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Medlemsmøde i Aarhus den 18. maj 

2016 

 
 
Der var mødt 15 medlemmer op til 

informationsmødet i Aarhus. 

 

Der var især fokus på at DSB Vedligehold 

skal indtræde i Dansk Industri og dermed 

får vores medlemmer en ny overenskomst. 

Læst mere om den nye overenskomst i 

særskilt punkt. 

 

Christian Schøn er blevet valgt som ny 

tillidsmand for chef- og lederkredsen for 

DSB Vedligehold.  

 

Lønforhandling i DSB var også et ”hot” 

emne. Ved næste runde i 2017 anbefales 

det at sende argumenter til 

tillidsrepræsentanterne. Argumenterne skal 

være begrundet i eventuelt nye 

arbejdsområder, udvidelse af jobfunktion 

eller om man har fået nye kompetencer. 

Begrundelserne bedes afklaret med egen 

chef, så er chancerne for at komme i 

betragtning størst. 

 

Der kan desværre ikke tildeles lønrammer 

eller tillæg til tjenestemænd i lønramme 35 

og op pga. aftale mellem 

Moderniseringsstyrelsen og de faglige 

organisationer. HK trafik & Jernbane, har 

som tidligere nævnt rejst denne 

problematik via OAO, og vi afventer 

afgørelse. 

 

Efter mødet var Chef- og lederkredsen vært 

ved en lille middag. 

Resultat af lønregulering i 2016 i DSB 

Lønforhandlingerne for 2016 i DSB blev 

afsluttet den 1.7.2016. 

Vi havde 8 medlemmer, som alle fik et 

tillæg af varierende størrelse.  

Vi oplevede desværre i nogle tilfælde at 

lederen og medarbejderen var enige, men 

at chefniveauet over desværre ikke ville 

indstille. Men alt i alt et tilfredsstillende 

resultat med de få midler, der er til 

rådighed. 

Lønforhandlinger i Banedanmark 

I Banedanmark er lønforhandlingerne 

startet op. De medlemmer, der mener, 

at de bør komme i betragtning til forbedring 

af deres lønforhold, skal tage en snak med 

deres leder om mulighederne for at få et 

personligt tillæg,  stillingsmæssigt tillæg 

eller et engangsvederlag for deres arbejde. 

 

Resultatet af disse drøftelser skal sendes til 

tillidsmanden hurtigst muligt, så de kan 

indgå i lønforhandlingerne mellem HK og 

Banedanmark.  

 

Resultatløn i DSB 

Så er det igen tid til at lave 

resultatlønskontrakter i DSB. 

 

Resultatlønsmodellen består af 5-7 mål: 

1 virksomhedsmål (besluttes centralt) 

1 områdemål (besluttes centralt) 

3-5 personlige mål. (Personlige mål skal 

aftales i samarbejde med jeres nærmeste 

leder). 

 

Vi oplever desværre, at flere af vores 

medlemmer ikke har indflydelse på deres 

personlige mål, eller at der sættes flere 

personlige mål, end de aftalte 3-5 mål. 

 

Vi har også oplevet, at et områdemål, bliver 

lagt ned som et personligt mål i kontrakten. 

Det er ikke acceptabelt. Vi må forvente at 

virksomheden følger de retningslinjer de 

selv har lavet. Derfor vil vi opfordre dig til 

at søge indflydelse på dine personlige mål 
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og sikre at de bliver udarbejdet efter 

SMART-modellen: 

Specifikt – hvad er det helt præcist, du vil 

opnå? 

Målbart – hvornår er du i mål? 

Attraktivt – hvorfor gider du at kæmpe for 

at nå det her mål? 

Realistisk – har du faktisk de ressourcer, 

der skal til for at nå målet? 

Tidsbestemt – hvornår er din deadline? 

 

Har du spørgsmål til resultatlønnen, så 

kontakt os. 

 

Dialogmøde i København den 8. 

september 2016 

 

 
 

Der var mødt 30 medlemmer op til dette 

arrangement på en varm sensommerdag. 

 

Dagens emner var blandt andet 

Regeringens foreslåede effektivisering i 

Banedanmark. Det er desværre ved at blive 

en tradition at skaffe midler til valgløfterne 

ved at hente dem i de offentlige 

transportvirksomheder. Sidste år, var det 

DSB, som fik et pålæg om at skaffe 300 

mio. kr årligt. Og nu er det Banedanmark, 

der skal finde 125 mio. kr på budgettet fra 

2020. Allerede næste år skal der findes 50 

mio kr. 

   

Også DSB skal skaffe årlige forbedringerne 

på 2-3% og i alt 10% frem til 2020. En af 

aktiviteterne er ”et robust DSB”, hvor der 

udarbejdes et katalog over mulige 

effektiviseringer og besparelser. 

 

Andre emner der blev diskuteret var 

Lønramme 35 problematikken (beskrevet 

under medlemsmøde i Aarhus) og 

frikortkortsagen i Banedanmark og til 

pensionister.   

 

Der kom også forslag til, at 

tillidsrepræsentanterne holdt flere lokale 

møder rundt omkring om aktuelle sager. Vi 

vil vurdere muligheden for det. 

 

Efter dialogmødet var der vinsmagning med 

firmaet FineWine. Her blev der smagt på 

vine fra Frankrig, Italien og Portugal. 

 

 
 

Aftenens vinkonkurrence blev vundet af 

Dorrit Nielsen fra BaneDanmark. TILLYKKE! 

 

 
 

Ny overenskomt i DSB vedligehold 

 

I forbindelse med at DSB har meldt sig ind i 

en arbejdsgiverforening (DI), skal kredsens 
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medlemmer i Vedligehold have en ny 

overenskomst, som vil være væsentlig 

anderledes end den nuværende. 

 

Vedligehold vil være det første område, der 

får en ny overenskomst. Den må ikke være 

ringere end den nuværende OK rent 

krone/øre-mæssigt, men sammen-

sætningen må forventes at være meget 

anderledes. 

 

For håndværkergrupperne og DJ er 

aftalerne på plads og HK Trafik og Jernbane 

starter forhandlingerne op den 13 oktober 

og forventes afsluttet inden for ca. 1 måned 

efter den dato. 

 

Kredsen forventer, at vedligehold kun er 

første trin på en omlægning af 

overenskomster fra stat til private og det er 

derfor meget vigtigt at vi får en godt 

resultat da det kan danne præcedens  for 

de kommende forhandlinger på vores 

dækningsområder. 

 

På Håndværkerområdet blev resultatet 

følgende og noget  tilsvarende kan også 

blive en del af aftalerne med Trafik og 

Jernbane:  

Pensionspct. reduceres fra 15% til 13% 

 

Ferietillæg reduceres fra 1,5% til 1% 

 

Lønreguleringen 1. april og 1. december 

2017 i alt 3,2% afstår man fra. 

 

Man får heller ikke eventuelle lønstigninger 

ved OK 17 og forhandling af løn lokalt kan 

først ske i 2018 

 

2 omsorgsdage bortfalder 0,2% 

 

Et produktionstillæg på 0,4% bortfalder 

Der gives 3 nye fridage 1,5% 

 

Der gives fritvalgskonto 2% (Kan indbetales 

til pension) 

 

Arbejdstiden reduceres på skiftehold 2% 

 

Der indbetales til uddannelsesfonde 0,5% 

Vederlag til tillidsrepræsentanter. 

Kredsen vil selvfølgelig holde de berørte 

medlemmer orienteret om resultaterne 

løbende. 

 

 

100 dage som Formand for Trafik & 

Jernbane ved Dennis A. Jørgensen 

 

 
 

Pludselig var formandsvalget overstået den 

28. april 2016 om eftermiddagen. Selv om 

jeg havde gjort mig mange tanker, så 

åbnede en ny verden sig for mig, hvor jeg 

som politiker, er underlagt nogle andre 

forventninger og krav i dagligdagen. 

 

Da jeg 2. maj satte mine fødder i HK huset 

første gang, stod HK straks klar til at tage 

imod mig. Første opgave var at slippe fri af 

lederrollen i DSB. Man ønskede simpelthen 

ikke at HK havnede i en dobbeltrolle. 

 

Det kendetegner nok meget godt de tanker 

i HK Huset, som ligger til grund for det 

daglige arbejde. Der er seriøse overvejelser 

bag mange drøftelser og beslutninger.  

 

I de første par uger var de første spørgsmål 

til mig ” nååhh Du har nok fået travlt nu, 

hva ?” Mit svar var helt ærligt, nej egentlig 

ikke. Tempoet var det samme, som i mine 

DSB funktioner, men der var meget nyt, 

som skulle læses, så jeg brugte de første 

weekender i HK huset, så jeg kunne komme 

godt ind i arbejdet. 

 

”Har du fortrudt?”, var så næste spørgsmål. 

Nej kunne jeg svare. Jeg fortryder sjældent 
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hvad jeg gør. Jeg vil da gerne indrømme, at 

der har været stunder, hvor jeg har tænkt 

”hvad f… laver du her?”. Jeg tager 

udfordringerne som uddannelse og lærer 

rigtig meget hver dag. I sekretariatet er 

ansat nogle dygtige medarbejdere og de 

har altid svar på diverse spørgsmål. 

 

Jeg er blevet taget rigtig godt i mod i HK 

huset. Alle steder jeg kommer, er man 

hjælpsomme. Det gælder ikke mindst i HK 

Stats Sektorbestyrelse, hvor jeg har plads. 

Det har været en fornøjelse og det vil jeg 

huske fremover, når jeg selv skal tage imod 

nye kolleger. 

 

Alligevel, så kommer nogle ord som John 

Løvenskjold nævnte for mig inden valget 

frem i tankerne. ”Det er en funktion, hvor 

man kan føle sig meget ensom ind i 

mellem, da du bliver den eneste som har 

den viden og ikke kan bringe den videre”. 

Pjat, tænkte jeg den gang, men må 

indrømme at han har ret, ind i mellem. 

 

Tiden til og med sommeren, er gået med at 

løse de opgaver som lå lige for, men også 

at sætte mig ind i dagligdagen i HK Trafik & 

Jernbane. 

 

Ind i mellem har der været klemt nogle 

politiske møder ind med transportpolitikere, 

direktører og andre fagforeningsformænd. 

Der er brugt mange timer i HK huset og 

mindre udenfor. Det skal der nu laves om 

på, så der nu bruges mere tid på at sikre 

relationerne til samarbejdspartnere, 

direktører, politikere og ikke mindst 

medlemmerne. 

 

Der er dog også en dagligdag i Trafik & 

Jernbane, som skal hænge sammen med 

færre ressourcer. Den opgave har jeg 

prøvet mange gange i DSB, men det er et 

arbejde, der tager tid og det er vigtigt at 

det sker i det rette tempo, hvor der tages 

hensyn til ressourcer. Både menneskelige, 

men også de økonomiske, så I medlemmer 

påvirkes mindst muligt. 

 

Jeg glæder mig til at komme og hilse på jer 

til medlemsmødet i november. 

 

 

Medlemsmøde den 9. november i Høje 

Taastrup 2016 

 

Medlemsmødet er fastsat til den 9. 

november 2016.  

 

Det holdes hos DSB i Auditoriet i Telegade 

2 i Høje Taastrup. Mødet starter kl 16. Der 

er oplæg fra trafikpolitisk ordfører fra 

Socialdemokratiet Rasmus Prehn og 

formand for Trafik & Jernbane Dennis 

Jørgensen.  

 

Efter mødet er Chef- og lederkredsen vært 

for en middag på Hotel Quality, Carl 

Gustavgade 1. Invitation med tilmelding 

følger. 

 

 

Referat: Birgit Westerskov Lehrmann, DSB 

 


