
                      

 

Nyhedsbrev fra FRS – November 2020  
 

Kære alle…… 
Håber I er raske og humøret er højt…. I bestyrelsen ser vi igen resultatet af conora. Vore aktiviteter bliver 
mindre eller aflyst. Men vi arbejder ufortrøden videre – intet kan standse os. Vi har planlagt 2 
bestyrelsesmøder mere i år. Vi planlægger også arrangementer for 2021.  

Nede i Nyhedsbrevet fra Dennis og Lone, kan I se hvordan det går med HK T/J integration i HK.    

Omkring FRS fremover, arbejder vi pt videre med Dennis og den minigruppe ( Birgit – Martin og Dennis og 
Søren ) der er nedsat, omkring forsættelse af den del af Interesseforeningen ( AFD 2 ). Søren har fremlagt et 
oplæg til mulig videreførelse på sidste bestyrelsesmøde, og der var bred enighed om at forsætte arbejdet 
med et oplægget og komme med et konkret forslag, nok først i 2021 – gerne før.     

I vil selvfølgelig blive løbende informeret via vores Facebook-side og nyhedsbrevene….. 

Arrangementer resten af 2020 
Desværre har vi pga myndighedernes og vores krav til jeres sikkerhed, måtte aflyse årets 2 sidste 
arrangementer. Et julearrangement for Kredsene den 3 december og vores traditionelle juletur for FRS den 
10 december. Men vi arbejder videre omkring 2021. 

Pluk fra Nyhedsbrev fra HK T/J  
Kære alle i HK Trafik & Jernbane 

Det er fortsat et helt usædvanligt år for os alle sammen - udover alle mulige faglige udfordringer har vi alle 
mærket coronasituationen, der har indflydelse på livet både derhjemme og på arbejde. Det har også 
påvirket os som fagforening, jer som tillidsrepræsentanter og alle vores medlemmer. 

Det er dog et vigtigt budskab, at vi ikke er gået i stå. De faglige konsulenter, branchebestyrelsen og jer, 
vores uundværlige tillidsrepræsentanter, er stadig fuldt i funktion, selv om corona har medført mange 
ændrede betingelser. Se bare længere nede listen over medlemsarrangementer, som vi har været nødt til 
at udskyde til 2021, hvor vi forhåbentlig kan vende tilbage til en mere normal hverdag. 

Sekretariatet kører altså - og har gjort det stort set fra dag 1. Via hjemmearbejdspladser var vi i forvejen 
klar til at arbejde fra vores private adresser, så i hele perioden med hjemsendelse har vi arbejdet videre, 
holdt faste online-morgenmøder og været fuldt til rådighed. 



Normalt er bestyrelsen og formanden meget synligt politisk engageret - fordi vi ved at være aktive i forhold 
til politikerne også kan fremme vores synspunkter til glæde for jernbanen og vores medlemmer. Det sidste 
halve år har vi imidlertid ikke været lige så aktive på den front, som vi plejer. Det skyldes selvfølgelig 
corona, der har gjort det sværere at mødes fx ved vores tværpolitiske møder, men det skyldes også, at der 
har været travlt med vores kommende integration med HK. 

Trinvis overgang til HK skal være færdig 30. juni 2021 
Vi arbejder videre med HK Trafik & Jernbanes fulde integration i HK, så vi fra 30. juni 2021 ophører med at 
være en selvstændig brancheorganisation og i stedet er fuldt integreret i HK med alle de fordele, det 
indebærer. 

Vi skrev en del om det i sidste nyhedsbrev og kan nu fortælle, at det går fint med at planlægge forløbet, 
herunder tage stilling til de mange spørgsmål, der naturligvis opstår, når vi går fra vores nuværende 
struktur og arbejdsmåder, vi har været vant til i vores lille lukkede brancheorganisation, over til den 
struktur, der gælder for hele HK. 

Udgangspunktet er dog fortsat, at vores medlemmer ikke kommer til at mærke den store forskel i forhold 
til i dag. De vil stadig have jer lokale tillidsrepræsentanter som deres primære kontaktpersoner - og 
derudover vil de høre til i et regionalt netværk. 

Når HK Trafik & Jernbane lukker, bliver alle medlemmer fordelt på HK’s syv afdelinger:  

 Hovedstaden (inklusiv Nordsjælland og Bornholm) 
 Sjælland 
 Midt (Fyn + Fredericia) 
 Sydjylland 
 Midt- og Vestjylland 
 Østjylland 
 Nordjylland 

Der vil ikke længere være opdeling i de kredse, som vi kender fra i dag (Jernbanekredsen, Koncernkredsen, 
Luft- og havnekredsen… osv.) - og derfor heller ikke kredsformænd.  I stedet vil der være klubber og 
netværk. 

I fx DSB bliver der arbejdet på, at man bliver opdelt efter, om man er ansat som tjenestemand eller 
overenskomstansat. 

Vi har fra HK Trafik & Jernbane i løbet af året været på besøg ude i landet blandt medlemmer og 
tillidsrepræsentanter for at snakke om den fremtidige integration. Vores indtryk er, at alle godt kan se, at vi 
ikke længere er store nok til at bevare vores egen lille brancheorganisation og at vores kontingentkroner 
bliver bedst udnyttet i det store HK. 

Målet er som nævnt, at vi alle er i store HK pr. 30. juni 2021, men der er stadig en lang række uafklarede 
områder. Det gælder fx landsdækkende HK Trafik & Jernbane-aftaler, hvor vi skal have fundet løsninger på, 
hvordan disse i fremtiden skal håndteres. 

Det gælder fx den aftale, der er lavet for Banekredsens trafikledere i hele Danmark. Disse vil fremover være 
repræsenteret i samtlige syv HK-afdelinger. Heldigvis er HK ikke ukendt med at have landsdækkende 
virksomheder, så det finder vi også en løsning på. 



Et andet eksempel er, at vi har ca. 900 tjenestemænd i HK Trafik & Jernbane. Langt de fleste er placeret i 
hovedstaden, og derfor kan det give god mening at have en særlig tjenestemands-ekspert siddende i 
København, som sørger for den faglige service på dette specielle område for medlemmer over hele landet. 
Det er en af de løsninger, vi kigger på. 

Corona udskyder vores medlemsaktiviteter 
Det er desværre blevet nødvendigt at udskyde de medlemsaktiviteter, der skulle have fundet sted i oktober 
og november 2020, herunder også møderne om pensioner for tjenestemænd og overenskomstansatte. Det 
er naturligvis risiko for corona-smitte. Vi vil gerne være ansvarlige og følger naturligvis 
sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Derfor udskyder vi alle ikke-nødvendige arrangementer. 

Vi håber at kunne gennemføre aktiviteterne i foråret 2021. 

Der bliver sat nye datoer på arrangementerne, når vi har bedre overblik over corona og hvad vi må og kan. 

Udsultet jernbane venter på politisk 
handling 
Ved sin tiltrædelse i sommeren 2019 satte 
transportminister Benny Engelbrecht gang i et 
serviceeftersyn af jernbanen. Dette eftersyn skulle 
være med til at afdække eventuelle mangler og 
fordelagtige indsatsområder. Nu er rapporten 
kommet - og resultatet kommer både desværre og 
heldigvis ikke bag på os.  

”Desværre”, fordi rapporten peger på, at jernbanen 
er udsultet og kræver handling. 

”Heldigvis”, fordi vi er enige i mange af 
konklusionerne - dem har vi fremlagt mange gange 
via vores hjemmeside og på politiske møder med 
politikere og interesseorganisationer. 

 

Læs bare de to første afsnit i resumeet i ”Serviceeftersyn af jernbanen” fra maj 2020: 

”Jernbanen i Danmark fremstår i dag nedslidt, umoderne og udfordret. Det skyldes først og fremmest, at 
der i årtier ikke er blevet investeret i en modernisering af infrastrukturen samt et forfejlet indkøb af IC4-
dieseltog. Den danske jernbane fremstår derfor i dag som en af de teknologisk mest tilbagestående 
jernbaner i forhold til sammenlignelige lande. Det gælder for eksempel graden af elektrificering, hastighed 
på banestrækningerne og signalanlæggenes teknologi og alder. 

Der er derfor ikke i dag et attraktivt, moderne togtilbud, som kan konkurrere med bilen, der i de senere år 
er blevet et stadig billigere og – i kraft af udbygningen med motorveje – også hurtigere alternativ. 
Jernbanen har derfor svært ved at fastholde og tiltrække nye passagerer. Passagertogtrafikken i Danmark 
har i de senere år oplevet et fald i antallet af personkilometer, hvilket står i kontrast til andre europæiske 
lande, som har oplevet en fortsat vækst i brugen af toget. Herudover har jernbanen i Danmark kun 



begrænsede frihedsgrader til at imødekomme efterspørgslen gennem fleksible priser og gennem en 
fleksibel tilrettelæggelse af togdriften.” 

 

I eftersynet står også, at flere store projekter, trods udfordringerne, nu begynder at blive udrullet som de 
skal. Det gælder fx signalprogrammet. Det håber vi kommer til at passe, for hidtil har mange af projekterne 
haft mere end svært ved at holde deres tidsplan og budgetter - og det har oftest været vores medlemmer, 
der har måttet bøde for dette, når der på grund af dårlig styring er blevet skåret ned på antallet af ansatte. 

Nu skal serviceeftersynet bruges til at indgå en større aftale om fremtidens jernbane i Danmark, og vi løfter 
igen vores store ønske om et bredt og meget langsigtet forlig, hvor man i mange år kan regne med de 
aftaler, der er indgået. Det giver den ro, der er med til, at budgetterne kan holde. Og så forhindrer vi de 
skandaler, vi alt for mange gange har været vidner til. 

Den store, overordnede aftale skal løfte den kollektive trafik og sikre, at toget hænger sammen med andre 
transportformer. Kollektiv trafik skal være så effektiv og attraktiv, at man ikke har lyst til at tage bilen. 

Heldigvis så vi i forhold til corona, at der politisk omgående blev reageret, da den kollektive trafik var under 
et ekstraordinært økonomisk pres. Dennis var på dette tidspunkt i dialog med transportministeren, som 
holdt ord og støttede branchen. Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har indgået 
en aftale, der sikrer, at selskaberne får dækket den samlede COVID-19 regning for hele 2020. 

Læs mere: 

 https://www.trm.dk/publikationer/2020/serviceeftersyn-af-jernbanen/ 
 https://www.trm.dk/nyheder/2020/aftale-om-fuld-covid-19-kompensation-til-

trafikselskaberne-i-2020/ 
  

Alt for denne gang – PAS GODT PÅ JER SELV OG JERES OMGIVELSER….. 

Vi er tilbage om ikke før – så i december  

 

Carsten – Helle – Ena – Susanne - Søren og Erik 

 


