget. 

tilpasningsforhandlinger med det 

formål at udforme eventuelle lokale 

aftaler på en sådan måde, at 

bestående overenskomstforhold 

ikke forrykkes som helhed. 

Tidshorisont? 

  

Der skal udarbejdes 

tilpasningsaftaler med DI og CO-

Industri, og disse påbegyndes først 

i det nye år (2018). 

Tidsperspektivet er, at man skal 

overgå til Industriens Funktionær 

Overenskomst pr. 1. april 2018, når 

overenskomsten på statens område 

udløber. 

 

Får jeg et nyt 

ansættelsesbrev? 

  

Ja alle der skal overgå til den 

private overenskomst får et nyt 

ansættelsesbrev inden 1. april 

2018. 

 

Hvad med min 

ansættelsesaftale

  

Du vil modtage en ny 

ansættelsesaftale – det er en aftale 

at den kommer til gennemlæsning 

hos Trafik & Jernbane inden du 

modtager den. Tal altid med din 

tillidsrepræsentant hvis du er i 

tvivl. 

 

Der skal laves en aftale med DSB 

HR om hvornår ansættelses-

kontrakten er udarbejdet og er HK 

T&J i hænde. 

 

Tidshorisont? 

  

Der skal udarbejdes 

tilpasningsaftaler med DI og CO-

Industri, og disse påbegyndes først 

i det nye år (2018). 

Tidsperspektivet er, at man skal 

overgå til Industriens Funktionær 

Overenskomst pr. 1. april 2018, når 

overenskomsten på statens område 

udløber. 

 

 

 

Løn og tillæg: 

 

Spørgsmål  Svar Henvisning til Industriens 

Funktionæroverenskomst (IFO) 
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Hvad betyder det for min 

månedsvise faste løn? 

Udgangspunktet for din faste løn er 

din løngruppeindplacering tillagt 

funktions- og kvalifikationstillæg, 

som lægges sammen til en løn, 

fordi IFO ikke kender andre 

begreber end løn. 

 

Det som ikke er en del af din faste 

løn er eksempelvis forskellige 

lokalaftaler som bonus, som 

virksomheden kan opsige med et 

aftalt varsel. 

 

HK Trafik & Jernbane vil 

selvfølgelig arbejde for at 

lokalaftalerne videreføres eller der 

udarbejdes nye. Der skal derfor 

finde en forhandling sted. 

 

  

§3. 

Stk. 1 

Lønnen for den enkelte medarbej-

der aftales i hvert enkelt tilfælde 

mellem arbejdsgiveren og med-

arbejderen. 

 

Stk. 2 

Lønnen skal give udtryk for den 

enkeltes indsats, kvalifikationer, 

uddannelse og dygtighed samt 

stillingens indhold og ansvar. 

 

Stk. 3 

Vurdering og eventuel regulering af 

medarbejderens lønforhold sker 

individuelt mindst en gang om året. 

Hvad sker der med os der 

arbejder på skiftehold –

døgnmedarbejder, ua-tid? 

Der skal laves en lokalaftale på 

dette – Trafik & Jernbane er 

opmærksom på problematikkerne 

og TR er informeret omkring dette 

§9, stk. 6 

For medarbejdere, som er tilknyttet 

det daglige arbejde i produktionen, 

kan der, såfremt der for 

vedkommende timelønnede 

medarbejdere i produktionen er 

etableret særligt weekendarbejde, 

efter aftale etableres tilsvarende 

weekendarbejde for medarbejdere 

omfattet af nærværende 

overenskomst efter de i Industriens 

Overenskomst gældende regler 

herom. 

 

 

 

 

 

 

Fritvalgs Lønkonto: 

 

Spørgsmål  Svar Henvisning til Industriens 

Funktionæroverenskomst (IFO) 

Hvad er en Frit 

Valgskonto? 

En fleksibel mulighed hvor den 

ansatte kan få penge udbetalt, 

§4, stk. 1. 
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indsætte mere på sin 

pensionsordning eller købe sig 

frihed. 

 

5 år før folkepensionsalderen er der 

mulighed for at anvende FV-

ordningen og pensionsbidrag til 

seniordage, maksimalt 32 dage.  

 

Virksomheden indbetaler 2,7 pct. af 

den ferieberettigede løn, som stilles 

til rådighed for medarbejderens frie 

valg. 

 

Indbetalingen reguleres: 

1. marts 2018 til 3,4 pct. 

1. marts 2019 til 4,0 pct. 

 

 

 

§4, stk. 8. 

 

Medarbejderen kan indgå i en 

seniorordning fra 5 år før den til 

enhver tid gældende folke-

pensionsalder for medarbejderen. 

I seniorordningen kan medarbejd-

eren vælge at anvende indbe-

talingen til fritvalgslønkontoen til 

finansiering af seniorfridage. 

Såfremt medarbejderen ønsker 

yderligere seniorfridage, kan dette 

ske ved at konvertere løbende 

pensionsbidrag, jf. § 8. Det 

konverterede pensionsbidrag 

indsættes ligeledes på medarbej-

derens fritvalgslønkonto 

Hvad sker der hvis jeg 

holder op? 

Så udbetales restsaldoen på FV 

opsparingen 

§4, stk. 6. 

Ved fratrædelse opgøres Fritvalgs 

Lønkontoen, og evt. overskud 

udbetales sammen med sidste 

lønudbetaling fra virksomheden. 

 

 

Pension: 

 

Spørgsmål  Svar Henvisning til Industriens 

Funktionæroverenskomst (IFO) 

Hvad med pension? Det afklares ifbm 

tilpasningsforhandlingerne. Da 

DSB Vedligehold overgik til 

Industriens Funktionær 

Overenskomst blev det aftalt, at 

”medarbejdere som er omfattet af 

§8, Stk. 2 Pensionssatser 

Pensionsbidragene udgør mindst: 

 

Pr. 1. juli 2009 udgør pension 12%, 

hvoraf 4% er egenbetaling. 
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nugældende pensionsordning i 

Sampension inden skæringsdagen, 

bevarer pensionsordningen i 

Sampension, med bevarelse af 

deres hidtidige pensionssats. For 

medarbejdere med et samlet 

pensionsbidrag på 11,19% betaler 

virksomheden fra skæringsdagen 

yderligere et bidrag på 3,31%, så 

det samlede pensionsbidrag bliver 

14,50%. ” 

 

 

 

Arbejdstid: 

 

Spørgsmål  Svar Henvisning til Industriens 

Funktionæroverenskomst (IFO) 

Hvad med frokostpause? 

Er den betalt? 

Det afklares ifbm 

tilpasningsforhandlingerne. Da 

DSB Vedligehold overgik til 

Industriens Funktionær 

Overenskomst blev det aftalt, at 

”pauser medregnes i den 

præsterede arbejdstid, hvis de varer 

mindre end ½ time og den ansatte 

står til rådighed for arbejdsgiveren 

og ikke må forlade arbejdsstedet”. 

Altså uændrede vilkår. 

 

Hvor mange timer skal 

jeg arbejde om ugen som 

fuldtidsansat? 

37 timer pr. uge. § 9, stk. 1 

Den normale ugentlige effektive 

arbejdstid fastlægges pr. uge, 

måned eller år på basis af en 

gennemsnitlig arbejdstid på indtil 

37 timer pr. uge. 

Er der flextid? Kan aftales lokalt. § 9, stk. 7 

 

Der kan lokalt aftales flextid 

Hvad hvis jeg har 

overarbejde?  

 

 §11, stk. 3 

For overarbejde, for hvilket der kan 

kræves tillæg, jf. reglerne i § 9 og § 

10, betales timeløn plus 50 pct. for 

de første tre timer efter normal 

arbejdstids ophør, og for 

overarbejde efter dette tidspunkt 

betales 100 pct. For overarbejde på 

arbejdsfrie hverdage betales 
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timeløn plus 50 pct. for de første 3 

timer, for 4. og følgende timer 

betales timeløn plus 100 pct. For 

arbejde på søn- og helligdage 

betales timeløn plus 100 pct. 

 

§ 11 stk. 5 

Overarbejdsbetaling ydes kun, når 

der er tale om beordret overarbejde. 

Husk at få din leders accept på 

skrift. 

Overarbejde skal så vidt muligt 

varsles senest dagen før. 

 

Hvad hvis jeg er på ingen 

højeste arbejdstid nu i 

DSB? 

Så vidt Trafik & Jernbane er 

orienteret er det ikke aftalt 

(indskrevet i en ny kontrakt, så det 

kan ikke bare tages med over, der 

skal laves en aftale herom. Tag altid 

din TR med på råd. Der kan i 

forhandlinger ved overgangen på 

DIO I overenskomsten forhandles 

om funktionsløn hvor merarbejde 

m.m. kan indgå - tag altid din TR 

med på råd inden du indgår en 

aftale. 

 

Skal der fremover være to 

sæt arbejdstidsregler? En 

for Tjenestemænd og en 

for de 

overenskomstansatte. 

Vi tænker, at det afklares i 

forbindelse med 

tilpasningsforhandlingerne, så det 

passes til i aftalen (altså samme 

regler for begge grupper) 

 

 

Frihed: 

 

Spørgsmål  Svar Henvisning til Industriens 

Funktionæroverenskomst (IFO) 

Hvad med ferie? Du har ret til 5 ugers ferie, som 

tilrettelægges som vanligt. 

 

Hvad med den 6. 

ferieuge? 

Du får også den 6. ferieuge som du 

kender. 
Stk. 12 Feriefridage 

Inden for et ferieår har 

medarbejderne ret til fem 

feriefridage. 

Om retten til at afholde 

feriefridagene gælder: 
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Berettiget er alle, der har været 

beskæftiget i virksomheden 

uafbrudt i 9 måneder. 

 

Feriefridagene omregnes til og 

afvikles som timer inden for ferie 

året. 

Hvad hvis børnene bliver 

indlagt på sygehuset? 

 § 12, stk. 14 Barns 

hospitalsindlæggelse 

Til medarbejdere og ansatte under 

uddannelse indrømmes der frihed, 

når det er nødvendigt, at 

medarbejderen indlægges på 

hospital sammen med barnet. Med 

virkning fra 1. maj 2017 gælder 

friheden også, når indlæggelsen 

sker helt eller delvist i hjemmet. 

 

Reglen vedrører børn under 14 år. 

Barsel? Ja dem gennemgår vi særskilt, når 

der kommer henvendelser. 

 

Har jeg andre fridage? Ja 

 

§ 12, stk. 11 Juleaftensdag og 

Grundlovsdag 

Den 24. december (juleaftensdag) 

og den 5. juni (Grundlovsdag) er 

hele fridage 

I dag har jeg barns 

sygedage? 

Det har du fortsat § 12, stk. 13 Barns første sygedag 

Medarbejdere med mindst 9 

måneders anciennitet kan holde fri 

med løn, når dette er nødvendigt af 

hensyn til pasning af 

medarbejderens syge, 

hjemmeværende barn/børn under 

14 år. Friheden gives kun til den 

ene af barnets/børnenes forældre og 

kun indtil anden pasningsmulighed 

etableres og kan højst omfatte 

barnets/børnenes første sygedag. 

 

Såfremt barnet bliver sygt i løbet af 

medarbejderens arbejdsdag, og 

medarbejderen må forlade arbejdet 

som følge heraf, er der endvidere 

ret til fri med løn de resterende 

arbejdstimer den pågældende dag. 
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Har jeg ret til 

omsorgsdage? 

Ja § 12, stk. 15 Børneomsorgsdage 

Medarbejdere og ansatte under 

uddannelse med mindst 9 måneders 

anciennitet, der har ret til at holde 

barns første sygedag, har ret til 2 

børneomsorgsdage pr. ferieår.  

 

Medarbejderen kan højst afholde 2 

børneomsorgsdage pr. ferieår, 

uanset hvor mange børn 

medarbejderen har. Reglen vedrører 

børn under 14 år 

 

Børneomsorgsdagene afholdes 

uden løn, men medarbejderen kan 

få udbetalt et beløb fra sin 

fritvalgslønkonto. 

 

 

 

Opsigelse: 

 

Spørgsmål  Svar Henvisning til Industriens 

Funktionæroverenskomst (IFO) 

Hvad hvis jeg bliver sagt 

op? 

Funktionærlovens bestemmelser er 

gældende, og det er derfor vigtigt, 

at du i dit nye ansættelsesbrev er 

opmærksom på om din 

anciennitetsdag for første 

ansættelse er den korrekte. Hvis 

ikke så skal du kontakte DSB’s HR 

afdeling. 

§ 14 Afskedigelse, stk. 1 

For så vidt angår behandling af 

sager vedrørende afskedigelse af 

medarbejdere, henvises til 

Hovedaftalens og 

Funktionærlovens bestemmelser. 

Hvad er mit varsel hvis 

jeg selv vil sige op? 

Det er 1 måned iht. 

funktionærlovens bestemmelser. 

 

Hvad med mine særlige 

feriefridage hvis jeg 

opsiges og fritstilles i 

opsigelsesperioden? 

Arbejdsgiver har ret til jf. 

ferievejledningen ifm. opsigelsen 

at varsle dine særlige feriefridage 

til afholdelse. 

 

 

Lønforsikring: 

Hvad sker der med min 

lønforsikring, når jeg skifter 

sektor fra Stat til Privat? 

 

Du modtager automatisk et 

brev fra HK Stat på 

MITHK.DK, hvor du tilbydes 

en lønforsikring hos Alka til 

en anden (højere) pris, men 
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hvor din anciennitet flyttes 

med over, og du er dermed i 

de fleste tilfælde vil være 

dækket fra dag 1. Fra den dato 

du flyttes og brevet afsendes, 

har du 14 dage til at beslutte 

dig for, om du vil fortsætte 

med en privat lønforsikring i 

Alka. Derfor kan det være en 

god ide på forhånd at have 

taget stilling dertil. 

 

Hvis jeg er ansat på DIO I 

overenskomsten og er i HK 

Privat, flyttes tilbage til den 

statslige overenskomst for en 

kort periode på 3 måneder og 

derfor kommer i HK Stat for 

derefter, at blive flyttet tilbage 

på DIO I overenskomsten og 

dermed tilbage til HK Privat - 

hvordan skal jeg så forholde 

mig til min privattegnede 

lønforsikring og den 

lønforsikring, jeg kommer til 

at betale til ved overflytning til 

HK Stat? 

 

 

Vi anbefaler at du beholder din 

privattegnede lønforsikring og 

betaler til HK Stats 

lønforsikring i de 3 måneder, 

du står i den sektor. Skulle der 

ske en afskedigelse i de 3 

måneder, vil du nemlig så 

være sikret lønforsikringen i 

1½år. 

 

 

 

 

Hvorfor er lønforsikringen hos 

Alka dyrere, når jeg ikke er i 

den Statslige sektor? 

Det er fordi den Statslige 

lønforsikring er en obligatorisk 

kollektiv aftale –derfor er 

prisen væsentlig lavere.  

Når du selv laver en individuel 

lønforsikring bliver den noget 

dyrere. 

 

 

Tillidsrepræsentanter: 

 

Spørgsmål  Svar Henvisning til Industriens 

Funktionæroverenskomst (IFO) 

Er der TR uddannelse?  § 18 Tillidsrepræsentantens 

uddannelse stk. 1 

CO-industri og forbund herunder 

giver tilsagn om, at medarbejdere, 
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der vælges til tillidsrepræsentant, 

snarest muligt efter valget 

gennemgår en relevant 

tillidsrepræsentantuddannelse af op 

til 

6 ugers varighed. DIO I giver 

tilsagn om at medvirke til, at den 

nyvalgte tillidsrepræsentant får den 

fornødne frihed til at deltage i 

denne uddannelse. 

Får jeg løn som TR? Ja ikke i Staten (tjenestemænd), 

men under IFO er der betaling. 

§ 20 Vederlag til valgte 

tillidsrepræsentanter 

Vederlaget udgør: 

Tillidsrepræsentanter med et 

valggrundlag op til og med 49 

personer modtager et årligt 

vederlag på kr. 9.000. 

 

Tillidsrepræsentanter med et 

valggrundlag mellem 50 og 

99 personer modtager et årligt 

vederlag på kr. 16.500. 

 

Tillidsrepræsentanter med et 

valggrundlag på 100 personer eller 

derover modtager et årligt vederlag 

på kr. 33.000. 

Er TR beskyttelsen den 

samme som i Staten 

Nej på IFO’s område gælder helt 

andre regler. 

§ 21 Afskedigelse af 

tillidsrepræsentant m.v. 

stk. 1 

Afskedigelse af en 

tillidsrepræsentant skal begrundes i 

tvingende årsager. 

 

Der skal bl.a. afholdes 

mæglingsmøder, 

organisationsmøder og faglig 

voldgift. 

Skal vi nu have to 

tillidsrepræsentanter i 

sted for som i dag en 

tillidsrepræsentant? For 

en tillidsrepræsentant der 

er Tjenestemand kan vel 

ikke være 

Som udgangspunkt må vi tilskrive, 

at der skal være en for hver 

medarbejdergruppe (tjenestemænd 

og overenskomstansatte) da de er 

på hver deres overenskomst og 

derfor ikke skal varetage 

medarbejderne på den anden 

overenskomst – det kan dog 
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tillidsrepræsentant for de 

overenskomstansatte? 

forhandles på plads ifm. 

tilpasningsforhandlingerne med 

DSB, hvis der kan indgås en 

fornuftig aftale derom. 

 

 

 

 

Kompetenceudvikling: 

 

Spørgsmål  Svar Henvisning til Industriens 

Funktionæroverenskomst (IFO) 

Hvad med uddannelse? 

 

På DIO I overenskomsten er der 

aftalt en ret og pligt til uddannelse 

på 2 uger (med løn). De kan 

overføres i 3 år og dermed kan man 

samle i alt 6 uger sammen til 

uddannelse.  

 

§ 25 Kompetenceudvikling 

stk. 1 

Medarbejderne har ret og pligt til 

kompetenceudvikling afpasset efter 

forholdene i den enkelte 

virksomhed for herigennem at 

styrke konkurrenceevnen samt 

virksomhedernes og 

medarbejdernes 

udviklingsmuligheder 

 

Elever: 

 

Hvad sker der for elever der 

starter i DSB før 1. april 2018? 

Tiltrædelsesforhandlingerne er 

ikke er gået i gang og derfor ved 

vi ikke om der vil blive 

forandringer for elever ansat før 

1.april 2018. 

 

   

 

Fleksjob: 

 

Hvis jeg er fleksjobber på den 

gamle ordning – hvad sker der 

så med mig når DSB kommer 

på DIO I overenskomsten? 

Vi mener ikke der umiddelbart 

sker forandringer for dig på 

fleksjob, da aftalen er en aftale 

imellem kommunen og 

virksomheden – men vi kan 

endnu ikke svarer på om det er 

noget DSB tager op i 

tiltrædelsesforhandlingerne som 

et emne der skal 

diskuteres/forhandles på. Skulle 

der ske en forandring så tag 
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altid fast i din 

tillidsrepræsentant 

   

 

Chefer og Ledere: 

 

Nedenstående gælder for chefer og ledere 

 

Alle chefer og ledere skal tilbydes en individuel kontrakt. Overenskomstansatte chefer og ledere er ikke 

omfattet af en kollektiv overenskomst, hvorfor alle elementer skal indarbejdes i den individuelle kontrakt. 

 

Vores udgangspunkt er, at lave en aftale med DSB hvor vi får kontrakterne til gennemsyn inden de sendes 

ud. 

 

HK Trafik & Jernbane vil afholde et informationsmøde i samarbejde med chef/lederkredsen, hvor der 

informeres om vilkår og hvor der vil blive mulighed for at stille spørgsmål. 

 

DSB har givet tilsagn om, at der vil blive lavet en talmandsaftale for ledere. 

 

 

 

Her er et link til DIO I – overenskomsten 

 

https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/afdelinger/hk-trafik-og-

jernbane/overenskomster/industriensfunktionroverenskomst20172020.ashx?la=da&hash=60601221E7B

B1DF0C7FB23BA11FCEAD35D3A7549 

 

https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/afdelinger/hk-trafik-og-jernbane/overenskomster/industriensfunktionroverenskomst20172020.ashx?la=da&hash=60601221E7BB1DF0C7FB23BA11FCEAD35D3A7549
https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/afdelinger/hk-trafik-og-jernbane/overenskomster/industriensfunktionroverenskomst20172020.ashx?la=da&hash=60601221E7BB1DF0C7FB23BA11FCEAD35D3A7549
https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/afdelinger/hk-trafik-og-jernbane/overenskomster/industriensfunktionroverenskomst20172020.ashx?la=da&hash=60601221E7BB1DF0C7FB23BA11FCEAD35D3A7549

