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Ny aftale for Tjenestemænd på gammelløn i Banedanmark 

Vi har i Trafik & Jernbane længe prioriteret at få alle tjenestemænd på vores dækningsområde over på Ny 

Løn. Det har været meget besværligt, og vi har bare mødt nej fra arbejdsgiverne, men nu er der taget et 

afgørende skridt i den rigtige retning.  

På samtlige af fagforeningens lyttemøder i 2014, blev det klart tilkendegivet fra medlemmerne, at man ikke 

længere vil holdes uden for lønforhandlingerne, men vil have de samme muligheder for at opnå 

lønforbedringer som alle andre grupper, der er på Ny Løn.  

I forlængelse af dette har Trafik & Jernbane forøget presset alle vegne for at sikre et gennembrud for kravet 

om Ny Løn ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2015.  

- Det kan simpelthen ikke vente længere, alt andet ville være en direkte diskrimination af 

tjenestemændene. Vi forventer, at denne ligestilling i adgangen til af gennemføre ”hardcore” 

lønforhandlinger i foråret nu bliver en realitet for vores tjenestemænd, udtaler Andreas Hasle, formand for 

Trafik & Jernbane.  

Banebrydende aftale for Banedanmark 

 - Det er meget positivt, at vores forøgede pres nu har givet det første delresultat; nemlig, at der er indgået 

en aftale med Banedanmark, der indebærer, at alle tjenestemænd nu kan forhandle løn på samme måde 

som de overenskomstansatte.  

- Der mangler stadig andre områder, blandt andet DSB, så vi stopper ikke kampen her – men kæmper 

videre indtil alle er omfattet af NY Løn! Og jeg ser meget optimistisk på mulighederne i den kommende tid, 

slutter Andreas Hasle.  

 

Hvad betyder det i praksis? 
Der er ikke i forbindelsen med den nye aftale kommet en pose penge med til lønforbedringer til 
tjenestenmændene. Men det er så næste vi går i gang med at arbejde på. Med indgåelsen af aftalen kan 
man ikke længere omklassificeret tjenestemænd til højere lønrammer. Men det har vist sig stort set 
umuligt at få omklassificeret nogle i de senere år, så ændringen bliver ikke stor.  
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