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Her følger en orientering fra HK Trafik & Jernbane om de faglige, politiske 0g organisatoriske udviklinger 

vi har arbejdet med siden sidst og frem til repræsentantskabsmødet i september 2014.  
 

************************** 

 

Den jernbanepolitiske dagligdag 

Den danske jernbanesektor står i dag overfor meget store projekter, som vil skabe en langt bedre jern-
bane i et tidsperspektiv af 10 år. 

I 2013 besluttede regeringen sammen Enhedslisten og Dansk Folkeparti at lave en beskatningsharmoni-
sering af olieudvindingen i Nordsøen. Det beregnede provenu er 28,5 mia. danske kroner. Provenuet er 
besluttet lagt i en fond til forbedring af jernbanen – Togfonden. 

Togfonden skal finansiere en opgradering af jernbanen af hidtil uset omfang. 

Forbedringerne handler både om forbedringer af skinnenettet, elektrificering og køb af nye tog. 

Herudover er det tidligere besluttet, at der i hele landet skal skiftes signaler, så Danmark indenfor en 10-
årig periode fra i dag, har det moderne ERTMS-signal-system. 

Totaludskiftningen af de gamle og nedslidte signalsystemer betyder, at Danmark får en bedre jernbane 

med færre forsinkelser, højere hastighed på visse strækninger, bedre sikkerhedsniveau m.m.  

 

Det store imagemæssige scoop i lanceringen af Togfonden er ’timemodellen’ 

 

Timemodellen vil betyde 1 times rejsetid i tog mellem København og Odense, Odense og Aarhus, Odense 

og Esbjerg samt Aarhus og Aalborg.  

 
Timemodellen er til gavn for hele landet, fordi mobiliteten øges og Danmark bindes sammen med langt 
hurtigere rejsetider.  

 

Timemodellen er til gavn for hele landet, fordi den har et stort opland. Med direkte tog eller ved at skifte 

én gang undervejs kan man fra næsten alle stationer få en andel i rejsetidsgevinsterne mellem Øst- og 
Vestdanmark samt forbedringerne op gennem Østjylland.  

 
Med Timemodellens anlæg kommer der øget banekapacitet, og det betyder, at der kan laves en smart 
køreplan, således at hele landet får markante rejsetidsgevinster som følge af de nye Superlyntog.  

Der er allerede taget hul på første etape af timemodellen på strækningen mellem København og Odense 
med beslutningen om etablering af den nye bane fra København til Ringsted over Køge.  

Timemodellen er dog en gammel model, som oprindeligt blev lanceret af daværende transportminister 

Jan Trøjborg. 

Dengang blev modellen lanceret som en højhastighedsmodel, som skulle gøre Danmark til et moderne 

jernbaneland på linje med bl.a. Frankrig. Modellen blev dengang forkastet, da omkostningerne ikke syn-
tes at stå i relation til det opnåede resultat. Men nu synes modellen at få en renæssance. 

Timemodellen medfører en betydelig vækst i togpassagerer. Beregninger viser en vækst på 8,1 mio. rej-
ser mellem timemodelbyerne (inkl. opland) frem til 2030.  

Trafikken mellem Timemodelbyerne (inkl. opland) forventes uden baggrundsvækst at stige med ca. 50 
pct. fra 2010 til 2030. (I 2013 blev der foretaget 185 mio. togrejser i Danmark.) 
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Det svarer til, at der vil være ca. 22.000 flere daglige rejsende mellem Timemodelbyerne i 2030.  
 
Af den trafikvækst, som Timemodellen genererer samlet, forventes mindst 25 pct. at være overflyttet fra 

biltrafik.  

Af den trafik, som Timemodellen samlet genererer over Storebælt, vurderes 40 pct. at komme fra biltra-
fik og 15 pct. fra flytrafik.  

 

Modellen udfordres i dag af den kapacitet man har på togmateriellet. 

 

IC-4 problemerne fortsætter 

                                                                                                                                              

Efter DSB’s indkøb af nye tog tilbage i 2000 er alle togene stadig ikke ude at køre. Togene er leveret - 
men efter en række ultimatummer, som har betydet at DSB har overtaget ansvaret for færdiggørelse af 

togene. Det er endnu ikke lykkedes DSB at få rettet de resterende fejl så togene kan køre sammenkob-

lede i landsdelstrafikken. 

Det politiske virak der er om togene og deres reelle brugsværdi, har fået flere politiske partier til at over-
veje en skrotning af IC-4-togene. DSB har nu iværksat – med ministeriets billigelse – en undersøgelse af 

togene med fokus på, om den endelige færdiggørelse er økonomisk forsvarlig. Resultatet af undersøgel-

sen kommer ved årsskiftet 2014-15. 

Togfondens investering i nye tog – elektriske tog – sætter pres på IC-4 problemerne. Elektrificering af 
størstedelen af de danske togstrækninger og nye tog, betyder at afskrivningsprofilen på IC-4 – togene 

forkortes. Det medfører sandsynligvis at DSB må tage et tab, hvilket forringer DSB’s egenkapital med 
efterfølgende forringet soliditet, nedgradering af lånemuligheder mv.. 

 

Elektrificering af hele hovednettet 
 

Det danske jernbanenet er kun delvist elektrificeret. Med Togfonden DK kan hele hovednettet være elek-
trificeret i 2024-2026. Elektrificeringen vil gøre det muligt at tilbyde en sammenhængende betjening med 
moderne eltog.  

 

Elektrificeringen betyder, at jernbanen på sigt kan gøres uafhængig af fossile brændstoffer. Det nedbrin-

ger CO2-udledningen og partikel-forureningen.  
 
Eltog har en højere maksimal hastighed og en bedre accelerationsevne.  
 

Eldrevne tog med hastigheder over 160 km/t er billigere at anskaffe pga. et større udvalg. Desuden giver 

det mulighed for at anskaffe gennemprøvet materiel, som allerede er i drift andre steder.  
 
Derudover støjer elektrisk materiel mindre end dieselmateriel. Det er især naboer til stationer og termi-

nalområder, som vil opleve færre gener ved kørsel med elektrisk materiel frem for dieselmateriel.  

 

Der er nu politisk enighed om, at der skal elektrificeres og der skal købes eltog. Den fatale beslutning 

midt i 90’erne om at stoppe elektrificeringen har forringet den danske jernbanesektors udvikling. En 

færdiggørelse af elektrificering af hovedstrækningerne dengang ville bl.a. have betydet at man ikke 
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skulle anskaffe dieselmateriel (IC-4) men kunne have valgt eltog, da man i 2000 bestilte 86 togsæt hos 

Ansaldo-Breda. 

Problemstillingen i dag er derimod om det reelt kan svare sig, at købe ’højhastighedsmateriel’ til jernba-
nen. Forskellen mellem at køre 200 km og 250 km i landstrafikken er ikke væsentlig, men anskaffelsen af 

tog med den lavere max-hastighed er væsentligt lettere. 

 

Første del af fremtidens jernbane er åbnet 

 

Mandag den 18. august åbnede det nye dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød. Med de nyåbnede 20 km 
er der nu dobbeltspor hele vejen mellem Holbæk og Roskilde. Det betyder 17 minutters kortere rejsetid 

for passagererne på strækningen Holbæk-København. 

Dobbeltsporet giver allerede nu kortere rejsetid for passagererne, og det er en forudsætning for timepla-
nen, som på den strækning vil betyde en times rejsetid fra Kalundborg til København. 

Regeringen har sammen med SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten besluttet at fremrykke investeringer i 

Togfonden for 3,3 mia. kroner. Det betyder, at en række projekter i Togfonden bliver færdige før tid, og 
samtidig betyder det op mod 2500 flere arbejdspladser frem mod 2020 til gavn for samfundet. 

Forligskredsen bag Togfond DK har besluttet en ny tidsplan for de mange projekter i Togfonden, og det 

betyder en fremrykning af investeringer for ca. 3,3 mia. kroner frem mod 2020. Med den nye tidsplan for 
Togfonden er der afsat i alt ca. 5,1 mia. til anlægsaktiviteter m.v. før 2020. 

Med fremrykningen af investeringerne vil danskerne og pendlerne få gavn af de mange forbedringer i 

Togfonden, før det ellers var planlagt. Det gælder Sjælland, Fyn samt Nord- og Østjylland. 

Konkret betyder det bl.a., at 

- Hastighedsopgradering og forberedelse til elektrificering mellem Langå-Aalborg bliver fremrykket 
fra 2020-2024 til 2018-2019. 

- Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved bliver fremrykket fra 2020-2024 til 2015-2016. 
- Arbejde med overkørsler m.v. på regionalbaner som forberedelse til de regionale hastighedsopgra-

deringer bliver fremrykket fra 2020-2024 til 2016-20. 
- Kapacitetsudvidelser m.v. af Aarhus H bliver fremrykket fra 2020-2024 til 2016-18. 

- Tidligere opstart af hastighedsopgradering og elektrificering mellem Fredericia-Langå bliver frem-
rykket fra 2020-2024 til før 2020. 

- Nyt baneanlæg over Vestfyn bliver fremrykket fra 2020-2024 til 2018-23, hvilket betyder, at der hurti-

gere kan etableres timeplan mellem Odense-Esbjerg. 

Med den nye tidsplan er togfondsprojekterne blevet nøje koordineret med andre baneprojekter, som er 

i gang eller venter de kommende år. Det gælder bl.a. Signalprogrammet, ny bane mellem København-
Ringsted og generelle fornyelsesarbejder. Der har været tale om et stort ”puslespil”, for det er vigtigt, at 

projekterne kommer i den rigtige rækkefølge. Dels for at reducere trafikgener for passagererne, dels for 
at undgå dobbeltarbejde og meromkostninger.                                                                                                                                                                          

Det politiske spil.                                                                                                                                                                                       

DSB’s forhandlede kontrakt udløber med udgangen af 2014. Der pågår netop nu forhandlinger om en ny 
kontrakt. Kontrakten indgås med Transportministeriet og drøftelserne har stået på henover foråret 

med en pause i sommerferien. De problemstilligner der vil dukke op er betalingen i den 10-årige kon-

traktsperiode.  
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Aftale om indkøb af nye tog kommer til at spille en rolle for kontraktens udformning og den risikoprofil 

som virksomheden skal påtage sig. 

Meget tyder på, at man presset af højrefløjen i Folketinget, så skal der kører en langt større produktion 
til den samme pris – og med mulighed for at tage lukrative dele af jernbanenettet ud af kontrakten for 

at udbyde disse. 

Kontrakten ventes færdig forhandlet parallelt med finanslovforhandlingerne. 

Effektiviseringer og jobreduktioner i DSB 

 
I DSB er udviklingen omkring reducering af det betjente salg fortsat, idet der fra og med 30. september 

2014 kun er 4 personbetjente DSB stationer tilbage, nemlig København H, Københavns Lufthavn, Kastrup, 
Odense og Århus med i alt 147 ansatte. Senest har man lukket – eller er ved at lukke – Esbjerg, Vejle, Fre-
dericia og Roskilde. Det har betydet, at 18 medarbejdere er afskediget og 1  forflyttet til DSB Kundecen-
tret.  

  
Hertil kommer, at man har reduceret med hver 3. medarbejdere på de 4 store resterende stationer og skå-
ret i åbningstiden. 

  

DSB’s ledelse fastholder som begrundelse for den fortsatte reducering af det betjente salg en argumenta-

tion om, at ”der ikke er råd til den personlige service af kunderne”. Kunderne skal i langt højere grad be-
tjene sig selv via køb på internet, via apps eller via automater på stationerne. Og man refererer fra diverse 
kundeundersøgelser, ”at de kunder, der betjener sig selv, er de mest tilfredse”. I dag er det ca. 75 % af 

DSB’s kunder, der betjener sig selv. 

  
DSB har i 2014 valgt at fortsætte centraliseringen af DSB Kundecenter og det betyder, at kundecenteret i 
Kolding er lukket pr. 31. august 2014 og 34. medarbejdere er tvunget til at flytte til kundecentret i Høje 

Taastrup. Dog har en række medarbejdere, ca.21 sagt deres job op for at undgå at have så lang rejsetid til 

deres job. Det sker ovenpå, at man i 2013 med et pennestrøg valgte at lukke kundecentret i Randers og 

flytte ca. 20.medarbejdere til Høje Taastrup, hvilket har afstedkommet op til 4-5 timers rejsetid hver vej 
for de forflyttede medarbejdere. 

  
I DSB Kundecenter, som har 185 medarbejdere og hvor man primært arbejder med at betjene kunderne 

med telefonisk salg, service af kunderne med rejsekort og ungdomskort samt kundeklager, er der store 

udfordringer med både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.  

  

Problemerne med det fysiske arbejdsmiljø skyldes, at man på grund af pladsmangel har etableret grupper 

à 6 medarbejdere i åbne kontorlandskaber, hvor rummene var indrettet til grupper à 4 og da det handler 
om medarbejdere, der konstant taler i telefon (med kunder), er det et stort problem med støj og der arbej-
des nu med en række støjdæmpende løsninger. 
  

Værst står det dog til med det psykiske arbejdsmiljø, hvor der er store problemer med f.eks. manglende 

dialog mellem ledelse og medarbejdere, manglende involvering og indflydelse på egen arbejdssituation 
og i nogle afdelinger for lidt personale, som betyder et øget arbejdspres på de tilstedeværende medarbej-
dere. 
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Kunderne venter rigtig længe på at komme igennem til en medarbejder og det betyder, at de ofte også 

er vrede og skælder ud, når de endelig komme igennem på telefonen og det giver rigtig voldsomme be-
lastninger på den enkelte medarbejder. 
  

Også i Arriva er der nu igangsat en reducering af antallet af betjente stationer og en reducering i åb-
ningstiderne på de resterende Arriva-stationer. Det medførte konkret, at der medio juni måned 2014 

blev afskediget 12 medarbejdere i Arriva på HK Trafik & Jernbane’s dækningsområde. 
 

  
Ændret overenskomst i DSB Kort & Godt A/S, (kiosker) 
  

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2013 blev vi af DSB’s ledelse præsenteret for et 
krav om en billigere overenskomst – alternativt ville man outsource/frasælge hele kæden. 

  
I efteråret 2013 indgik HK Trafik & Jernbane efter lange forhandlinger en ny overenskomst med DSB Kort 
& Godt A/S, en overenskomst der er et tiltrædelsesprotokollat til Butiksoverenskomsten, der er indgået 
på det private område mellem Dansk Erhverv og HK Handel. 

  

Vi valgte at indgå overenskomsten, da vi tror på, det trods de ringere vilkår er bedst for kunderne, som 
har brug for DSB’s viden, kunnen og service – især inden for billetsalg. 
  

Effektiviseringer i togene 

  

DSB har også igangsat besparelser i betjeningen i togene – konkret fortsætter man en udvikling, der er 
igangsat for nogle år siden, hvor der blev indført enmandsbetjening i en række regionaltog. Den udvik-

ling forsøger DSB’s ledelse nu at videreføre, idet der er planer om at indføre enmandsbetjening mellem 

Aalborg og Frederikshavn samt på Kystbanen. Dog er man blevet forsinket i foreløbig op til ¾ år, fordi 

der ikke hidtil fra Trafikstyrelsen har kunnet gives en tilladelse til enmandsbetjening. Der mangler bl.a. 
noget udstyr på både perroner og tog, der gør det muligt for lokoføreren at betjene toget alene på en 

sikkerhedsmæssig forsvarlig måde for passagererne. 
  

I maj måned 2014 traf DSB’s koncernledelse en beslutning om med få ugers varsel at indstille DSB Tog-

service, dvs. salg af mad, drikkevarer og kioskvarer fra trillevognen. Det havde igennem en årrække stået 
klart, at der var et stort underskud på DSB Togservice og en række nedskæringer med salg i færre tog til 

følge, havde ikke givet en tilstrækkelig fornuftig økonomi, så derfor var beslutningen nu, at man lukkede 

det helt ned. 

  
Det betyder, at kunderne nu selv skal sørge for at medbringe mad og drikke til deres rejse. 
 

********************************** 

 
Ledigheden – dagpengeforringelser  
 
Fra 2013 er det politisk besluttet at gennemføre en halvering af dagpengeperioden for ledige fra 4 til 2 år 

– med fuldt gennemslag fra 2017. Optjeningsperioden er fordoblet fra 26 til 52 ugers arbejde for at opnå 
dagpengeret. Denne forringelse er besluttet under den tidligere borgerlige regering – men der er stadig 
politisk flertal for at fastholde beslutningen. (Det gælder også afskaffelsen af efterlønsordningen). 
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1. januar 2014 indførtes der en såkaldt arbejdsmarkedsydelse som midlertidig kompensation for bort-

fald af dagpenge efter 2 år frem til 2016. Den udgør kun 60 % af det maksimale dagpengeniveau for per-
soner uden børn - og 80 procent for personer med børn. Det svarer til henholdsvis 10.413 kroner og 
13.884 kroner om måneden. 

 
Ud af 135.000 arbejdsløse i juli 2014, (6,6 % %), er de ca. 35.000 allerede kommet på arbejdsmarkeds-

ydelse efter 2 års ledighed.  
 

Der er nedsat en kommission som skal komme med en indstilling til en dagpengereform i 2016 – efter 
Folketingsvalget i 2015. Hvis der var valg i dag ville der formentlig ske et regeringsskifte til højre. I Social-
demokraternes rækker, SF og Enhedslisten vokser kravet derfor om at afskaffe dagpengeforringelserne 

med det samme.  
 

Vi afventer nu i efteråret en ”rød” Finanslov for 2015, den sidste før næste folketingsvalg. Her lægger re-
geringen op til en fordobling af skattefradraget for fagforeningskontingent, fra 3000 kr. til 6000 kr. årligt. 
Hertil kommer fuldt fradrag for arbejdsløshedsforsikring og efterlønsbidrag. 1 
 

Samtidig er der afsat midler i forhandlingerne af Finansloven til at kompensere de forringede dagpenge-

regler med sociale ydelser – uden at selve dagpengesystemet bliver ændret. 
 
Vækstpakke der skal styrke uddannelsesmulighederne  

 

Det er netop fra politisk side besluttet, at afsætte 1 milliard til en forbedret indsats for voksne, ufaglærte 

og faglærte fremover. Så må virksomhederne supplere med deres resurser – ikke mindst gennem prak-
tikpladser, synlige karrieremuligheder og øget efteruddannelsesindsats. 

 

I oplægget til den ny lov fastslås det, at de kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser skal styr-

kes i denne sammenhæng – og der er fokus på udvikling af en meget mere fleksibel og tidssvarende til-
rettelæggelsesform. Ambitionen er bl.a. at sikre forbedrede muligheder for at kombinere uddannelse 

med et travlt arbejds – og familieliv.  
 

Samtidig lægges der op til en forbedret mulighed for at få godskrevet allerede opnåede kompeten-

cer/meritter markant. I det hele taget skal vejen frem til en erhvervsuddannelse fremstå meget mere ty-
deligt for den ufaglærte, som ønsker at opkvalificere sig til faglært niveau, - og for den faglærte, som øn-

sker en videregående uddannelse.  

 

Der er indført ret til en selvvalgt uddannelse på 6 uger i ledighedsperioden – efter 4 måneders ledighed – 
som tager sigte på en generel opgradering uddannelsesmæssigt af arbejdsstyrken.  
 

Og i de fleste overenskomster på det private arbejdsmarked sker der en optjening af ret til uddannelse 

med 2 uger årligt. Ved afskedigelse gives der ekstra uger - og der er afsat overenskomstmæssig ret til tid 
til rådgivningsmøder i fagforeningen med henblik på ”outplacement”. 
 
 

 

                                                             
1 Det faglige kontingent til forbund/fagforening er 445 kr./mdr. – Arbejdsløshedsforsikringen er 463 kr./mdr. og eks-

tra lønforsikring på 50 kr./mdr. som giver 80 % af lønnen de første 6 mdr. af ledighedsperioden. 
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Styrkelse i HKs faglige fællesskab 

 
Igennem de seneste år har vi i HK Trafik & Jernbane satset på at blive en stadig mere aktiv del af det fag-
lige fællesskab i hovedforbundet HK – selvom vi er en brancheafdeling som afviger fra den geografisk 

bestemte afdelingsstruktur i HK. (Opdelt i Privat, Handel, Stat og Kommune). 
 

Fordelen er at vi meget mere effektivt kan sikre vores medlemmers adgang til alle HKs medlemstilbud – 
og ikke selv skal opfinde og bekoste alle medlemstilbud. Og samtidig få indflydelse på udviklingen af 

disse tilbud.  
 
Omvendt betyder det, at vi får nogen flere forpligtigelser til at bidrage aktivt til at realisere forbundet 

ambitioner og målsætninger. Det drejer sig især om at udvikle kulturforandringsprojektet ’den organise-
rende fagforening’ som er forbundets førsteprioritet i kampen for at vende en negativ medlemsudvikling 

gennem mange år – og styrke fagbevægelsen. 
 
”Den organiserende fagforening” – tiltrængt faglig kulturforandring 
 

I HK er det besluttet at skabe en kulturforandring i forbundet fra efteråret 2013 henimod ”den organise-

rende fagforening”, (DOF), – hvor vi populært sagt: giver fagforeningen tilbage til medlemmerne.  
Ideen er at vi konsekvent omstiller alle aktiviteter til i videst muligt omfang at skulle skabe værdi for 
medlemmerne – og den personlige relationsopbygning til medlemmerne står i centrum. 

 

Det kan nævnes at forbundets tillidsmandsuddannelse skal ændre sit fokus på relationen mellem tillids-

mand og arbejdsgiver – til i højere grad at være relationen mellem tillidsmand og medlemmet. Men også 
at medlemskommunikationen bliver personaliseret, således at hjemmeside og nyhedsbreve segmente-

res individuelt ud fra de ’ Big Data’ der kan indsamles for det enkelte medlems jobstatus og søgeadfærd. 

(Som det bl.a. kendes fra Google og Facebook). 

 
Endvidere har alle medlemmer fået adgang til at etablere virtuelle faglige netværk gennem HKs hjem-

meside ud fra de behov de måtte have i deres arbejdsliv. Samtidig er der skabt to Facebook – grupper 
omkring fagforeningens aktivitet. 

 

Grundlæggende er ønsket at sætte medlemmernes egne resurser i spil - til gavn for hinanden på tværs af 
de organisatoriske strukturer i den faglige organisation. 

 

HK Trafik & Jernbanes bidrag til kulturforandringen 

 
Vi har i HK Trafik & Jernbane 2014 iværksat en medlemskontakt – kampagne, (i samarbejde med cen-
trum/venstre tænketanken CEVEA), hvor alle medlemmer i løbet af året 2014 bliver kontaktet af deres 

tillidsrepræsentant over en kop kaffe – eller ringes op. Her bliver de spurgt om deres mening om fagfor-

eningens arbejde: hvad er godt – hvad er skidt – og hvad kunne de især ønske sig af fagforeningen.  
 
Vi har lavet nogle elektroniske lytteark hvor tillidsrepræsentanten kan notere ris og ros, samt gode ideer 
fra medlemmerne. Eller medlemmet kan selv direkte notere sin ”ærlige mening” og indsende det til fag-

foreningen fra hjemmesiden. 
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Vi har delvist frikøbt en ung kampagneleder – uddannet på HKs faglige talentuddannelse, Eva Agerskov, 

til at inspirere og opmuntre tillidsrepræsentanter til at opsøge medlemmerne og få udfyldt/indsendt lyt-
tearkene.  
 

Vi prøver at mobilisere flere aktive medlemmer  
 

Vi har i kampagnen åbnet op for at, at aktive menige medlemmer, såkaldte ”meningsdannere”, også 
inddrages som et aktiv i medlemskontakten som støtte til de lokale TR. Det giver for det første flere re-

surser i arbejdet - og for det andet kan det vise sig at være en hjælp til det faglige generationsskifte som 
er i gang. 
 

Som et led i kampagnen har vi lavet et motto som hedder: ”Organiser din fagforening”. Det har vi fået 
trykt på noget merchandise som udleveres til alle tillidsrepræsentanter som aktive medlemmer – som 

en kvittering for deres indsats. 
 
Samtidig har vi inviteret til såkaldte lyttemøder landet over – hvor vi har bedt medlemmerne om at byde 
ind på hvad de har af ønsker og forventninger til fagforeningen. Vi har brugt CEVEAs såkaldte ”lyttedugs 

– metode” til at forny det klassiske medlemsmøde – og det er blevet godt modtaget. Og vi er nu på vej til 

at sætte en ”medlemsdreven faglig dagsorden”. 
 
Vi har fået en rigtig god feedback på initiativet – og fortsætter i efteråret med at invitere medlemmerne 

til 3 nye lyttemøder. 

 

Vi har i august afholdt en Aktivdag for særligt aktive tillidsrepræsentanter og meningsdannere – hvor vi 
gennemgik de mange input fra medlemmerne som så er videresendt til fagforeningsbestyrelsen med 

henblik på at omsætte ord til handling – se artiklen på hjemmesiden her. 

 

Målene for den aktive indsats 
 

Vi er i dag ca. 2550 medlemmer i HK Trafik & Jernbane – mod 3030 medlemmer i 2010. Medlemstabet 
skyldes hovedsageligt bortfald af arbejdsopgaver ved ophører af diverse serviceopgaver i DSB, digitali-

sering i bredt omfang samt omdannelse af servicekioskerne til et aktieselskab med mange løstansatte, 

studentermedhjælpere m.v. – og en heraf følgende meget lavere organisationsgrad. (Normalt i den 
branche). 

 

Vores medlemstal – eller rettere medlemsfald – er bremset kraftigt op de første 6 måneder af året hvor vi 

har mistet 34 medlemmer – mod 105 medlemmer i samme periode året før. Vi har et potentiale for sti-
gende organiseringsgrad som modvægt til de faktuelle stillingsnedlæggelser i jernbanesektoren som vi 
er bekendte med. Vores måltal for medlemsudviklingen er at skabe status quo i 2014. 

 

Vores måltal for medlemstilfredshed og loyalitet tager udgangspunkt i en bundscore i de seneste 2 store 
medlemsundersøgelser i HK. Netop derfor adresserer kampagnen medlemmernes behov for at fortælle 
os hvad de gerne vil have noget mere af, noget mindre af – samt faglig fornyelse hvor det er påtræn-
gende.  

 
 
 

 

http://www.hk.dk/Aktuelt/Nyheder/2014/08/29/Hvad-kom-der-egentlig-ud-af-lyttemoderne-med-fagforeningen
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Resultatet af HKs store medlemsundersøgelse hvor 1/8 af forbundets 200.000 medlemmer i foråret har 

besvaret en lang række spørgsmål om fagforeningen viser, at det er lykkedes os at nå vores mål i forbed-
ringen af medlemstilfredsheden og medlemsloyaliteten. Så vi fortsætter mod nye mål som fastsættes af 
branchebestyrelsen i efteråret. 

 
Skal tillidsrepræsentanter ”sælge” medlemskaber  

 
Vi har oplevet lidt vanskeligheder ved at få alle tillidsrepræsentanter til aktivt at opsøge medlemmerne - 

fordi nogen følte at de overeksponerede sig selv som ’sælgere’. Og ud fra den betragtning er der faktisk 
temmelig mange TR der melder fra på opgaven – ikke bare i T&J, men i bredere dele af fagbevægelsen. 
 

Så det er bestemt ikke uvæsentligt hvordan man definerer den opgave der drejer sig om, at fastholde, 
hverve og organisere medlemmer. Og hvor fokus lægges i præsentationen overfor mulige nye medlem-

mer – og misfornøjede medlemmer som truer med at melde sig ud. 
 
Vi må erkende at flere års kritik af dansk fagbevægelse flere steder har ramt medlemsrelationen nega-
tivt. Og det har visse steder medført at man fagligt holder lavere profil - og enkelte steder næsten er ble-

vet usynlige.  

 
Nogle medlemmer har meldt sig ud, flere har rejst kritik osv. – men kun få har stillet sig i spidsen for nød-
vendige forandringer og der er ikke en egentlig ”organiseret opposition” internt i fagbevægelsen som 

man kendte det fra 70’erne og 80’erne.  

 

Men vi ser efterhånden flere steder hvor der som noget relativt nyt opstår kampvalg når der skal vælges 
en tillidsrepræsentant – og man kan konstatere, at det i nogen udstrækning er den ”aktive linje” og  

”synspunkter med kant” der vinder frem. 

 

Og hertil kommer, at det vi kan betegne som formulerede ”meningsdannere” på arbejdspladserne – er 
uhyre vigtige at få i tale – og skabe ny dynamik i den ”faglige samtale” på arbejdspladsen. Vi kan faktisk 

konstatere, at ”fagforeningssnak” på visse arbejdspladser simpelthen ikke er ”comme il faut”- og derfor 
skal italesættes på ny. 

 

Strengt taget er dette jo ”selvcensur” – men i praksis dækker det over, at der er skabt en vis ”fagfor-
eningsforskrækkelse” der i et vist omfang kan føres tilbage til virksomhedsledelsernes mere fagfor-

eningskritiske attituder op gennem 00’erne og udviklingen af benhårde HR - strategier.  

 

En anden faktor kan være at den øgede brug af elektronisk kommunikation pr. email, sms og gennem 
hjemmesider i et vist omfang har fortrængt det personlige møde og ’samtaledialogen’. Og det er nok 
gået udover de nære medlemsrelationer. 

 

Fagforeningen – et tillidsspørgsmål 
 
Det er ikke en kritik af tillidsrepræsentanterne – men ”de facto” en konstatering af, at nogen har betalt 
en pris for at dansk fagbevægelse i flere år har befundet sig i en forsvarsposition - under angreb af de 

gule fagforeningers priskrig - samt en stadig mere fagforeningskritisk presse.  
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Den etablerede fagbevægelse har også sin del af ansvaret for situationen, fordi man ikke har formået at 

udvikle og omstille sig i takt med de skete samfundsforandringer og ændrede medlemskrav. Det har 
konkret kostet i opbakning fra især de unge, men også lønmodtagergrupper op mod de 40 år.  
 

Opbakning til synlige aktiviteter  
 

Vi må erkende at vi nok aldrig får skabt en renæssance for fagbevægelsen, bredt set, hvis ikke vi får 
vendt de senere års negative udvikling. Men vi oplever, at ideen med at omstille den faglige organisation 

til ”en organiserende fagforening”, har givet et nyt pust, inspiration og perspektiv. 
  
At ”lytte aktivt” til medlemmerne er en givende udfordring, hvor det gælder om, at få italesat medlem-

mernes egne bedste bud på en styrkelse og udvikling af deres fagforening. I første omgang fristes nogen 
til at tro,  at det alene gælder om at stille de rigtige krav overfor arbejdsgiverne og politikerne på det of-

fentlige område. Og endnu andre udtaler at det eneste rigtige er at strejke sig igennem til resultaterne.  
 
Det er udtryk for den utålmodighed som er bygget op gennem flere år – samt svækkelsen af den kollek-
tive bevidsthed om hvordan eks. ”den danske/skandinaviske model” fungerer og har skabt resultater. 

Hertil kommer at overenskomstresultaterne har været til at overse siden 2011 – og at lønnen stort set 

har stået stille i samme periode i Danmark. 
 
Men vi ser hovedudfordringen nu i at få vores medlemmer til at se sig selv som et temmelig afgørende 

aktiv for fagforeningen, tage ejerskab til fagbevægelsen, hvis der skal skabes reformer på en ny og tids-

svarende måde på arbejdsmarkedet. Og samtidig at fagforeningerne i endnu højere grad tager ”leder-

skab” i denne proces. 
 

Det drejer sig om at udvikle tidssvarende aktiviteter som er engagerende og klart giver medlemmerne 

en opfattelse af reel indflydelse på egen arbejdssituation.   

 


