
                                                                                                    

Nyhedsbrev fra din TR oktober 2014 

 

Opsigelse af normperioder  

 

Jeg har i dag opsagt normperioderne for turskifterne i Skanderborg, Langå, Info Århus, Vagthavnede, 

Afløserturskiftet Århus og FC Turskiftet.  

Det har den baggrund at ledelsen har den opfattelse, at de kan ændre i et turskifte, uden at aftale det med 

tillidsrepræsentanten. Ledelsen har den opfattelse, at det eneste man kan aftale, er en længere 

normperiode end en måned. HK Trafik og Jernbane har indgået en aftale om en længere normperiode end 

en måned, for at medlemmerne skal kunne regne med deres turskifter. Når ledelsen så ændre i et turskifte, 

kan medlemmerne ikke længere regne med turskifet og dermed er grundlaget for den længere 

normperiode væk.  

I Århus har det været sådan, at der var en medarbejder der passede Grenaabanen og en der passede FC 

Nord på hverdage i dag og aftentimerne. Til tider har der så været betjent i Randers, Randers har mulighed 

for at passe fjernstyringen Randers-Hobro og Af og Tilbagemælde med Skørping.  

Ledelsen har så fra d. 1 december så ændret det, sådan at når der er betjent i Randers, skal der ikke være 

en medarbejder på FC Nord, det skal så i stedet passes af medarbejderen, der har ansvaret for 

Grenaabanen eller andre i lokalet.  

Dette har man gennemført uden, at give et varsel til HK Trafik og Jernbane på 3 måneder. Når 

Banedanmark på denne måde tilsidesætter god aftaleslik, kan vi ikke havde en aftale med dem. Den gang vi 

indgik aftalen, ville man fra Banedanmarks side ikke underskrive hvert enkelt turskifte, man kun aftalen om 

normperioden. I den forbindelse med det gjort helt klar for Banedanmark, at vi hvis de ændrede i et 

turskifte, uden at aftale det med HK Trafik og Jernbane ville det vi opsige normperioden.  Vi har indtil nu 

kunne aftale ændringer i turskifterne i forbindelse med helligdage, ferie sporarbejder etc.  

Hvad betyder det for mig? 

Det betyder at din arbejdstid fra første marts skal opgøres hver måned, ved udgangen af måneden og ikke 

som nu, hver 12, 16 etc. Uge. Normperioderne for turskifterne i Viborg og Struer er ikke opsagt, så de 

forsætter om nu. 

 



                                                                                                    
Fremtiden  

Jeg har meddelt ledelsen, at vi fra HK Trafik og Jernbanes side gives deltager i forhandlinger om nye 

turskifter så jeg forventer, at arbejdet nye turskifer kan ske i det nye år. 

 

Venlig hilsen 

Roberth Nielsen 

 

 


