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Nyvalg af delegeret og tillids-
repræsentant i Banedanmark 
 
Chef- og lederkredsen har holdt 
suppleringsvalg blandt medlemmerne i 
Valgområde 2, Banedanmark. 
 
Som ny tillidsrepræsentant er valgt 
Carsten Præst Schmidt.  
 
Carsten er 56 år og ansat i Bane-
danmark som Teamleder inden for 
Teknisk Drift Sikring, hvor han vare-
tager ledelsesopgaver, dokumenta-
tionshåndtering og samspil mellem drift 
og teknik. 
 
Carsten har været ansat en del år i 
Søværnet, hvor han med sin 
oprindelige el-faglige baggrund har 
varetaget tilsvarende jobfunktioner 
inden for teknik og elektronikområdet. 
 
I perioden 1981-1996 var Carsten 
lokomotivfører ved DSB. 
 
Over tid har Carstens arbejdsmæssige 
fokus udviklet sig til primært at 
varetage ledelsesmæssige funktioner. 
Undervejs er en del uddannelse kom-
met til, senest en diplomuddannelse i 
ledelse. 
 
Carsten glæder sig til at beskæftige sig 
med de faglige udfordringer, som 
dækker vores arbejdsområde. 
 
 

Generalforsamling 
 
Chef- og lederkredsens holdt sin årlige 
generalforsamling den 31. januar 2014 
i Trafikstyrelsens lokaler i Ørestad. 
 
I alt deltog ca. 65 nuværende og 
tidligere medlemmer i generalforsam-
lingen. 
 
Som dirigent valgte forsamlingen 
kredsens tidligere formand Kurt Sølund. 
 
Kredsformand John L Nielsen aflagde en 
fyldig, mundtlig beretning om kredsens 
aktiviteter i 2013. 
 
De store ændringer i DSB har givet 
kredsen meget arbejde.  
 
Nedlæggelsen af flere kundecentre har 
med skræmmende tydelighed vist, 
hvad en tjenestemands forpligtelser 
kan betyde. Hvis et job i Kronjylland 
bliver nedlagt, er tjenestemanden 
forpligtet til at tage et passende job i 
København. Hvis tjenestemanden 
takker nej, betyder det afsked uden 
rådighedsløn. 
 
I andre tilfælde har DSB ikke kunnet 
tilbyde en tjenestemand et passende 
arbejde, og tjenestemanden har derfor 
valg at sige ja til et job på lavere 
niveau. Det er undertiden sket flere 
gange, altså en slags salami-metode. 
Kredsformanden rådede medlemmerne 
til at søger for, at de får et såkaldt 
”tålebrev”, der tydeligt slår fast, hvilket 
niveau den oprindelige stilling havde. 
 
Resultatlønnen til chefer og ledere i 
DSB er i 2013 kun blevet udbetalt med 
50 % af niveauet i 2012. Kredsen har 
utallige gange drøftet sagen med DSB, 
men argumenterne for resultatløn er 
prellet fuldstændig af på DSB. 
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Formanden mindede også om, at 
medarbejderne i tide siger fra, hvis 
opgavemængden til stadighed ligger 
væsentlig over, hvad medlemmet kan 
udføre inden for normal arbejdstid. Hvis 
først medlemmet har opsparet mange 
hundrede flekstimer uden at sige fra i 
tide, er det svært for kredsen at 
hjælpe. 
 
I Banedanmark er tingene forløbet 
mere roligt. I flere tilfælde, hvor 
virksomheden har ønsket at skifte en 
chef ud, har den pågældende 
accepteret at overtage et lederjob, og 
ofte har kredsen kunnet aftale, at 
basislønnen forblev uændret, selv om 
eventuelle tillæg og resultatløn blev 
fjernet. 
 
John glædede sig over aftalen om 
Togfonden, der giver 28 milliarder kr. til 
en lang række baneanlæg. 
 
Også i de øvrige virksomheder har 
udviklingen været rolig. Medlemmerne, 
både hos de regionale baner og hos 
Arriva kan glæde sig over en positiv 
presse, især fordi passagererne oplever 
en meget effektiv og rettidig trafik. 
 
2013-Overenskomsten betød kun 
meget små forbedringer for kredsens 
tjenestemænd. Det mest positive er, at 
lønpuljebegrænsninger for chefløn er 
ophævet, dog ikke i DSB. I Bane-
danmark er det lykkedes på den måde 
at skaffe mere i løn til nogle 
medlemmer. 
 
Mange af kredsens medlemmer oplever, 
at fribefordringen til stadighed forrin-
ges. HK Trafik & Jernbane har søgt at 
begrænse skaderne mest muligt, og det 
er da også lykkedes i et vist omfang. 
 

Formanden omtalte den anstrengte 
økonomi for HK Trafik & Jernbane, efter 
at vi er blevet en ordinær afdeling i HK. 
Den har betydet, at både branche-
afdelingen kredsene har måtte 
stramme livremmen. 
 
John omtalte det gode samarbejde med 
Rådighedslønsforeningen, hvor med-
lemmer fra Chef- og lederkredsen 
udgør ca. 10 %. John præsenterede 
foreningens nyvalgte formand Søren 
Andersen, der også er et af vores 
medlemmer. 
 
John omtalte sluttelig årets velbesøgte 
medlemsmøder og fortalte uddybende 
om bestyrelsens arbejde.  
 
Efter en kort debat tog general-
forsamlingen formandens beretning for 
2013 til efterretning. 
 
Kredsens kasserer Carsten B. Helmbo 
fremlagde det reviderede regnskab for 
2013. Indtægterne udgjorde ca. 
204.000, hvoraf langt det meste er det 
tilskud, kredsen modtager fra HK Trafik 
& Jernbane pr. medlem. Udgifterne 
udgjorde ca. 225.000, hvoraf ca. 
halvdelen er udgifter til medlemsmøder. 
Der var budgetteret med et underskud, 
der dog blev mindre end budgetteret. 
Underskuddet dækkes af kredsens 
formue, der aktuelt udgør ca. 330.000 
kr. Generalforsamlingen godkendte 
regnskabet. 
 
Kassereren fremlagde herefter budget-
tet for 2014, der nogenlunde svarer til 
2013-regnskabet, og hvor der også 
budgetteres med et underskud. Efter en 
kort debat godkendte general-
forsamlingen budgettet. 
 
Under eventuelt fortalte næstformand i 
HK Trafik & Jernbane Birthe Østergaard 
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Petersen blandt andet om den 
kulturforandringsproces, HK har sat i 
gang, og som frem for alt skal sikre, at 
medlemmerne modtager det, de 
forventer og derfor finder det attraktivt 
at være og forblive medlem. 
 
Efter generalforsamlingen nød delta-
gerne en god middag med gode vine, 
og der blev snakket livligt ved bordene.  
 
 
Læsning af nyhedsbrevet 
 
Et medlem har gjort opmærksom på, at 
kredsens nyhedsbrev i spalter ikke er 
særlig læsevenligt på en skærm. 
 
Vi er absolut indstillet på at findes et 
mere skærmvenligt format, hvis det er, 
hvad medlemmerne ønsker. Så lad og 
gerne vide, hvad du foretrækker. 
 
 
Suppleringsvalg i Valgområde 3 
 
Chef- og lederkredsen har udskrevet 
suppleringsvalg i valgområde 3, der 
omfatter medlemmer uden for DSB og 
Banedanmark. Det skyldes, at valg-
områdets tillidsrepræsentant siden 
2005, Benny Mølgaard Nielsen, Trafik-
styrelsen har valg at gå på pension. 
 

 
 


