
   Nyhedsbrev nr. 2 – September 2014 
 
 

 

Medlemsmøde den 4. november 
2014 

 
Chef- og Lederkredsen holder 
medlemsmøde den 4. november 2014 

kl 16.15 i auditoriet hos DSB i Telegade 
2, Høje Taastrup. Transportminister 

Magnus Heunicke har sagt ja til at 
komme og holde et indlæg. 

 
Efter indlægget inviterer Chef- og 
Lederkredsen på middag på First Hotel, 

Carl Gustavgade 1, Høje Tåstrup kl 
18:00. Der vil komme særskilt 

invitation til medlemsmødet, men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. 
 

Generalforsamling 2015 
 

Når du er i gang, kan du også krydse af 
ved den 30. januar 2015, hvor vi holder 
vores årlige generalforsamling. Der vil 

ligeledes blive udsendt særskilt 
invitation til Generalforsamlingen. 

 
Workshops om uddannelse 
 

I starten af sommeren lykkedes det 
Chef- og Lederkredsen at få stablet et 

pilotprojekt på benene, som skal hjælpe 
vores ledere igennem den jungle det er, 
når man ønsker at videreuddanne sig 

og ikke har "moderne" adgangsgivende 
uddannelsesbeviser. 

 
I løbet af 10 dage i juli, havde 73 
medlemmer tilkendegivet, at de gerne 

ville inviteres til workshop, så det blev 
mere populært end forventet. 

 
Det lykkedes næstformanden at få HK 
Stat til at acceptere de 2 workshops. 

 
De afholdes den 28. oktober og 12. 

november 2014 på Kursusstation 
Knudshoved. 

 

Pilotprojektet støttes af HK Stat, som til 
gengæld ønsker at drage nytte af 

kredsens erfaringer efterfølgende. 
 
Overenskomstforhandlinger 2015 

 
I 2013 fik vi en 2 årig overenskomst, 

som udløber i 2015. Vi er nu sammen 
med Trafik og Jernbane ved at opstille 

vores krav til de kommende 
overenskomstforhandlinger, som  skal 
drøftes med de øvrige faglige 

organisationer inden der forhandles 
med finansministeren i 2015. 

 
Vores krav er dem, vi også har fremført 
i de tidligere år.  Fastholdelse af real-

lønnen har højeste prioritet sammen 
med fjernelse af puljelofterne på 

lokallønpuljerne i både Banedanmark 
og DSB samt cheflønspuljen i DSB. Ved 
de sidste forhandlinger i 2013 lykkedes 

det at få fjernet loftet på cheflønspuljen 
i Banedanmark og det krav stiller vi nu 

vedrørende cheflønnen i DSB. 
 
Ud over de 2 hovedkrav har vi et ønske 

om, at retten til at oprette stillinger 
over lønramme 36 delegeres fra 

Ministeriet til virksomhederne. Mange af 
vores medlemmer har stillinger, der bør 
være i højere lønramme end lønramme 

36 og specielt i DSB har det ikke været 
muligt at få lov til at oprette disse 

stillinger. Midler til kompetence-
udvikling er også med i vores ønsker, 
sammen med forbedringer af pensionen 

gennem pension af tillæg og pension af 
lønnen efter at man har optjent de 37 

pensionsår som tjenestemand. 
 
Vi regner med, at der er et forlig i 

marts måned 2015 og så må vi se om 
Finansministeren ønsker at indgå et 

rimeligt forlig. Der er jo valg næste år 
og det kan tænkes at Finansministeren 

ikke ønsker at lægge sig ud med hele 



   Nyhedsbrev nr. 2 – September 2014 
 
 

 

det offentlige arbejdsmarked, som det 
skete ved sidste OK forhandling i 2013, 

hvor det blev folketinget, der fastsatte 
forliget ved en lov. 
 

Kredsens økonomi 2015 
 

Chef- og lederkredsen er gået i gang 
med at lægge budget for 2015.  

 
Vi forventer, at kredsens tilskud fra HK 
Trafik & Jernbane reduceres med 20%,  

og da det er vores primære indtægts 
kilde, må vi tilpasse udgifterne derefter. 

 
Kredsens formue vil derfor også være 
med til at dække vores aktiviteter i 

2015. 
 

Sammenlægning af Klargøring og 
Vedligehold i DSB 
 

265 medarbejdere er nu flyttet fra 
Klargøring i Operation til Vedligehold. 

Sammenlægningen af Klargøring og 
Vedligehold giver rigtig god mening, for 
på den måde bliver en større del af 

værdikæden samlet et sted. Lige fra 
toget bliver afleveret på værkstedet, til 

det er klar til at møde kunderne.  
 

Der har været afholdt et møde, hvor 
DSB forsikrede om, at der ikke var 

ændringer i vores medlemmers 
arbejdsopgaver. 

 
Vi har bedt om, at der laves opdaterede 
stillingsbeskrivelser, som vedlægges 

brev til medlemmet. 
 

 
Pension og individuel omklassifice-
ring af tjenestemænd der er fyldt 

60 år 
 

Vi har haft flere forespørgsler fra vores 
medlemmer, om der stadig findes 

særregler for tjenestemænd, der er 
fyldt 60 år og som søger en stilling i en 

højere lønramme. Vi opsummere her de 
gældende regler og aftaler på dette 
område. 

 
I kan muligvis huske  cirkulære fra d.22 

december 1999 om individuel 
omklassificering af tjenestemænd mv., 

der er fyldt 60 år. 
 
Cirkulærets hovedindhold er, at man 

ved oprykning til højere lønramme fik 
en 2 årig karensperiode for pensionens 

vedkommende. I praksis betød dette, 
at en eventuel omklassificering først 
ville få pensionsmæssig indvirkning i 

tjenestemandspensionssystemet, når 
tjenestemanden havde fået udbetalt 

lønforbedringen i mindst 2 år. 
 
Det glædelige budskab er, at som led i 

overenskomst- og aftalefornyelserne pr. 
1. april 2011, blev alle foregående 

aftaler om begrænsninger i 
tjenestemandens adgang til 
omklassificering og pension ophævet. 

 
Derfor skal du ikke længere bekymre 

dig, om du løber ind i begrænsninger 
hvis du er fyldt 60 år og overvejer at 
søge en anden, højere klassificeret 

stilling. 
 

I praksis har Banedanmark og DSB jo 
stadig retten til at vurdere og 
bestemme hvem, der er bedst 

kvalificeret til en stilling, og herunder 
vil der jo også en ske en individuel 

vurdering af de løn- og pensionsforhold, 
som det vil udløse at ansætte en given 
tjenestemand i en given stilling. Helt på 

linje med rekrutteringsprocessen i 
enhver anden virksomhed i Danmark. 

Ophævelse af regler om individuel 

omklassificering af tjenestemænd mv., der 

er fyldt 60 år 

http://hr.modst.dk/~/media/Circular/2011/057-11.ashx
http://hr.modst.dk/~/media/Circular/2011/057-11.ashx
http://hr.modst.dk/~/media/Circular/2011/057-11.ashx

