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God sommer
Sommerferien nærmer sig hastigt. Vi vil først og fremmest
ønske dig en rigtig god og solrig sommer.
Men lige inden du smutter på sommerferie, får du lige en update fra HK chef- og lederkredsen.
Danmark har fået en ny regering og vi håber at få bedre
ørenlyd for vores trafikpolitiske synspunkter end hos den
foregående regering. Klima- og miljøhensyn skal spille en
større rolle, hvilket kræver flere investeringer i kollektiv
transport. Vi byder Benny Engelbrecht velkommen, som ny
transportminister og vi kan allerede konstatere, at Benny er
mere positivt stemt overfor Jernbanen end Ole Birk Olesen.
Vi følger udviklingen tæt og planlægger et trafikpolitisk
dialogmøde med trafikordførere i september for HK Trafik og
Jernbanes medlemmer. Her vil være muligt at få dialog med dem, der har indflydelse på
fremtidens jernbane.

Ny lønforsikring
HK udvider og forbedrer lønforsikring
Fra den 1. september er alle medlemmer i HK Privat, HK Kommunal og HK Stat omfattet af en
kollektiv lønforsikring, som en del af jeres medlemskab. Med forsikringen er medlemmer med
dagpengeret sikret mindst 80 procent af deres normale løn i op til seks måneder, hvis de bliver
ledige. Dækningen er en kombination af dagpenge og penge fra forsikringen.
For HK Privats medlemmer betyder indførelsen af HK lønforsikring, at de får en væsentligere
billigere lønforsikring.
Bemærk at HK Trafik & Jerne har fået indført mulighed for at nye medlemmer, kan blive
omfattet straks, dog skal de melde sig ind inden 1.9.2019 og være dagpengeberettigede.
Vi er glade for at det er lykkes at få en forbedret lønforsikring for vores medlemmer på
kontrakt. Vi har også modtaget flere positive tilkendegivelser fra medlemmer.

Medlemsmøde i Aarhus den 2. maj
Mødet blev holdt i Århus for blandt andet at imødegå flere medlemmers ønske om flere
aktiviteter netop i Vest.
Der var ikke så stor tilslutning til medlemsmødet. Faktisk var det kun værkstedet i Århus som
var repræsenteret. Selvom der ikke var stor deltagelse, havde vi en rigtig god dialog om hvad
der rør sig blandt lederne på værkstedet.
HK ved Henrik Witt og TR Thomas Edelmann, gennemgik status på alle punkterne fra forrige
medlemsmøde i vest. Vi havde en rigtig god dialog om det pres der kommer på de
tilbageværende ledere når der sker afskedigelser. Det er umuligt at undgå at opgaver lægges
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over på de tilbageværende. Spørgsmålet er bare hvordan dette håndteres, samtidig med at
eks. arbejdsglæde og arbejdstid kan fastholdes.
Andre spændende emner som blev berørt var Lønforsikring, OK20, løn og resultatløn, forskelle
på aftaler for ledere og deres medarbejdere, HK Trafik og Jernbanes hjemmeside og ikke
mindst muligheden for en HK ambassadør i Århus.
Tak til jer som deltog. Det er vigtigt for HK’s arbejde at få input som kan bruges i dialogen
med virksomheden.

Lønforhandlinger i DSB
Lønprocessen for de individuelle lønforhandlinger (0,5% puljen) for tjenestemænd til og med
lrm 34 er tæt på afsluttet. Dem, der er kommet i betragtning vil få udbetalt tillægget med
lønnen i august og med tilbagevirkende kraft pr 1. april. Vi har stadig dialog med DSB om
cheflønspuljen for tjenestemænd i lrm. 35 og 36. DSB har oplyst, at der ikke er penge i puljen
i år og der er derfor afsat 0,5% til funktionstillæg til lrm. 35 og 36. Disse tillæg er ikke helt på
plads endnu, men kommer det i løbet af juli måned. Sideløbende er vi i dialog med DSB om
beregningsmetoden på cheflønspuljen, da vi ikke er enige om, hvem der tælles ved i puljen og
hvordan genanvendelige tillæg indgår. Når vi har en afklaring med DSB vil vi informere jer.
Lønforhandlinger for kontraktsansatte blev afsluttet i april måned.

Lønforhandlinger i Banedanmark
Lønprocessen i Banedanmark går i gang i efteråret. Banedanmark benytter sig hovedsageligt
af éngangsvederlag og faste tillæg. Banedanmark har ikke en cheflønspulje. HK Trafik &
Jernbane indgår i disse forhandlinger, så vil du i betragtning så kontakt din chef og Hk
sekretariat, når processen går i gang.

Talsmandsrollen i Banedanmark
HK Trafik & Jernbane har længe været i dialog med Banedanmark om nødvendigheden af, at
have en talsmand for chef- og lederkredsen. Det er endelig lykkedes at få underskrevet en
aftale. Det betyder, at Lone Gregersen nu helt officielt er talsmand for chef- og lederkredsen i
Banedanmark. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med Lone. Det vil fortsat være HK
Trafik og Jernbane, som vil køre personsager og lønforhandlinger og Lone vil tage sig af de
mere generelle ting som medlemsmøder, udsendelse af nyhedsbreve mv.

3. område - Folkemøde på Bornholm
Tillidsrepræsentanten fra 3. område, Hardy Olsen tog med HK-bussen til Folkemødet på
Bornholm, for at tage pulsen på rigets tilstand.
Vel ankommet til Allinge kl. 10:30 blev der tjekket op på telte og steder, hvor debatter mv.
fandt sted. I løbet af formiddagen var der en god debat i HK teltet omkring
kompetenceudvikling og dialog om, hvordan man kan gøre sig attraktiv for arbejdsmarkedet.
Dette har vi jo også drøftet på medlemsmøder i Chef-Lederkredsen, hvor vi har påpeget
nødvendigheden af løbende at få øget sine kompetencer med bl.a. efteruddannelse.
Verden og virksomheder ændrer sig konstant. Hvad der var stort behov for i går, er måske
ikke efterspurgt næste år. Det medfører ofte runder med nedskæringer og fyringer, så flere
skal ud i nye jobsøgninger, hvor det er vigtigt at være attraktiv for en ny arbejdsgiver.
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Dansk Industri var også repræsenteret i panelet. Arbejdsgiverne blev direkte adspurgt om,
hvad en medarbejder eller ansøger skal gøre for at være attraktiv.
Arbejdsgiverrepræsentanten svarede, at man ikke straks skulle gå ud og tage 5-7 diplomuddannelser og fremvise disse, for at være attraktiv. Konklusionen var, at man skulle følge
med og dygtiggøre sig løbende – og især på områder, hvor man selv mener at være rigtig
dygtig. Men det skader ikke at kunne fremvise en diplomuddannelse eller efteruddannelse i
form af deltagelse i diverse erfa-grupper og foredrag om emner, der styrker det generelle
vidensniveau.
Her ses HK’s telt på Folkemødet før kl. 16:00.
Det var et rigtigt godt telt der holdt regnen
ude – for kl. ca. 16 væltede det ned fra himlen
– det var lige på det tidspunkt hvor HK havde
inviteret til grillpølser og kartoffelsalat.
Så der blev trængsel i teltet kl. 16 og det var
ikke muligt at få taget et foto af regnvejret, så
I kunne se hvor slemt det var.

Det er nok lidt svært at se, men billedet er fra
Europa-bevægelsens telt, hvor der blev
debatteret om ophævelse af
forsvarsforbeholdet. Søren Søndergaard fra
Enhedslisten står i midten.
Fælles Europahær og meget andet blev nævnt,
men samlet set var der faktisk enighed om at
bevare forbeholdet.

Et kig og en lytter ind i de forskellige telte viser at der er mange forskellige interesser,
meninger og holdninger om, hvordan Danmark skal ledes og regeres.
Der var dog en særlig interessant bevægelse, der hedder ”Gode Penge”, som er kritisk overfor
den måde bankerne styrer hele bankvæsenet på. De talte om kombinationen af kontante
penge og betalingskort, hvor Dankort/Visakort burde være hos Nationalbanken og ikke hos
Nets, der henter store gebyrer.
Alt i alt en god tur til Bornholm, hvor bussen var i Odense igen kl. 01:20.

Fælles arrangementer i chef- og lederkredsen
Dialogmøde med transportordførere i Telegade den 17. september 2019 hos DSB i Telegade
2, 2630 Taastrup. På grund af valget har vi endnu ikke kunnet invitere nogle trafikordførere,
men vi vender tilbage, når det er på plads.
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Bemærk ændret dato og mødested:
Medlemsmøde i København på restauration L’Appetito, Vester Farimagsgade 9, torsdag den
30. oktober 2019. Der er møde fra kl 16:00 – 18:00 og efterfølgende byder Chef- og
lederkredsen på middag med drikkevarer. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Vores årlige generalforsamling holdes i København den 23. januar 2020.
Invitationer følger til de særskilte arrangementer.
Udover de fælles arrangementer er det altid muligt at booke os tillidsrepræsentanter (find dem
nederst i nyhedsbrevet) til en kaffesnak, hvis du har nogle ting, som du ønsker at drøfte.

Fælles arrangementer i HK Trafik- og Jernbane 2019
Her er en oversigt over kommende arrangementer:







03. September: Informationsmøde om pension for Tj.- og OK-ansatte i Århus.
17. september: Trafikpolitisk møde (Chef- og lederkredsen)
23. september: ”Stemmerne fra Christianshavn (Rådighedslønsforeningen)
30. oktober: ”Robusthed, hvad er det og hvordan får man det, hvis man ikke synes,
man har det?” (Jernbanekredsen)
6. november: Ny ferielov (Privat- & Lokalbanekredsen)
3. december: ”Sikken voldsom trængsel og alarm - man må gå sig varm”
(Rådighedslønsforeningen)

Lønstatistik 2019
I forbindelse med indhentning af data til Lønstatistikken 2019 har vi brug for, du har den
korrekte mailadresse registreret i vores medlemskartotek. Du kan tjekke din profil ved at logge
på MitHK. Du kan samtidig ændre status, telefonnummer mv, hvis der er sket ændringer. Så
HK er opdateret på kontaktinfo.
Tak for hjælpen.

Mange sommerhilsner fra Chef- og lederkredsen

Lone Gregersen
Talsmand, Område
Banedanmark
26151894
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