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Generalforsamling 
 
Chef- og lederkredsen i HK Trafik & 
Jernbane afholder generalforsamling, 
 
Fredag den 30. januar 2015, kl. 
15.30 i Trafikstyrelsen, (Ørestad City) 
Edvard Thomsens Vej 14, 2300 
København S 
 
Alle medlemmer i Chef- og 
lederkredsen indbydes hermed til at 
deltage.  
 
Dagsorden: 
1.   Valg af dirigent og referent 
2.   Kredsformandens beretning 
3.   Regnskab 2014 
4.   Forslag fra kredsbestyrelsen 
5.   Indkomne forslag fra medlemmerne 
      (skal være kredsbestyrelsen i 
hænde senest 4 uger før 
generalforsamlingen) 
6.   Budget 2015 
7.   Eventuelt 
 
Efter generalforsamlingen er kredsen 
vært ved en middag. 
 
Tilmelding til generalforsamlingen sker 
på mail til cbh@dsb.dk senest den 23. 
januar 2015. 
 
Husk at give besked hvis du bliver  
forhindret efter din tilmelding. 
 
Lokalløn og Cheflønspuljemidler 
 
Frem til 2009 blev der ved overens-
komstfornyelserne afsat midler til løft 
at tjenestemændenes lønninger for: 
Lokallønspuljer fra lønramme 1-34 og 
Cheflønspulje fra lønramme 35-42. 
 
Udmøntning af disse puljer gjorde, at 
tjenestemændene kunne fastholde et 

lønniveau svarende til lønstigningerne 
på det øvrige arbejdsmarked. 
 
Ved OK 2011 og 2013 blev der ikke 
længere afsat puljemidler til 
tjenestemændene, primært for at 
presse dem til at gå over på ny løn. Der 
var kun puljemidler til engangsvederlag 
tilbage og det var et meget beskeden 
beløb. 
 
Når der ikke afsættes puljemidler vil 
tjenestemændene miste købekraft i 
forhold til det øvrige arbejdsmarked og 
det er noget Chef- og lederkredsen har 
været meget utilfreds med. Derfor har 
en ændring af den forskelsbehandling 
af tjenestemændene været højst 
prioriteret ved de sidste 
overenskomstforhandlinger på det 
statslige område. 
 
For nogle uger siden blev der indgået 
en aftale om at tjenestemændene i 
Banedanmark nu kan forhandle løn 
lokalt, uden at der skal afsættes 
puljemidler. Nu er det også lykkedes 
gennem HK Stat at få den samme 
aftale indgået for tjenestemændene i 
DSB og Københavns Lufthavn A/S.  
 

Aftalen er blevet til efter et stort pres 
fra HK Trafik & Jernbane og indgået 
mellem Offentligt Ansattes Organisation 
og Moderniseringsstyrelsen. 

Det er et kæmpeskridt på vejen mod ny 
løn som fortsat er et krav ved de 
kommende overenskomstforhandlinger 
i foråret 2015. 

Vi synes, at der er grund til at kippe 
med flaget, nu hvor det er lykkedes at 
få aftaler for alle vores tjenestemænd.   

HK Trafik og Jernbane vil nu bede 
virksomhederne om et åbningsmøde og 
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en tidsplan for gennemførelse af lokale 
lønforhandlinger.  

Resultatløn i DSB. 
Så startes der snart op for for-
handlingerne om resultatløns-
kontrakterne for 2015. Både 
individuelle mål og beløbsrammernes 
(procentsatsen af årslønnen) skal 
forhandles. Forhandlingerne sker 
individuelt i de enkelte afdelinger. 
 
I den resultatlønsaftale Chef -og leder-
kredsen har med DSB, har du mulighed 
for at forhandle dig til en 
resultatlønskontrakt med en ramme på 
mellem 10-25% af din årsløn. 
 
Desværre ser vi en udvikling hvor der 
arbejdes mod 10% af årslønnen, en 
udvikling  Chef- og lederkredsen ikke 
kan bakke op om. Vi har eksempler på 
kollegaer som har skiftet job i 
virksomheden (mere ansvar og flere 
udfordringer) efterfølgende bliver de 
tilbudt en resultatlønskontrakt, hvor de 
bliver sat ned i beløbsrammen til 10 % 
af årslønnen. 
 
DSB har i manualen for udarbejdelse af 
resultatlønskontrakterne, skrevet at 
leder og chefer kun kan få kontrakt på 
mellem 10-15% af årslønnen, mens 
direktionen kan få mellem 15-25 % af 
deres årsløn. 
 
Det er selvfølgelig ikke noget Chef-og 
Lederkredsen har indgået aftale om, 
men et eksempel på at DSB diktere 
hvordan de ønsker at fortolke aftalen 
om resultatløn. 
 
Chef -og lederkredsen har svært ved at 
se hvordan udviklingen på 
resultatlønskontrakterne, harmonerer 
med løftet om at gøre DSB til en 
attraktiv arbejdsplads.  
 

Ny organisation i DSBs 
Kundeservice 
 
I sommers fik DSB udarbejdet en 
analyse om DSBs Kundecenter om, 
hvordan servicen kan blive bedre og 
mere effektiv. Analysen viste, at der er 
en række forbedringer at hente. De 
næste 2-3 år vil der således blive 
gennemført en række ændringer i 
Kundeservice.  Første skridt er at 
ændre organisationen.  
 
Organisationsændringen betyder bl.a at 
en række afdelinger flytter fra Rejse- 
og servicecentre til Kundecenter til 
Support & Udvikling. Endvidere oprettes 
nogle nye afdelinger. Ændringerne har 
berørt 2 af Chef- og lederkredsens 
medlemmer. Her er det lykkedes 
gennem forhandling at lande nogle 
rimelige aftaler for de 2 berørte  
medlemmer. 
 
Udfordringer i DSB Vedligehold 
 
Ledere og Chefer i DSB Vedligehold er 
igennem de sidste år, blevet voldsomt 
belastet af et stigende antal 
administrative opgaver. Dette har 
medført at flere ledere har stress 
problemer, fordi de føler, at de ikke kan 
magte opgaverne. Derfor har Chef- og 
lederkredsen haft møde med Direktør 
Steen Schougaard Christensen og 
forelagt ham problematikken. På mødet 
deltog også formand fra HK Trafik og 
Jernbane Andreas Hasle. 
 
 Det blev aftalt at opgaverne skulle 
kortlægges og tillidsmand Per 
Nørgaard, skulle indsamle input fra 
medlemmerne om deres udfordringer. 
Disse input er blevet fremlagt for 
Direktøren på møde d.19.12.2014.  
 



   Nyhedsbrev nr. 3 – December 2014 
 
 
Resultatet af mødet blev, at der 
nedsættes 3 grupper inden for 
administration, indkøb og arbejdsmiljø, 
som skal se på opgaver, som kan 
aflaste ledere og chefer. Endvidere vil 
Ledelsen i DSB Vedligehold analysere 
lønforskellene for ledere med samme 
opgaver. Der holdes nyt møde i januar 
2015. 
          
Workshops om uddannelse 
 
I efteråret gennemførte Chef- og 
lederkredsen i samarbejde og støtte fra 
HK Stat, 2 uddannelsesworkshops på 
Knudshoved. Initiativet var populært og 
måtte derfor udvides til 2 workshops. 
  
Formålet var at få hjulpet 
medlemmerne i gang med 
videreuddannelse, så de kan få papir på 
deres kompetencer. 
 
Der deltog i alt 50 medlemmer, som fik 
en gennemgang af dagens 
uddannelsesmarked og hvilke 
muligheder, der er som leder. Flere fik 
mulighed for en personlig samtale med 
en uddannelseskonsulent fra skolen 
Metropol. Her kunne man få oplyst, om 
ens muligheder for at søge 
realkompetencevurdering. 
 
Efter første workshop, var der ved 
evaluering nogle forslag til 
forbedringer. Disse blev implementeret 
på anden workshop. Tilfredshed med 1 
workshop var 84% og på 2 workshop 
var den 100%. 
 
Flere er nu i gang med at lave aftaler 
om videreuddannelse og det er positivt. 
Chef- og lederkredsens tillidsrepræsen-
tanter, står klar til at hjælpe 
medlemmerne med det videre forløb. 
Det er vigtigt for kredsen at vi udvikler 
os, da vi ellers sakker bagud i 
udviklingen og må se at stillingerne 

bliver givet andre, som har papir på 
kompetencerne. 
 
God jul og godt nytår 
 
Året 2014 var for Chef- og 
lederkredsens medlemmer i DSB 
præget af nedskæringer, 
organisationsændringer og besparelser 
på stort set alle områder. Økonomien 
kom på rette spor mens 
medarbejdertilfredsheden med ledelse 
og arbejdsglæde gik den modsatte vej, 
som det ses i den sidste MTA.  Den 
prioritering har kostet mange af 
kredsen medlemmer jobbet eller de har 
fået tilbudt andet job med mindre 
ansvar.  Nogle medlemmer har også 
selv valgt enten at tage deres afsked 
eller er sygemeldt pga. stress. Chef- og 
Lederkredsen, synes ikke, at det er 
tilfredsstillende udelukkende at 
fokusere på økonomi på bekostning af 
arbejdsglæde og korpsånd. 
 
Chef- og lederkredsen håber med 
ansættelsen af ny administrerende 
direktør i DSB, at trivsel og motivation 
igen får fokus, så vores medlemmer 
fremover kan glæde sig til at komme på 
arbejde. 
 
Chef- og lederkredsen ønsker dig og din 
familie en god jul og et godt nytår. 
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