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Referat fra Generalforsamling i Chef- 
og lederkredsen fredag den 29. januar 
2016 i Trafik- og Byggestyrelsens 
lokaler 
 

 
65 tidligere og nuværende medlemmer var 
mødt frem til generalforsamlingen. 
 
Som dirigent valgte forsamlingen Kurt 
Sølund.   
 
Kredsformand John Nielsen aflagde mundt-
lig beretning om kredsens aktiviteter i 
2015. Her er nogle af de emner, som John 
berørte. 
 
Overenskomsten 
I marts 15 blev der indgået et 3 årig forlig 
på statens område. Forliget forventes, at 
give en samlet lønudvikling på godt 6 %. 
Den største del af lønstigningen sker 
desværre sidst i overenskomstperioden. Set 
fra kredsens side er det et rimeligt forlig. 
 
En af de store udfordringer på overens-
komstområdet er for tjenestemænd i lrm 35 
og opefter. Der har ikke siden 2011 været 
afsat puljemidler til lønforbedringer. Det er 
lykkedes, at få lavet aftale for hele 
Banedanmark, Trafikstyrelsen. Begrebet 
puljer forsvinder og ligesom de OK ansatte 
kan Tjenestemænd få lønforbedringer. Det 
er desværre ikke lykkedes at få en lignende 
aftale i DSB. 
 
Det er kredsen meget utilfreds med og 
kører en sag sammen med Trafik og 
Jernbane, HK stat og OAO. 

 
Resultatløn i DSB retter lidt op på 
puljeproblemet for de medlemmer, der har 
en sådan. I 2016 ser det ud til, at der bliver en 
udbetalingsgrad mellem 60-90 % alt efter 
målopfyldelse på de personlige mål. 
 
DSB 
I foråret blev der af den røde regering lavet 
en ny kontrakt for DSB. Kontrakten 
indeholdt en række tiltag, til at gøre 
togtrafikken mere effektiv. I efteråret blev 
kontrakten genforhandlet med den blå 
regering, som krævede at DSB skulle spare 
yderligere 300 mio. kr. om året. Til 
gengæld skete der ikke yderligere 
besparelser i den nuværende finanslov. Alt i 
alt en fornuftig aftale for den kollektive 
trafik og DSB. 
 
DSB Øresund blev igen en del af det store 
DSB her 01.01.2016. De medarbejdere der 
var udlånt til DSB Øresund blev tilbageført 
til DSB.  Deres udlånstillæg bortfaldt, men 
vi fik lavet en aftale om, at de fik det i 3 
måneder i 2016. For nogle af de udlånte, 
har tilbageførslen til DSB medført en 
betydelig lønnedgang. 
 
Den 1. maj 2015 fik DSB en ny adm. 
direktør. Det har ændret en del på den 
ellers hårde retorik og der blødes stille og 
roligt op, ved blandt andet at neddrosle 
antallet af direktiver. Der afholdes nu 
kvartalsmøder med de faglige organi-
sationer, hvor bl.a. vores næstformand 
deltager. 
 
DSB har ved årsskiftet meldt Vedligehold 
A/S ind i DI. Hvilke konsekvenser det får, 
er ikke endeligt afklaret. 
 
Banedanmark  
Ligesom i DSB har Banedanmark haft en 
række forskellige personsager, men den alt 
overskyggende udfordring har været 
opsigelsen af frikortet. DSB har tilbudt 
Banedanmark, at de kan købe kortet til 
medarbejderne til en fordelagtig pris. Det 
tilbud har Banedanmark/Kammeradvokaten 
ikke ønsket, da de ønsker at køre en 
principiel sag om rettigheden. I næste uge 
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starter Trafik og Jernbane en retssag op, 
om kompensation for tabet.   
 
En anden sag i Banedanmark har været den 
såkaldte ”Ravnsag” hvor en entreprenør i 
en periode ikke har kunne få arbejde for  
Banedanmark, da hans sikkercertifikat blev 
inddraget. Ravn bad herefter aktindsigt i 
alle mails i Banedanmark, som vedrørte 
ham. Han fik alt udleveret også interne 
mails, som var beregnet til intern dialog og 
ikke velegnet til at offentliggøre. Nogle 
mails blev videregivet på de sociale medier, 
hvilket har medført, at en række med-
lemmer føler sig udstillet. Produktions-
chefen og den administrerende direktør er 
politianmeldt af entreprenøren, som har 
forventning om, at hans økonomiske tab 
kompenseres fuldt ud. 
 
Budskabet er, at alle kan få aktindsigt i din 
arbejdsmail, så vær opmærksom på, hvad 
du bruger den til.  

 
Regeringen har ønsket at udflytte 3900 af 
statens arbejdspladser fra Københavns-
området til resten af landet, hvor 
arbejdspladser i Banedanmark var blandt 
dem. Vi mener, at medarbejderne i 
Banedanmark slap billigt, ved at dele af 
produktion og teknisk drift blev flyttet fra 
København til Ringsted. 
  
3 område 
På Sjælland har man valgt at lægge de 2 
lokalbaner sammen til et selskab, som 
dækker hele Sjælland. Sammenlægningen 
er sket over det meste af 2015. Da begge 
baner har en hel del funktioner, der er 
sammenfaldende er der sket bortfaldt af 
stillinger på vores område. 2 af  vores 
medlemmer blev afskediget, men der er  
aftalt fornuftige fratrædelsesordning og de 
har allerede begge fået  nyt job. 
 
Formandsvalget i Trafik og Jernbane 
Hk har på kongressen i 2009 fastsat, at en 
formand ikke kan genvælges efter 
vedkommende er fyldt 61 år.  Det fyldte 
Andreas i september 2015 og er dermed 
ikke valgbar på delegeretmødet i 2016. 

Der skal derfor findes en ny formand og der 
er foreløbig 2 kandidater nemlig Birthe 
Østergaard som har været en del af 
formandsskabet i Trafik og Jernbane siden 
2007 og så vores egen næstformand 
Dennis Jørgensen, som har været med i 
Chef- og lederkredsen siden 2011. Kredsen 
mener at Dennis kan repræsentere den 
fornyelse, der er behov for i Trafik og 
Jernbane og han er dermed den kandidat, 
vi anbefaler vores delegerede at stemme på 
ved delegeretmødet den 28 april 2016. 
 
Ud over at vi nu skal vælge ny formand kan 
vi ikke længere vælge en næstformand, der 
er ansat i TJ. Samtidig er det besluttet, at 
der fremover kun er 2 år mellem delegeret-
møderne. Hverken det eller alders-
begrænsningen for formanden er noget vi i 
kredsen, syntes der er noget fornuft i, men 
det er et diktat fra HK stat. 
 

 
 
 
Medlemsmøder 
Kredsen har i 2015 holdt 2 medlemsmøder. 
Et på Hovedbanegarden, hvor det var et 
dialogmøde med tilhørende vinsmagning i 
september og et i november i Telegade. 
DSB direktør Flemming Jensen holdt et 
indlæg og efterfølgende var den 
traditionelle Mortens and-middag på First 
hotellet. 
 
Nyhedsbrevene 
Vi har i 2015 udsendt 5 nyhedsbreve, hvor 
vi har informeret jer om, hvad der rører sig 
i virksomhederne og Trafik og Jernbane.  
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Det fortsætter vi med i 2016. Vi planlægger 
også etablere en lukket facebookgruppe for 
medlemmerne. (Det er allerede sket, 
kontakt din tillidsmand, hvis du ønsker 
adgang).  
 

 
  
Arbejdet i bestyrelsen 
Bestyrelsen har i 2015 bestået af 7 
bestyrelsesmedlemmer og vi har forsøgt at 
fordele opgaver blandt os efter bedste 
evne. 
John L Nielsen, Formand, Banedanmark 
Dennis A Jørgensen, Næstformand, DSB 
Birgit Lehrmann, DSB og Nyhedsbrevene 
Kenneth Paulsen, DSB og resultatløns-
kontrakter 
Per Nørgaard, DSB Vedligehold 
Carsten Præst Smith, Banedanmark 
Ivan Nielsen, 3 område (afløste Bo Blom 
Westergren). 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
Kredsens kasserer Carsten Helmbo 
fremlagde det reviderede regnskab for 
2015. Endvidere blev budgettet for 2016 
fremlagt med et estimeret underskud på 
45.000 kr.  
 
Der blev spurgt til, om det var en bevidst 
strategi, at vi afvikler kredsens kapital.  
Formanden bekræftede dette, idet vi har 
valgt at prioritere pengene på 
medlemmerne via medlemsmøder mv. 
 
Kredsens regnskab 2015 og budget 2016 
blev godkendt. 
 

Jes Nielsen fra DSB Vedligehold sagde, at 
de havde en eventuel efterfølger til Per 
Nørgaard, som repræsentant for DSB 
Vedligehold. Formanden sagde, at det ville 
vi drøfte i bestyrelsen. Der er jo netop 
afholdt valg af delegerede til kredsen, men 
den pågældende kunne godt deltage i 
kredsens arbejde. 
 
Godkendelse af valg af delegerede 

1. Valgområdes delegerede: 
Birgit Westerskov Lehrmann 
Dennis Alex Jørgensen 
Suppleanter: 
Kenneth Paul Paulsen 
Carsten Bøge Helmbo 
Bo Blom Westergren 

2. Valgområde Banedanmark: 
John Løvenskjold Nielsen 
Carsten Præst Schmidt 

3. Valgområde (ikke DSB/Bdk) 
Ivan Nielsen. 
 

De delegerede blev godkendt og deltager i 
Delegeretmødet den 28. april 16. 
 
Valg af formand og næstformand 
John L. Nielsen og Dennis A Jørgensen blev 
genvalgt som hhv. formand og 
næstformand. 
 

 
 
Efter generalforsamlingen nød deltagerne 
en god middag, og der blev debatteret 
livligt ved bordene. 
 
Proces for lønregulering i 2016 i DSB 
Som i 2015 udmøntes en procentdel af 
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lønreguleringen, som automatisk løn-
stigning, mens en anden del vil være 
individuelt forhandlet inden for en fastsat 
ramme. I 2016 udgør den automatiske 
lønstigning 0,8% og den individuelle ramme 
vil igen udgøre 0,5% af lønsummen. 
Rammen til lønregulering af de individuelt 
kontraktansatte vil blive tildelt pr. 
direktørområde.  

Processen for lønregulering bliver følgende: 

• Februar/marts: Proces drøftes med de 
faglige. Aftalt proces vil blive meddelt 
alle ledere pr mail.  

• Marts/april: Ledere holder samtale med 
de medarbejdere, som mener, de bør 
komme i betragtning 

• Maj: Ledere i direktørområderne og 
underliggende enheder skal beslutte, 
hvilke medarbejdere de vil indstille til 
individuel lønregulering. 

• Maj/juni: Ledernes indstillinger drøftes 
med de faglige organisationer og 
forventes færdige inden sommerferien. 
Såfremt der er uoverensstemmelser 
mellem, hvem DSB ønsker at indstille 
og de fagliges indstillinger, vil Personale 
overtage sagen.  

 
Lønreguleringen gælder ikke for dem som 
er ansat på chefløn (lrm. 35 og opefter) 
 
Alle medlemmer som ønsker at komme i 
betragtning til en lønforhøjelse, bedes lave 
en indstilling med ønske og begrundelse. 
Denne bør afklares med egen nærmeste 
leder først og derefter fremsendes til 
Dennis daj@dsb.dk 

 

 
 
 
Medlemsmøde den 18. maj i Aarhus 
2016 
Der holdes medlemsmøde i Aarhus den 18. 
maj i DSB 1’ loungen på Banegården. Efter 
mødet serverer kredsen lidt mad og drikke. 
Invitation følger. 
 
 
Medlemsmøde den 9. november i 
København/Høje Taastrup 2016 
Medlemsmødet er fastsat til den 9. 
november 2016. I hører nærmere om tid, 
sted og indhold. 
 
 
Referat: Birgit Westerskov Lehrmann, DSB 
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