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Referat fra Generalforsamling i Chef- 
og lederkredsen fredag den 30. januar 
2015 i Trafikstyrelsen lokaler 
 

 
70 tidligere og nuværende medlemmer var 
mødt frem til generalforsamlingen. 
 
Som dirigent valgte forsamlingen Bruno 
Kaae.   
 
Kredsformand John L. Nielsen aflagde 
mundtlig beretning om kredsens aktiviteter 
i 2014. Her er nogle af de emner, som John 
berørte. 
 
Siden sidste år er der sket en hel del 
ændringer for vores medlemmer. Selvom 
der ikke har været store sparerunder, har 
mange af vores medlemmer af den ene 
eller anden grund været nødt til at forlade 
firmaerne eller har fået ændrede 
jobområder. Kredsen har haft et stort antal 
sager, hvor vi skulle sikre de bedst mulige 
aftaler for de medlemmer, som blev ramt. 
 
MTA i DSB var meget dårlig. Arbejdsglæden 
er på et historisk lavt niveau. 
Utilfredsheden er primært rettet mod 
øverste ledelse. Det er kredsens opfattelse, 
at mellemlederne har gjort en stor indsats, 
men det har ikke kunne rykke 
arbejdsglæden op. 
 
I Banedanmark har der været en del sager 
vedrørende organisationsændringer og 
udfordringer på det psykiske arbejdsmiljø. 
Det har medført sygemeldinger, afsked og 
frivillig fratrædelse. 
 
I 2013 opsagde DSB de daværende aftaler 
omkring fribefordring. DSB 1’ blev afskaffet 
for ansatte og familiefribilletterne bliver 
gradvist afskaffet med de sidste fripas i 
2016. 

Fribefordring i Banedanmark og 
Trafikstyrelsen er reguleret efter de samme 
aftaler, som er indgået med DSB, så de 
blev ramt af samme vilkår som ansatte i 
DSB. Emnet har været behandlet i HSU, 
men det har ikke været muligt at ændre 
denne politik. 
 
Nuværende overenskomst udløber 31. 
marts 2015. Vi forventer, at få en 3 årig 
overenskomst forhåbentligt med en 
lønudvikling på 5-7%. Kredsens primære 
ønsker er lønforbedringer gennem 
procentvis hævning af lønnen, midler til 
kompetenceudvikling og midler til at indføre 
ny løn på tjenestemandsområderne.  
 
Medlemmerne kommer til at tage stilling til 
resultatet ved en urafstemning i april 2015. 
 
Ved indmeldelse i HK i 2000 blev der lavet 
en fusionsaftale, som løb i 10 år. I 2010 
blev der lavet en ny fremtidsaftale, som 
hen over 3 år gjorde at Trafik og Jernbane, 
i lighed med øvrige HK afdelinger, kun 
modtager 2/3 del af kontingentet.  
 
Denne kontingentnedsættelse sammenholdt 
med faldende medlemstal gjorde at der 
ikke længere er sammenhæng mellem 
indtægter og udgifter i Trafik- og Jernbane. 
 
Det har betydet, at der har været en 
effektivisering i Trafik og Jernbanes 
sekretariat. 
 
Også Kredsens økonomi er udfordret, da 
vores tilskud pr. medlem er reduceret.  
På grund af kredsens økonomi er det 
besluttet, at tidligere medlemmer 
(friherrerne) fremover bliver inviteret til 
Generalforsamlingen, men medlemsmødet 
er forbeholdt aktive medlemmer. 
 
Delegeret møde 2016 
I det næste år skal vi i henhold til 
vedtægterne udskrive nyvalg af 
bestyrelsen. Det vil ske i januar 2016 og 
formanden og næstformanden vil være på 
valg på næste generalforsamling. 
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Formandens beretning blev godkendt.  
 
Kredsens kasserer Carsten Helmbo 
fremlagde det reviderede regnskab for 
2014. Endvidere blev budgettet for 2015 
fremlagt med et estimeret underskud på 
40.000 kr., som tages fra Kredsens formue. 
 
Kredsens regnskab 2014 og budget 2015 
blev godkendt.  
 
Næstformand Dennis Jørgensen talte om 
det stressende arbejdsmiljø, som flere og 
flere ledere oplever. Opfordrede alle til at 
hjælpe hinanden i dagligdagen. Den 
forøgede travlhed medfører, at der ofte 
opstår misforståelser, som ikke bliver løst. 
For nogle betyder det en stor daglig 
belastning, som kunne været undgået, hvis 
misforståelsen var ryddet af vejen. Støt 
derfor op om hinanden, eller kontakt os 
hvis der er brug for hjælp. Vi hjælper 
gerne. 
 
 
Under eventuelt fik formanden for Trafik og 
Jernbane Andreas Hasle ordet. Han 
uddybede, at den effektivisering, der var 
sket i sekretariatet, resulterede i 2 færre 
medarbejdere.  
 
 

 
 
Andreas sagde, at målet og udfordringen 
for HK Trafik og Jernbane er, at få flere 
medlemmer. Potentialet er til stede og vi 
skal blive bedre til hverve dem.  
 
I DSB arbejdes der på at få en ny kontrakt. 
Transportministeren vil gerne have et bredt 
forlig. Det er vores mål at holde sammen 
på DSB som en virksomhed. Outsourcing er 
på dagsordenen og HK arbejder for at dette 
ikke sker. 
 
HK har besluttet at starte et arbejdsmiljøår 
fra maj 2015 til april 2016. Det er det 
psykiske arbejdsmiljø, der vil blive 
fokuseret på. Der vil blive særlige 
arrangementer, som er målrettet Chef- og 
lederkredsen. Der oprettes en hotline 
vedrørende arbejdsmiljø.  
 
Andreas opfordrede til, at melde ind til HK 
trafik- og jernbane, hvad der er behov for 
med eget arbejdsmiljø. 
 
Andreas sluttede af med at takke for godt 
med- og modspil med Chef- og 
lederkredsen. 
 
Herefter var der debat med Andreas blandt 
andet omkring samarbejdet med DJ, 
fribefordring og HK Trafik og Jernbanes 
økonomi. 
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Efter generalforsamlingen nød deltagerne 
en god middag, og der blev debatteret 
livligt ved bordene. 
 
 

 
 
Historisk lav medarbejdertilfredshed i 
DSB. 
 
Det har kostet DSB dyrt på 
medarbejdertilfredsheden, at gennemføre 
store reduceringer af nærmeste ledere. 
Vores kolleger løber hurtigere og hurtigere. 
Mange steder nævnes lederen af 
medarbejderne som en der ikke er 
nærværende. I takt med reducering af 
lederne, er arbejdsglæde og tilfredshed 
faldet støt. 
 
 Arbejdsglæde Tilfredshed 
2014 60 58 
2013 63 61 
2012 69 68 
 
I Chef- og lederkredsen ser vi frem til, at 
den nye direktør i DSB får sat en stopper 
for denne udvikling. 
 

 
 

Medlemsmøde den 3. november 2015 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til 
medlemsmødet den 3. november 2015. I 
hører nærmere om tid, sted og indhold. 
 
 

 
 
 


