
Kære medlemmer 

Den 1. februar 2016 var første dag uden frikort for medarbejderne i Banedanmark.  

Vi har nu i Dansk Jernbaneforbund og HK Trafik & Jernbane, sammen med vores advokater om-

trent lagt sidste hånd på de stævninger, der skal udtages mod Banedanmark pga. bortvarslingen af 

fribefordringen for et antal medarbejdere fra udgangen af januar 2016. 

Det er aftalt, at de to organisationer anlægger hvert deres søgsmål for egne medlemmer, men 

anmoder om samlet retslig behandling. Samtidig koordinerer vi forløbet undervejs. Endvidere vil 

en række øvrige faglige organisationer blive tilbudt at samarbejde om sagen. 

Vores primære mål med retssagen bliver at anfægte Banedanmarks ret til at opsige ordningen 

med fribefordring sekundært at føre bevis for, at en opsigelse kun kan finde sted, hvis medarbej-

derne samtidig kompenseres økonomisk for det mistede frikort. Dette er en principiel og vigtig sag 

for alle berørte medlemmer. 

Vi satser selvfølgelig på, at opnå det bedst mulige resultat for alle berørte medlemmer – både tje-

nestemænd og overenskomstansatte. Vi gør dog opmærksom på at retsstillingen for de to grupper 

er forskellig. Af hensyn til sagens forløb er det nødvendigt at holde kortene tæt til kroppen - og det 

næste vi kan sige vil formentlig være, hvornår sagen kommer for retten. 

Vi kan naturligvis ikke garantere for sagens udfald, ligesom vi heller ikke kan give en detaljeret plan 

for sagens gang, men al erfaring viser, at der godt kan gå en rum tid, før der foreligger et resultat.  

I løbet af den seneste tid er der opstået større uklarhed omkring fremtiden for pensionerede med-

arbejdere i Banedanmark. Dette er fremgået af en mildest talt mangelfuld kommunikation til de 

berørte pensionister. 

Vi er som organisationer overhovedet ikke blevet involveret eller orienteret, men har blot måttet 

konstatere, at Banedanmark og DSB tilsyneladende heller ikke her har kunnet enes om en løsning.  

Det er klart at denne problemstilling om nødvendigt vil blive genstand for et selvstændigt søgsmål. 

Vi håber dog, at de to virksomheder vil besinde sig, og finde en løsning for denne gruppe af tidlige-

re, loyale medarbejderes særlige forhold. Vi afventer sagens udvikling. 
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