
               

 

Nyhedsbrev januar 2020  
 

Kære alle …. 

GODT NYTÅR. 
Desværre - skal vi igen i januar 20, opleve at der sker afsskedigelse af HK kollegaer i DSB. 

Hvor mange Rådighedslønsforeningen modtager vides pt ikke.  

Vi er godt rustet til at modtage disse kollegaer og vil på info-møder mm orientere om vores virke. 

Vi har igen besluttet, at vi ikke kun tager os af de tjenestemænd der kommer på rådighedsløn – men også 
overenskomst HKér så længe de er i opsigelsestiden. Her kan begge parter deltage i vore kurser og 
arrangementer. 

Vi er næsten klar med årets udflugtsprogram, og kurser – mere herom i februar nr af nyhedsbrevet.    

HK Trafik og Jernbane gennemgår i denne tid en positiv tilpasning til HK´s overordnet struktur og 
organisation. Vi vil løbende holde jer orienteret om fremdriften i denne proces.  

Meddelelse om afsked.  
Vores repræsentanter i DSB var onsdag eftermiddag til ekstraordinært møde i 
Hovedsamarbejdsudvalget. Her meddelte DSB at man varsler en reduktion af administrationen 
med 40 stillinger. DSB oplyser at på grund af tilbageholdenhed i forbindelse med ansættelser, 
forventes det at der skal findes 25 stillinger inkl. frivillige fratrædelser, så hvor mange der rent 
faktisk ender med at blive fyret vides derfor ikke lige nu.   

HK Trafik & Jernbane forholder sig stærkt kritisk til, at DSB endnu en gang vælger denne løsning, 
frem for løbende at tilpasse organisationen. 

“På trods af at vi gentagende gange i forskellige sammenhænge har opfordret DSB’s ledelse til 
løbende at tilpasse organisationen, og til i tide at tage stilling til, om vores kolleger kan anvendes 
andre steder i virksomhederne, så vælger DSB alligevel endnu en gang en fyringsrunde. Dette 
skaber stor utryghed blandt vores medlemmer og efterfølgende uklarhed over opgaver, hvilket 
afstedkommer en ineffektiv virksomhed” siger Fællestillidsrepræsentant Martin Elkjær Petersen. 



“Det er desværre ikke første gang at vi står i denne situation med DSB, så vi er klar til at håndtere 
det. Alle berørte medlemmer vil blive tilbudt bisidder og vi holder møde for de afskedigede, hvor HK 
Trafik & Jernbane er klar med hjælp og støtte til at komme videre.” Udtaler afdelingsformand for 
HK Trafik & Jernbane Dennis Jørgensen. 

Årsmøde i FRS – 30 januar  
Så er vi igen nået til den tid på året hvor vi skal afholde Årsmøde jvf vore vedtægter. 

Denne gang bliver det af praktiske grunde også i København – først med mulighed for rundvisning på KH og 
derefter Årsmøde på Restaurant Frk Barens kælder , 5 min fra Hovedbanegården. 

Se vedhæftet fil. 

Alle vore venner ( og som tidligere har været medlem af Rådighedsforeningen ) er velkommen så længe vi 
har ledig plads på rundvisningen. Dog er det kun medlemmer på Rådighedsløn og Servicemedlemmer der 
har stemmeret og kan opstille til bestyrelsen. 

Skriv til Søren på sorenandersenhk@gmail.com og hør om der er flere pladser.    Vel mødt … 

Alt for denne gang …. Glæd jer til næste nr hvor vi løfter sløjret for datoer og tid og sted . Undtagen er dog 
årets ”Ud i det Blå ” den 04.06 2020… 

Pas godt på jer selv og dine … 

    

DAB 
Erik – Ena – Carsten – Ulla – Odin og Søren  

                         


