
   

Nyhedsbrev nr 21 fra HK Rådighedslønsforeningen…. 
 

Kære alle sammen…. 

Så er vi nået frem til årets sidste nyhedsbrev fra os i Rådighedslønsforeningen…. 

Og det er dermed for mange, tid til at gøre en form for status over året der er gået.   

Aldrig i den tid jeg har været med i bestyrelsen, har vi haft så travlt. 4 kurser + 1 temamøde + 3 store 

udflugter og afholdt 8 bestyrelsesmøder samt 1 seminar. – alle, undtagen vores Netværkskursus – blev godt 

besøgt. Ca 60 % af vores medlemmer har deltaget i en af vore aktiviteter, det syntes vi i bestyrelsen er 

rigtigt god. Vi har også set i 2015, at flere har fået en form for arbejde igen – det glæder os alle – forsæt 

med at søge, den der søger skal finde…. 

Nu venter 2016. Igen et meget spændende år – bla med Formandsvalg i HK Trafik og Jernbane, følg med på 

HK T/J hjemmeside, og vores Facebook-side vil løbende også blive opdateret. 

Vi har allerede planlagt årets første kursus, i A-kasse og Pensionsforhold, den 29 februar , der er stadig 

plads og du kan tilmelde dig.  

MEGET glædeligt er også den sidste udvikling i vores egen lille forening – forbliver du efter Rådighedsløn 

som medlem af HK Trafik/Jernbane som servicemedlem – kan du blive i Rådighedslønsforeningen hvis du 

selv ønsker – se mere senere….  

Det betyder også at Rådighedslønsforeningen også er der for dig i 2016 – dog med et mindre budget, pga 

færre medlemmer på Rådighedsløn.  Der kommer ikke mange nye medlemmer.  

Frikort-sagen giver mig ondt i maven – hvor er det lavt hvis man tager vores kort fra os. Det vil bla betyde at 

hverken vi eller Seniorklubben kan lave arrangementer, lad os håbe at de glemmer os …… 

Med dette sidste nyhedsbrev i 2015 vil hele bestyrelsen ønske dig og din familie en glædelig jul og et godt 

nytår… vi glæder os til at være noget for dig igen i 2016… 

Carsten – Ulla – Kate – Erik og Søren   



Og så skal vi i gang  

Kurser…. 

Hvis nogen af jer får lyst til at søge nogle af de gode kurser, som HK tilbyder og I tilmelder jer online. Så kan 

I  opleve at blevet mødt af følgende tekst : ” Ifølge vores oplysninger opfylder du ikke forudsætningerne for 

at deltage”.  Det viser sig at være en teknisk fejl i systemet, som simpelthen blokerer medlemmerne fra 

Trafik & Jernbane. Indtil fejlen er fundet og løst, er det aftalt med uddannelsesafdelingen i HK, at I kan 

kontakte Kate enten på mail: fam.chr@mail.dk eller mobil: 20987497, så vil hun formidle kontakten videre 

med jeres ønsker. Linket til uddannelsesportalen er:  http://www.hk.dk/aktuelt/kalender 

Rådighedsløn og hvad så ?? 

Vi har gennem året hørt mange bemærkninger omkring særlig jer der var for unge til at komme på pension 

eller i Seniorklubben.  

Vi har som omtalt på vores møder ( Udflugter og kursus )arbejdet sammen med udvalgte kredse og Andreas 

for en mulighed mm. 

For igen at skærer det ud i pap, er løsningen som sagt, noget for noget…  

Her er hvad vi som sagt kan tilbyde: 

Hvis du bliver i HK Trafik / Jernbane og er/forsætter som Servicemedlem kan du uanset alder og 
faglige forhold fortsætte med at deltage i vores kurser / udflugter + andre aktive arrangementer vi 
laver samt modtage meddelser ( det månedlige Nyhedsbrev og du bliver ikke lukket på 
Facebook) fra Rådighedsforeningen side. Du vil kunne deltage i vores Årsmøde uden stemmeret – 
det er kun  medlemmer på Rådighedsløn der jvf vores vedtægter der har stemmeret. 
Medlemmer der efter Rådighedsløn forbliver som 100 % medlemmer i HK T/J  = fuldt kontingent 
470 kr pr mdr. og har været på Rådighedsløn forbliver også i foreningen, med status af  
Servicemedlemmer og betaler naturligvis ikke yderligere ca 59 kr.  
Alt sammen hvis man selv ønsker det. 
 
Som Servicemedlem i HK T/J har du bla også adgang til Tryg Tjenestemænd forsikring – leje af 
sommerhuse / lejligheder – Forbrugsforeningen – over 60 år, Seniorklubben og nu også RF samt 
meget mere… Alt dette for kun ca 59 kr om måneden.  
Bemærk at du ikke som servicemedlem har adgang til faglig bistand fra Kredsene.  
 
Men som skrevet, kræver det at du er medlem af HK Trafik og Jernbane – det er ikke nok at du 
f.eks er medlem af en lokal HK afd ( det kan du godt være, men derudover skal du tegne et 
servicemedlemskab af HK T/J yderligere ) for at få alle fordelene…… 
 
VIGTIGT – Vi sender ca 4 gange om året medlemslister til Seniorklubben, så de kan se hvem der 
går på pension mm. 
Hvis du ønsker, foruden Seniorklubben, eller er under 60 år og ønsker at forsætte hos os –SKRIV  
(vigtigt ) at du ønsker dette fortsatte medlemskab – det koster ikke yderligere end normal 



kontingent eller service kontingent.  Vi håber mange vil fortsætte en aktiv tilværelse hos os…… 
Skriv til Søren:   andersen_soeren@hotmail.com 

TRYG Tjenestemænd 

Ramsingsvej 28A, 2500 Valby - 70 33 28 28 - tjm@tryg.dk  

 

 
 
Her - for jer der ikke er på Facebook – uddrag af vores indlæg.: 

Fra nu af og frem mod delegeretmødet i HK Trafik & Jernbane april 2016 vil mindst to 
formandskandidater stille sig til rådighed i fællesskab for oplæg og debat i tilknytning til 
medlemsmøder, kredsmøder, generalforsamlinger m.v. 

Et medlemsmøde med formandskandidaterne 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANDREAS HASLE TAKKER AF PÅ HK TRAFIK & JERNBANES DELEGERETMØDE 2016 

03. december 2015 | Trafik og Jernbane | Tine Mortensen 

Efter næsten 21 år som formand for HK Trafik & Jernbane genopstiller Andreas Hasle ikke som formand på det 
kommende delegeretmøde 28. april 2016. Årsagen er, at Andreas Hasle er faldet for HK’s lovbestemmelser, der 
angiver at man ikke kan genvælges efter at være fyldt 61. 
- Det er ikke uden vemod at skulle sige farvel til en formand, der i den grad har været personificeringen af HK Trafik & 
Jernbane igennem vel nok den mest forandringsprægede periode i hele vores over 100 årige historie - men vi har ham 
dog stadig ca. 5 måneder endnu og han vil være fuldt aktiv hele vejen frem til den dag, hvor han må fratræde 
formandsposten, udtaler næstformand Birthe Østergaard Petersen. 

Forandringer og forringelser er gået hånd i hånd 

- Skal man pege på nogle forandringer, der har betydet meget for medlemmerne, så er det især de 
virksomhedsmæssige ændringer i jernbanesektoren samt ophøret af tjenestemandsansættelser fra 1996 og den 
efterfølgende overenskomstmæssige dækning af vores mange arbejdsområder. Hertil kommer Jernbaneforeningens 
sammenlægning med HK i år 2000 med en 10 årig fusionsaftale, - en aftale som det i 2010 lykkedes at genforhandle så 
vi fortsat er en selvstændig brancheafdeling for HK’erne i jernbanesektoren, fortæller Andreas Hasle, formand for HK 
Trafik & Jernbane. 

- Samtidig har vi oplevet, at det visse steder er blevet sværere at være tillidsrepræsentant, fordi mange chefer og 
ledere ikke længere har et lokalt ”forhandlingsmandat”. Det er blevet centraliseret til HR niveau - hvor 



medarbejdernes ønsker og sager mødes med ”kold jura”. Det er efter min mening en systematisk udhuling af ”den 
danske model”, der er i fuld gang, anført af Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet, fortsætter Andreas 

En uværdig afvikling af tjenestemandssystemet 

- I kølvandet på denne udvikling har vi desværre flere steder oplevet et negativt holdningsskifte til de tilbageværende 
tjenestemænd – som er helt urimeligt i forhold til den betydning tjenestemændene historisk set har haft i 
jernbanesektoren. At tjenestemandsansættelserne stoppede i 1996 er et politisk valg, men min kritik er især rettet 
mod en generelt manglende planlægning af udvikling og efteruddannelse af tjenestemænd. Tjenestemænd har 
selvfølgeligt et ligeværdigt krav på at være helt fremme i forhold til jobudviklingen og karrieremulighederne i 
virksomhederne, og det er ikke i orden, siger Andreas Hasle. 

- Og det er påfaldende, at det ikke har været muligt at aftale en overflytning af vores tjenestemandsgrupper til et nyt 
moderne lønsystem, som det er sket for næsten alle andre medarbejdere i staten. Noget der ville have kunnet 
understøtte især kompetenceudviklingen. Det er aldrig lykkedes at få en forklaring på dette – og så må man jo tænke 
sit. 

- Og på det seneste har man trods protester fra os og de øvrige berørte faglige organisationer, planer om at ændre 
”Lov om DSB”, således, at den enkelte tjenestemand nu mister beskyttelsen mod tvangsudlån til andre virksomheder, 
fortsætter Andreas Hasle. 

At være formand er et privilegium 

- Til trods for de rigtig mange store udfordringer så føler jeg, at det har været et privilegium som formand for HK Trafik 
& Jernbane at kunne hjælpe rigtigt mange medlemmer fra øverst til nederst i virksomhederne. Jeg ville ønske, at jeg 
havde kunnet hjælpe alle medlemmer der føler de kom i klemme på deres arbejdsplads – men vi har på lange stræk 
været afhængige af, at de mange skiftende virksomhedsledelser har været modtagelige for gode argumenter og en 
rimelig forhandlingskultur. 

- Jeg vil så også gerne fremhæve, at vi har et hold af utrolig fagligt dygtige medarbejdere, der konstant har 
efteruddannet sig for at kunne hamle op med juristerne i HR afdelingerne. Og sidst, men ikke mindst, skylder vi en tak 
til vores mange tillids – og arbejdsmiljørepræsentanter i kredsene, der i det daglige hjælper med at rådgive og støtte 
vores medlemmer på bedste vis. Uden dem ville vi ikke være en fagforening, slutter Andreas Hasle, formand for HK 
Trafik & Jernbane. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Så har jeg fået al materiale som PDF - fil fra vores kursus i A-Kasse og Pensionsforhold. Tine i sekr. lægger 
det på vores hjemmeside i løbet af nogle dage....alle kan have glæde af at læse dette materiale.  
Vi arbejder allerede nu på endnu et den 29 februar kl 10 i HK Huset. 
Du kan allerede nu godt blive skrevet op, med forbehold. 

 http://www.hk.dk/.../undervisningsmateriale-fra-akasse-og...                  

 



Tjek HK's Onlinekurser  

Vil du gerne udvikle dine kompetencer, men synes det er svært at finde tid til det - så er onlinekurser måske 
noget for dig.  

Læs mere om alle HK´s online kurser  

... 
Se mere 

 
Arrangementer og kurser i HK 

HK tilbyder medlemmer en lang række gratis kurser og arrangementer, der handler om dit fag og din 
hverdag på jobbet. 
hk.dk 

Årsmøde 2016  

Kære alle.... både medlemmer af Rådighedslønsforeningen OG Servicemedlemmer i HK Trafik og 
Jernbane..... 

Indkaldelse til Årsmøde 2016 den 28 januar kl 12.00 på Viby Kro. 
Dagsorden jvf. Vedtægterne. Dagen sluttes med det store velkendte frokostbord inkl drikkevarer.. 
Tilmelding til Søren på andersen_soeren@hotmail.com senest 08 januar 16... 

Endnu en gang TAK for 2015 – på gensyn i 2016 – Pas godt på dig selv og dine…. 

Din bestyrelse   

Erik – Ulla – Kate – Carsten og Søren. 

  

 



 
 
 


