
   Nyhedsbrev nr. 5 – November 2013 
 
 

Nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer af Chef- og lederkredsen i HK Trafik & Jernbane og bør behandles fortroligt. 

Ung leder 
 
HK Trafik & Jernbane har gennemført 
en undersøgelse af de udfordringer, 
som en ung, nyudnævnt leder typisk 
står over for. 
 
Mange af de unge ledere har kun i 
begrænset omfang set sig selv som 
leder, når de får det skub, der bringer 
dem over i lederrollen. Derfor har de 
ofte heller ikke nogen særlig leder-
uddannelse med i bagagen. 
 
I de første 6-18 måneder føler dig sig 
ofte i et ingenmandsland. De er ikke 
kollega længere, og de er endnu ikke 
rigtig blevet integreret i ledergruppen. 
De føler sig usikre og ønsker en masse 
lederuddannelse. De starter som regel 
med at arbejde 100 % for med-
arbejderne, men opdager hurtigt, at så 
kommer de bagud med andre opgaver. 
 
Når de unge ledere efter nogle år ser 
tilbage på deres situation som ny leder, 
nævner de typisk: 
 
• Der var ikke behov for store 

lederkursus, men småkurser i den 
svære samtale og konflikthåndtering 

• Hvis de havde haft en mentor, 
kunne de have undgået en række 
fejl 

• De fik ikke håndteret konflikter i 
tide, de prioriterede ikke opgaverne, 
og der blev ubalance mellem 
arbejds- og privatliv. 

 
Deres råd til kommende unge ledere er: 
 
• Gør dig lederrollen klar 
• Afklar lederrollen med din familie 
• Tænk på, hvordan dine omgivelser 

skal opfatte dig som leder 
• Løs konflikter med det samme 

• Vær åben om, hvad du bruger tiden 
på 

• Det er ok ikke at kunne svare på alle 
spørgsmål 

• Vær altid tilgængelig for dine med-
arbejdere 

• Få ledererfaring, før du går i gang 
med en egentlig lederuddannelse 

• Få en erfaren mentor 
• Søg netværk med andre ledere. 
 
Chef- og lederkredsen kan hjælpe dig 
med nogle ting: 
 
• Med at skaffe netværk 
• Med at finde en mentor 
• Med at finde relevante uddannelser. 
 
Chef- og lederkredsen formål er netop 
at give lederen mulighed for at være i 
en anden kreds end medarbejderne og 
dermed også at få en tillidsrepræsen-
tant, som ikke er en af dine egne 
medarbejdere. 
 
 
Resultatløn 
 
Evaluering 
Tillidsrepræsentanterne i DSB deltog i 
august i et evalueringsmøde om aftaler 
og vilkår omkring de ”nye” resultatløns-
kontrakter. 
 
Der har været visse opstartsproblemer! 
 
Eksempelvis har processen med at  
nedbryde værditræet, for at sikre 
målbare og nærværende mål, været en 
stor udfordring for flere afdelinger. 
Mange medlemmer har oplevet først at 
få deres mål 6-7 måneder inde i året. 
 
Vi vil arbejde på, at aftaler, mål og 
vilkår for 2014 er på plads inden 
udgangen af 1. kvartal 2014. 
 



   Nyhedsbrev nr. 5 – November 2013 
 
 

Nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer af Chef- og lederkredsen i HK Trafik & Jernbane og bør behandles fortroligt. 

Vi har også konstateret, at mange 
medlemmer ikke har haft nogen form 
for dialog med deres chef om deres 
resultatlønskontrakter. 
 
Vi vil derfor endnu en gang opfordre jer 
til at få en dialog med jeres nærmeste 
chef om de kommende kontrakter. 
 
Hvor kan du se dine egne mål? 
Alle med resultatlønskontrakter skulle 
nu kunne se deres mål for 2013 på 
DSB-portalen (vælg Min side - Leder- 
og medarbejdervurdering, klik på MUS 
med vurderingsskemaet - Leder År 
2013). 
 
I skemaet kan du se dine personlige 
mål og virksomhedens mål for 2013.  
 
Det er vigtigt, at du kontrollerer, at de 
indtastede mål er korrekte. Skulle der 
mod forventning være fejl, bedes du 
tage kontakt til din nærmeste chef og 
få rettet fejlen. 
 
Opgørelse af resultatløn, når året er 
gået 
Endelig beregning af resultatløn for 
2013 vil ske, når DSB’s regnskab for 
2013 er godkendt på Virksomheds-
mødet i april 2014. Udbetalingen kan 
forventes at ske i maj 2014. 
 
Feedback 
Vi vil gerne høre fra medlemmerne om 
de oplevelser og udfordringer, I får med 
de nye kontrakter. 
Vores håb er stadig over tid at ende 
med en resultatlønskontrakt, som vi 
alle oplever som et godt værktøj, der 
bidrager til opnåelse af gode resultater i 
DSB. 
Vi vil løbende holde evalueringsmøder 
om aftaler og vilkår for at forbedre 
kontrakterne. 
 

Chefløn i Banedanmark 
 
De seneste overenskomstforhandlinger  
lagde op til en mere fleksibel tolkning af 
cheflønsbegrebet. 
 
Hidtil har det været sådan, at en stadig 
mindre, men centralt af finansministe-
riet fastsat cheflønspulje, skulle være til 
rådighed, for at der kunne ydes 
lønforhøjelser. 
 
Det er ikke længere en forudsætning. 
 
Hvis virksomhedens økonomi tillader, at 
der ydes lønforhøjelse, vil medlemmer 
på chefløn fremover kunne få del i 
forhøjelsen uden puljebegrænsninger. 
 
Chef- og lederkredsen er i gang med 
forhandlinger med Banedanmark for at 
få udmøntet de mere fleksible 
cheflønsregler. 
 
Vidste du, at ... 
... du kan opleve efterårs- og julestem-
ningen i Trafik & Jernbanes ferieboliger 
med rabat i Danmark og i bl.a. Berlin 
og Prag. 
Læs mere her: 
http://www.hk.dk/trafik_jernbane/jernbaneferie
2/tilbud_hos_jernbaneferie 
  
 
Generalforsamling 2014 
 
Chef- og lederkredsen holder sin årlige 
generalforsamling fredag 31. januar 
2014 hos Trafikstyrelsen i Ørestaden. 
Kredsen sender mere information, når 
vi nærmer os, men sæt allerede nu 
kryds i kalenderen. 
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