
               

 

Julenyhedsbrev (brev nr 34) …. 
 

Kære alle ….. 

Vi er nu i årets sidste måned og vi havde planlagt, at lave en lille oversigt over året der er gået. Ligeledes, 

som skrevet på Facebook, ville vi vente med at sende årets sidste nyhedsbrev ud til vi vidste mere om de 

ting der pt foregår i DSB mm inkl S-tog i udbud. Nu har vi fået deres nyhedsbrev og gengiver uddrag fra det 

her.   

Kommer der mere, sender vi igen, når der foreligger mere. Vi føler det er vigtigt, at I er informeret – også 

selvom nogle af jer en væk fra berørte firmaer.  

Indtil da, vil bestyrelsen ønske dig og dine, en glædelig jul og et godt nytår…. 

Men der er jo andre nyheder – mest om os selv…… og hvad vi berører, er naturligvis afhængig af 

bestyrelsen genvælges.  

Nyt fra Dennis HK T/J …. 

Udbud af S-tog og Øresundstrafikken – inklusiv dårlig adfærd fra 

transportministeren 
Transportminister Ole Birk Olesen har på vegne af regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale 

offentliggjort deres plan for fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet. 

Det er en kompliceret plan, hvor man tager infrastruktur og trafikstyring fra Banedanmark og driften af S-

banen fra DSB og giver den til en ny operatør, som skal være med til hurtigt at skaffe førerløse tog. 

Når togene bliver førerløse, bliver det i stedet vores kolleger, som er trafikledere, som skal styre togene via 

ny teknik. Det er en medarbejdergruppe, hvor vi allerede i dag mangler personale, da signalprogrammet er 

forsinket. Det er derfor meget vigtigt, at der i analysen, som skal udarbejdes, også sikres en løsning på 

denne udfordring. 



Der er i det hele taget en del uhensigtsmæssigheder i den politiske plan, som er lagt frem, og vi kan ikke 

lade være med at tænke, at Banedanmarks medarbejdere nu skal straffes for, at deres ledelse ikke har 

håndteret det politiske system, så de var tilfredse. Nu kommer der en stor plan, der slet ikke er 

gennemtænkt, og som igen vil skabe stor usikkerhed blandt medarbejderne mange år frem. 

Transportministeren ruller sig mere og mere ud med diverse udmeldinger, som næsten 

alle skaber uro på arbejdspladserne. Vi kritiserer åbent hans dårlige arbejdsgiveradfærd, 

som skaber ængstelse hos vores medlemmer, og omkring planen om udbud vil vi nu 

bruge de næste måneder på at præge den politiske dagsorden, så vi sikrer at der tages 

hånd om ”de sorte huller”, som vi ser i denne plan. 

  

Virksomhederne får ofte heller ikke et varsel om transportministerens udmeldinger, og 

de overlades derfor selv til selv at skulle håndtere utrygge medarbejderes spørgsmål. 

Som ansat hos den danske stat må vi kunne forvente en ordentlig ledelse, som giver god og relevant 

information og ikke skaber et dårligt psykisk arbejdsmiljø. 

Vi følger op på vores hjemmeside: www.hk.dk/trafikogjernbane. 

DSB har meldt sig ind i Dansk Industri. 
Det betyder at alle overenskomstansatte i DSB, skal tilpasses den private overenskomst, når den 

nuværende statslige udløber den 31/3 2018. Der vil i derfor i foråret, blive gennemført en del 

forhandlingsmøder. Alle medlemmer i DSB har i dag modtaget mail fra HK Trafik & Jernbane om forholdet. 

Den 19/12 er alle HK tillidsrepræsentanter i DSB indkaldt til informationsmøde i HK Huset, så de kan blive 

”godt klædt på” til at besvare de mange spørgsmål fra medlemmerne. 

Rygter om nye DSB-besparelser – HK har bidraget nok 
Mange steder i DSB tales der om ”sparerunder”, fordi regeringen ønsker at nedsætte kontraktbetalingen. 

Ingen vil dog bekræfte den oplysning. 

Skulle det være sandt, så må vi gøre opmærksom på, at kontraktbetalingen ikke kan være årsagen. DSB har 

selv meddelt, hvor mange penge de kunne reducere kontraktbetalingen med og ifølge transportministeren 

er det de penge, som man nu ønsker at bruge i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. 

DSBs administrerende direktør har imidlertid flere steder udtalt, at administrationsprocenten i DSB er for 

høj. 

HK-medlemmerne har de sidste 15 år været igennem mange sparerunder - senest i 2013, hvor vi måtte sige 

farvel til mange kolleger. Virksomheden var den gang ”trimmet” hårdt, men havde præsteret gode 

resultater alle steder. Dengang lovede administrerende direktør Jesper Lok os i HK, at DSB nu ville ”holde 

tøjlerne stramme” og sikre, at vi ikke skulle ud i flere fyringsrunder. 

Mange af de arbejdspladser, vi forlod, er efterfølgende blevet erstattet af medarbejdere fra andre 

overenskomster og endda med højere løn, så vi anerkender ikke, hvis man i DSB nu mener, at vi igen skal 

bidrage til besparelser. 



I foråret udarbejdede HK Trafik & Jernbane et notat om udviklingen i administrationen i DSB fra 2013 til 

starten af 2017. Det var nogle foruroligende tal. Antallet af HK-stillinger var faldet med 8% (fratrukket de 

driftsrelaterede stillinger) og antallet af akademikere i DSB var steget med 21%. 

Endelig elever i DSB igen 
DSB ansætter nu ni kontorelever. I forhold til DSBs størrelse er det ikke mange, men det er en god start. 

DSB har jo ikke haft elever siden 2010, og HK har kæmpet hårdt for at få DSB i gang igen. HK har henover 

forår og efterår støttet DSB med gode erfaringer fra Banedanmark og andre statsinstitutioner, så opstarten 

bliver så fejlfri og gnidningsfri som muligt. 

I de andre statsområder har der været en god tradition med at HK-kontoreleverne får en fælles introdag. 

Det håber vi også, DSB vil gøre, så eleverne får en så god en start 

    Frikortsagen – dom før jul 
Sagen om frikort for tjenestemænd og overenskomstansatte i Banedanmark ender i en dom, der i første 

omgang blev programsat til i slutningen af januar. Det er der imidlertid lavet om på. Nu er beskeden, at 

dommen falder lige før jul den 22. december. 

Vi er naturligvis meget spændte. Uanset resultatet har vi aftalt at samle op på dommen sammen med 

Dansk Jernbaneforbund. Det sker ved et møde i den første uge i januar. Den 22. december offentliggør vi 

hurtigst muligt dommen på vores hjemmeside, www.hk.dk/trafikogjernbane. 

Trygs køb af ALKA- ingen ændringer for Tjenestemændenes Forsikring 
Tryg har købt forsikringsselskabet ALKA af blandt andet HK. De fleste af vores medlemmer i HK Trafik & 

Jernbane har i dag benyttet tilbuddet om at have en eller flere af deres forsikring i Tjenestemændenes 

Forsikring. TJM forsikring håndteres til dagligt af Tryg men med egne priser og vilkår. Det fortsætter på 

uændrede vilkår, og Trygs opkøb af ALKA får ingen betydning.  

Vi ønsker ikke at sælge. 

Alle medlemmer af Trafik & Jernbane (også ikke tjenestemænd) kan tegne forsikringer hos TJM forsikring 

og derefter kan deres børn også. 

TJM forsikring ligger i øvrigt stadigt øverst i Danmark i forhold til tilfredse kunder. 

Kalender med chokolade, info og en sætternisse 
I år lavede vi et forsøg med julekalendere med dejlig chokolade til alle medlemmer. 

Forsøget skulle erstatte de julegaver, som nogle tidligere gav.  

Vi har udover chokolade fyldt julekalenderen med gode informationer og konkurrencer. Desværre er der en 

sætternisse på spil bag den ene låge. Vi skriver, at der er linned inkl. i alle vores lejligheder. Det er ikke 

korrekt. Der er linned inkl. i mange, men det er rengøring, som der er inkl. i alle. 

På bestyrelsesmødet i februar vil vi evaluere forsøget og beslutte om det er noget, vi vil gentage. 



Billigere midlertidig lejlighed i London 
Vi arbejder på at sælge den ene af vores to lejligheder i London, men vi vil jo gerne have den lejet ud, indtil 

det sker. Derfor er der nu mulighed for at leje netop den lejlighed til en nedsat pris. 

Den nedsatte lejepris er 3.000 kr. for 

lejligheden med op til seks sovepladser 

– flybilletter kommer så oven i. Der 

følger dog nogle ting med den nedsatte 

pris. 

Den ene er, at hvis der kommer en 

interesseret køber, mens man er i 

lejligheden, så vil vi have muligheden 

for at vise den frem. 

Den anden er, at vi udlejer med en frist 

på to måneder. Det vil sige, at du kun er 

garanteret lejligheden, hvis der er 

mindre end to måneder til din lejeperiode starter, men er der længere tid til, så kan dit lejemål risikere at 

blive annulleret. 

Vi har gjort det på den måde for at kunne sælge, når der er en køber, men samtidig sådan, at lejligheden 

ikke kommer til at stå tom og du kan stadig nå at få flybilletter til en god pris. Kig gerne efter billige 

flybilletter til London og kontakt os, hvis du vil bo i lejligheden. 

 

 

Ny medarbejder i sekretariatet 
Vores mangeårige chefkonsulent Flemming Bock er gået på pension, og vi har 

derfor ansat Sophie Bjørslev Sværtekilde fra 1. januar.  

Sophies hovedopgaver bliver administration, medlemsservice og jernbaneferie, 

hvor vi har rigtig mange nye ting, som vi gerne vil sætte i gang. Sophie er 

uddannet i HK huset og har været chefsekretær i HK Stat. 

 

 

Fælles arrangementer næsten klar for 2018  

Bestyrelsen vedtog sidste sommer, at der skal laves flere fællesarrangementer og at kredsene skal skiftes til 

at arrangere dem. Det startede vi op i 2017 og har fået nogle gode erfaringer. Nu er vi allerede i gang med 

en plan for hele 2018 og har samtidig aftalt, hvem der har ansvaret for arrangementer i 2019. 

Vi er endnu ikke på plads med datoer og tider. 

 



Planen for 2018 ser indtil nu sådan ud:  

• 6. februar på Christiansborg: Rundvisning og efterfølgende dialog med politikere 

• April: Temamøde om forsikring og pension 

• 1. maj i København og Aarhus: Politiske møder 

• Juni: Fælles fisketur med politisk indhold 

• September: Øst/vest trivsel pilot 

• September: Kulturelt arrangement  

• Oktober: Transportpolitisk møde  

Vi har aftalt et arrangement i Københavns Lufthavn Kastrup, hvor vi skal bag kulisserne. Vi afventer dog lige 

lidt lyse tider, før vi booker det.  

Vi vender tilbage med mere information om tid og sted – I kan også følge aktiviteterne på vores 

hjemmeside, som bliver opdateret, så snart vi har konkrete oplysninger på arrangementerne: 

www.hk.dk/trafikogjernbane. 

Med aktiv faglig hilsen 

Dennis A. Jørgensen, formand, og Lone Riis, næstformand 

Juletur til Roskilde. 

Næsten 40 personer havde tilmeldt sig. Og i starten havde vi kun plads til 30. Via gode venner fik vi ok til at 

vi kunne medtage alle på rådighedsløn og servicemedlemmer på denne, årets sidste tur.  

I højt humør – men koldt, mødte vi op på Roskilde station kl 10 den 07 december. Mødte vores lokale 

Guide Kaj V Hansen der morsomt fortalte omkring Roskilde – byens borgere og sig selv.  

2 timer rundt i byen endte på restaurant Pipers Hus i anlægget. Her ventede Jens fra TJM og Dennis til at 

give os de sidste nyheder, inden vi kastede os over Pipers julebuffet.  Her lidt billeder… 

 

 

Seminar 2017  

I dagene 4-6 december havde bestyrelsen og visse kredsformænd seminar, hvor vi talte om året der er 

gået, det der kommer samt fornyelse af vores strategiplan for 2018 – 2020. 

Mange ting blev berørt – også muligheder for at øge forsikringssalget og udlejning af ferieboliger. 

Vores nye Strategiplan vil vi præsenterer på Årsmødet den 25 januar. Se senere.  



Lister igen – igen  

Så prøvede vi igen – igen at sende mail ud. Fik flere svar via Facebook om at man ikke havde modtaget. 

Flere af jer der oplyser I ikke har modtaget er nu undersøgt og I står på mail – listerne. I er ” gamle ” 

medlemmer. MEN prøv at kikke i uønsket post, om vores mail er der ….  

Men vi kæmper stadig med at samordne lister os kontra HK kontra Seniorklubben. 

Derfor …… 

Slut på Rådighedsløn – hvad så…. 

Vi ser pt at når I slutter på Rådighedsløn ændrer jeres medlemskab sig – hvis intet sker. I vil da fremover 

følge jeres medlemskab af A-kassen. Det betyder at I forlader HK T/J (og FRS ) til fordel af den lokale HK afd.  

For at det sker rigtigt – er Dennis og jeg blevet enig om, at Tine og jeg hjælper jer videre i systemet. Kontakt 

derfor mig på telefon eller mail. Vi ser desværre at I bare bliver flyttet uden meddelelse.   

Flere siger da – kan jeg ikke bare blive servicemedlem – jo det kan I godt – men det koste 95 kr pr mdr, og 

det er jo dumt hvis I i forvejen betaler fuldt kontingent til HK T/J , så kan I forsætte gratis i FRS efter 

Rådighedslønnen. 

For Servicemedlemmer er alt ved det gamle – I er 100 % medlem af vores Forening.     

Aktiviteter for 2018 

 Nytårstræf med formandskabet  

25.01.2018 Årsmøde i FRS - Nyborg  

06.02 2018 Udflugt for alle kredse til bla Folketinget (Arr FRS) 

 Tur til Polen – 3 dg – delvis egenbetaling 

 Cafemøder– med evt Kreds/formandskab – Mette / Birgit og Dennis/Lone 

 Kursus 

 Udflugt - København 

 Udflugt – Danmark    

 Kursus 

 Juletur  

Derudover kommer der tilbud om teater o.l løbende henover året.  

Er der nogen der kender til muligheden for at låne et lokale på Sjælland og Fyn og i Jylland til brug for vores 

Cafemøder …… ca hver 2´måned. Skriv til Søren  

Facebook 

Pt sker der jo mange ting i vores dækningsområder, og der er behov for hurtig information, tilmeld dig 

derfor vores Facebookside. Her kommer informationer og tilbud først ….    



Forvarsel – Polen 

På vores tur til Horsens talte vi om muligheden for at lave en lidt længere tur dels i FRS regi og TJM.  

Vi forstiller os følgende program – og det er muligt at medtage ledsager. Prisen er for vore medlemmer vejl. 

Vi skal være min. 20 personer for at turen kan gennemføres – så giv mig et tilsagn uden at du hænger på 

noget…..  

Program :  

1.645,-kr p.p. i udvendig dobbeltkahyt og + 695,-kr i ene kahyt tillæg  

Rejsen inkluderer: 

- Cruise på Østersøen fra Karlskrona - Gdynia t/r. 

- 2-personers udvendig kahyt. 

- Aftenbuffet på færgen med øl vin og vand begge veje. 

- Morgenmad på færgen begge veje. 

- Bus på hele turen (afgang fra DGI-byen). 

- Byrundtur i Gdansk med lokal guide. 

- Dejlig polsk frokost i Gdansk. 

- Dansk rejseleder under hele turen. 

Rejseplan - dag 1 : 

- 16:15 Afrejse fra DGI-byen i København (lige ved hovedbanegården). 

- 20:15 Ankomst til Karlskrona. 

- 20:30 Check-in og ombordstigning. 

- 21:00 Afrejse. 

- Aftensmad – buffet. 

Dag 2 : 

Morgenmad 

- 8.30 Ankomst Gdynia  

- 10.00 Byrundtur Gdansk med dansktalende guide 

- 12.30 Frokost  

- 17.00 med vores egen bus tilbage til Gdynia via besøg i Outlet. 

-20.00 afg Gdynia  

- Aftensmad – buffet. 



Dag 3  

Morgenmad  

8.00 ankomst Karlskrona  

12.30 ankomst DGI byen i København.       

Turen kan laves i April eller Oktober  

Udflugt 06 februar – Rundvisning i Folketinget og let aftensmåltid.   

Denne tur er arrangeret af FRS for hele HK T/J – tilmelding og program følger.  Max 40 personer. 

Årsmøde 2018 – Foreningen for Rådighedslønner og Servicemedlemmer 

Vi vedhæfter igen vores indbydelse til vores årsmøde 25 januar kl 12.00 på Central Cafeen – Nyborg.  

 

Nu er tiden inde til at ønske jer en god fest og vi ses i 2018 

Kærlig hilsen din Aktive Bestyrelse  

 

  

 



  

 

  

        

 


