
                                                                

 

 

Velkommen til nyhedsbrev nr 28 fra Rådigheds og Servicemedlemsforeningen ( arbejdstitel  

Kære alle sammen …..       

Igen er det dejligt at skulle skrive et nyhedsbrev, dels fordi det er længe siden, men også fordi at 

det vi har arbejdet på i over 1 år er lykkes. Dette takket være at både det gamle og nye 

formandskab i HK Trafik og Jernbane har lyttet til medlemmerne. Man vil gerne give vores mange 

medlemmer, der kender Rådighedsforeningen´s aktive strategi, fortsat mulighed for at deltage i 

foreningens arrangementer mm  til de bliver folkepensionister… Kort sagt - vi er blevet større fordi  

den gamle Rådighedslønsforening nu er blevet sluttet sammen med de medlemmer, der har været 

i HK T/J som Servicemedlemmer. Endvidere åbner vi op for, at Seniormedlemmer ( hvoraf en del 

kender os fra deres periode på Rådighedsløn ) kan deltage på vore kurser – udflugter samt 

modtage nyhedsbreve – være på Facebook mm som i Rådighedslønsperioden.  

TAK FOR AL DEN FORSTÅELSE VI HAR MODTAGET, TIL GÆLDE FOR VORES ALLE SAMMENS 

MEDLEMMER – TAK TIL FORMANDSKABET – KREDSFORMÆND OG SENIORKLUBBEN MF….. 

Se nedenfor meget mere om mulighederne mm ….  

Og så i gang med nyhederne ….. 

 



Juleudflugt inkl julefrokost ……  

Som vedhæftet fil finder I indbydelse til årets store hyggelige og spændende begivenhed  - 

Juleudflugten. 

Vi skal besøge den hyggelige gamle købstad : KØGE… med rundvisning og frokost og traditionen 

tro - de sidste nyheder fra Tryg Tjenestemænd v/ Jens .  

Vi glæder os til at se mange af jer. 

Nytårstaffel …     

Vi er igen klar til at ønske jeg Godt Nytår, så sæt X i kalenderen den 23 januar hvor vi sammen med 

Dennis og Lone ønsker hinanden godt nytår og formanden vil fortælle os hvad han og Lone 

forventer af 2017…. inkl frokost.  

Mere følger – mødested kan blive HK Huset, men vi kikker pt også på andre muligheder.   

Og mens vi er ved sammenkomsterne …  

HUSK Årsmødet på Viby Sjælland Kro den 26 januar 2017 kl 12.00.  

En hyggelig dag – fyldt med traditioner og frokost mm … 

Nyt fra Formandskabet ….( Dennis og Lone ) 

HKs næste medlemsundersøgelse er i februar 2017 

Primo februar 2017 iværksætter HK en ny medlemsundersøgelse. Trafik & Jernbane har de seneste 3 år har 

været bundscorer hvad angår medlemstilfredshed, om end med forbedringer hvert år, så vi er derfor nødt 

til at have stor fokus på at sikre, at der sker en fremgang i medlemstilfredsheden. 

Vi skal blive skarpe på hvad det er medlemmerne vil have mere af hhv. mindre af. Med udgangspunkt i den 

seneste medlemsundersøgelse, vil dette spørgsmål også blive gennemgået på det kommende TR – kursus. 

Det undersøges om vi ved at lave nogle mini – undersøgelser, (survey), til vores medlemmer om hvad de 

ønsker af fagforeningen, kan få et godt værktøj at arbejde videre med. 



Seneste medlemsundersøgelse viser, at hvis vi hurtigt og med færrest mulige ressourcer, ønsker en 

fremgang på   medlemstilfredsheden, så er det synlighed, image og rådgivning, som vi skal have fokus på. 

Ikke mindst ude hos medlemmet, hvor den daglige kontakt med sin Tillidsrepræsentant betyder meget. 

Vi har fra formandskabet stor fokus på synlighed i den transportpolitiske debat, men det er også ude ved 

medlemmerne, der skal arbejdes. Vi skal have månedlige aktiviteter, så medlemmerne ser, hører og føler os 

i hverdagen. På Branchebestyrelsesmødet i september besluttede vi at gennemføre lyttemøder i starten af 

næste år, med fokus på hvad medlemmerne ønsker af os. 

Hotline ved akut-sager 

 Hotline for medlemmer i akut-situationer opstartes den 1/10 og som i første omgang er bemandet af 

formandskabet – ikke til straks - sagsbehandling – men som en ”førstehjælp” hvis et medlem står i en 

meget presset situation.  

Selve tilbuddet skal ses som et signal til alle medlemmer om at ”de ikke er alene” på noget tidspunkt – og 

kan synliggøre fagforeningen på en god måde. Inden tiltaget igangsættes, vil vi sikre at alle TR er informeret 

om initiativet og derefter følger vi op med info til medlemmerne på hjemmeside og facebook. 

 Angreb på betalt spisepause 

DSB har nu offentligt tilkendegivet, at de vil arbejde på at afskaffe betalt frokost. HK håndterer den pt. 

meget diskret. Vi omtaler den ikke. HK Stats Formand Rita Bundgaard, løfter DSB’s udmelding i CFU. 

Kommende angreb på den betalte frokostpause vil blive håndteret effektivt – benhårdt.  

Medlemsudviklingen 

 Seneste opgørelse viser 2298 erhvervsaktive medlemmer, heraf 52 deltidsansatte og 42 elever, så pt 2204 

fuldtidsansatte medlemmer.  En del medlemmer stoppede ved udgangen af juni deres 

rådighedslønsperiode, hvilket har givet en nedgang. En flot indsats, har dog sikret at mange af disse, har 

valgt at fortsætte deres medlemskab som servicemedlem. 

Medlemsarrangement i Aarhus 24. – 25. november 

Der er i lokalt samarbejde mellem kredsene planlagt et større medlemsarrangement 24. – 25.11.16 i 

Aarhus, som nu vil blive opreklameret overfor medlemmerne. Her vil det være muligt for medlemmerne at 

møde Branchebestyrelsen og deres kreds. 

 Lyttemøder 

 Det er blevet besluttet at gennemføre 2 lyttemøder i 2017:  

• 24.1.17 i Øst 
• 31.1.17 i Vest. 

Vi reserverer desuden mulighed for et ekstra i Øst den 2.2.17, hvis der skulle opstår behov. 

 Aktivitetsliste for Trafik & Jernbane – Kommer på hjemmesiden 

 Vi vil lave en samlet aktivitetsoversigt på hjemmesiden – og der udsendes brev til hver kreds hvor vi kalder 

datoerne ind og begynder at skilte med vores fastlagte aktiviteter. Derfor bedes kredsene indberette 

eventuelle øvrige aktiviteter med angivelse af tidspunkter og sted for gennemførelsen af disse for resten af 

2016 – samt de planlagte aktiviteter i 2017. 



Styrkelse af indsatsen for Servicemedlemmerne 

Bestyrelsen besluttede at aktiviteterne for især servicemedlemmer skal styrkes, (det er et ”efter-

medlemskab der giver ret til alle medlemstilbud – undtagen faglig og juridisk support), såvel i samarbejde 

mellem Rådighedslønsforeningen og Seniorklubben, som i udviklingen af tilbud der kan gøre det attraktivt 

at være, og forblive som, servicemedlem i HK Trafik & Jernbane. 

Derfor tilføres Rådighedsforeningen de servicemedlemmer, der i dag er henført til formandskabet. Dette 

for at fastholde dem i HK Trafik og Jernbane samt, at de føler de får mere service for deres kontingent end i 

dag.     

 Medlemsmøder om senior – og pensionsforhold 

 Der planlægges 2 medlemsmøder i øst af kredsene i samarbejde, om senior - og pensionsforhold for hhv. 

tjenestemænd og overenskomstansatte. Det organiseres som et kredssamarbejde, ligesom i Aarhus. Vi 

forventer at datoerne snarest udmeldes. 

 

 

 Politiske kontaktmøder  

Der har været afholdt flere møder med transportpolitikere om Togfonden og ”Masterplan for udbud” (En 

Statslig undersøgelse af udbud af alle DSB strækninger). Vi har fokus på at få så meget som muligt af 

Togfonden udrullet, men også at det sker på en fornuftig måde, så vores medlemmer ikke skal bruge tid på 

spildte projekter, fordi der træffes forkerte politiske beslutninger. Ligeledes at kommende udbud sker på 

ordentlige vilkår og ikke i konkurrence om den dårligste overenskomst. 

Kommende politiske møder med transportpolitikerne er i støbeskeen, hvor formålet er at få skabt 

relationer, men også at få drøftet Togfonden og Masterplanen for udbud. 

 Løbende holdes møder med andre operatører. Målet er at opbygge gode relationer og sikre at HK Trafik & 

Jernbane, tænkes ind som en del af løsningerne. 



 

 Letbanerne 

 Før sommeren, henvendte Banekredsen sig vedrørende overenskomst med Letbanen i Aarhus. Et medlem 

som søgte job hos Letbanen, var blevet oplyst, at der var en DJ overenskomst som var gældende for en 

Trafikleder. 

På den baggrund tog formanden straks kontakt med Letbanen med henblik på at få indgået overenskomst 

på vores område. 

Letbanen i Aarhus ejes af regionen med 50% og af kommunen med andre 50%. De har lavet et I/S, som har 

udliciteret driftsopgaven til Keolis A/S. Der vil blive ansat 20 trafikledere/disponenter til at styre Letbanen 

og dertil kommer en administration på minimum 10 medarbejdere. 

Keolis A/S er et privat firma og medlem af DI og det er derfor HK Privat, som skal tegne OK. Dette er aftalt 

med HK Privat, som nu kontakter DI, for at få det i gang. Vi har taget kontakt norsk fagbevægelse igennem 

TJNS og for at undersøge overenskomsten med Keolis A/S for Bergens Bybane. De opererer nemlig med en 

”multimedarbejder” der både kan føre tog, disponere, trafikstyring m.v. 

 

HK Privat 

Vi har for nylig haft et godt samarbejdsmøde med sektorformand Simon Tøgern og hans faglige chef Kim 

Jung Olsen. Formålet fra vores side var blandt andet for at komme mere med i sektorens forarbejde med 

OK17 på det private område. HK Privat anerkendte at de havde “misset” os i forløbet og vi fik aftalt hvor 

ledes vi hurtigt kunne rette op på dette. 

HK Privat har flere gode metoder til medlemshvervning, organisering af det faglig arbejde og fællesskab og 

vi aftalte at vi skulle kigge nærmere på et samarbejde på dette område.  

På det kommende TR kursus vil en faglig sekretær fra HK Midt fortælle os om deres erfaringer med 

medlemsorganisering og god medlemskommunikation i en anden lokal HK – afdeling. 

 Trafik & Jernbane flytter lokaler 

HK udvider med karriererådgivning dagligt fra nytår. Forbundet har derfor været udfordret med at finde 

egnede lokaler. Deres analyse pegede på Trafik & Jernbanes lokaler, hvor de kan få opfyldt deres ønske om 

at samle karrieretelefonen i tæt forbindelse med medlemsservice. 



Trafik & Jernbane er derfor flyttet til lokaler i stueetagen fra medio september 2016. Det er selvfølgelig lidt 

af en omvæltning rent lokalemæssigt, og vi har da også givet medarbejderne mulighed for at få stor 

indflydelse på indretning og bemanding af kontorer, klimaanlæg, farvevalg, kunst, lyssætning mm. 

Udgifterne til istandsættelsen afholdes af HK.  

Fordelene for Trafik & Jernbane er flere: Vi får nu tilpasset lokalerne til den nuværende reducerede 

organisation. Vi skærer derfor kontorområdet vi lejer HK ned, fra 172 kvm til 140 kvm, idet vi dog stadig 

overholder HKs kontorstandarder hvad angår hvor meget plads den enkelte får tildelt. 

Alle er indbudt til ”housewarming” hvor de nye lokaler kan beses – og der bydes samtidig på lidt 

forfriskninger 28. september kl. 14 – 16 i Weidekampsgade 8 – i stuen, til højre. Vi glæder os til at tage i 

mod jer i de nye lokaler. 

Kommunikationen  

Der er en øget interesse for vores faglige kommunikation, tydeligst demonstreret i stigningen af følgere på 

vores Facebookside der nu hedder HK Trafik & Jernbane. Vi er på få måneder gået fra ca. 320 følgere til ca. 

850 følgere, og indlæggene er nu kun undtagelsesvis rettet mod fagforeningen. 

Det skal der bygges videre på – samtidig med at vi overvejer om vi skal anvende flere sociale medier, samt 

få gang i kredsportalerne på vores hjemmeside. Det er med i en workshop på det kommende TR kursus. 

Vi lægger op til, at vores hidtidige kommunikationspolitik revideres så den i højere grad gøres konkret 

handlingsrettet og understøtter planlægning og eksekvering af ”god kommunikation”. Og kernen i 

kommunikationen skal især være: 

1. Omtale af de målrettede initiativer vi tager for at præge den transportpolitiske dagsorden helt konkret 

på hjemmesiden og FB. 

2. ”Storytelling” om de resultater vi bærer hjem til medlemmerne – også gerne på kredsportalerne for at 

tiltrække medlemmernes opmærksomhed. (Understøttet af TV – portalen (tillidsvalgtes portal) når den 

idriftsættes for alle kredse og TR). 

3. Udbredelse af kendskabet til de mange medlemsydelser som HK tilbyder – men som langt fra alle vores 

medlemmer har kendskab til. 

Fribefordringen ( Her er forhistorien – sagen endte jo lykkeligt – se hjemmesiden – RED. ) 

 Frikortsagen har nu fået endnu en front, nemlig de ansatte/pensionister fra Scandlines. VI forsøgte at få 

DSB til at udlevere navnelisten som de ville gå frem efter, så vi kunne sikre mod direkte fejl, men DSB ville 

ikke deltage i dette samarbejde, hvilket de nok i dag fortryder. 

Resultatet er nemlig, at DSB har udsendt over 800 breve og mange af modtagerne har kontaktet os i juli og 

august måned og protesteret. Det gælder især pensionister der aldrig har været ansat i Scandlines – men 

som gik af med rådighedsløn forinden udlån. Og som har på skrift at deres frikort er livsvarigt. 

På den baggrund tog formanden et hastemøde med DSB HR direktør Mette Rosholm. Hun anerkendte, at 

der var sket fejl og at DSB gerne ville rette op på dette. Det er aftalt, at vi og DSB mødes og gennemgår 

listerne. Formålet er at tilbagekalde deciderede fejl – og så vurdere mulighederne i et retsligt efterspil for 

de resterende i sammenhæng med de øvrige stævninger omkring frikortproblemet. 



Vi registrerer alle der henvender sig til fagforeningen – ca. 50 – og noterer, at det dobbelte antal selv har 

henvendt sig direkte til DSB. På hjemmesiden – og gennem FB har vi opfordret medlemmer/ikke – 

medlemmer om at henvende sig pr. mail til os hvis de har en relevant indsigelse, samt levere eventuel 

dokumentation.  

Da vi ikke kan forlange at tidligere medlemmer/pensionister stadig er medlemmer som forudsætning for at 

føre en eventuel sag, - samt at der er tale om en principiel sag, har vi valg at medtage alle i det videre forløb  

hvis de henvender sig. Naturligvis vil vi tilbyde et service- eller seniormedlemskab når vi har kontakt til de 

der opfylder betingelserne. 

 
Den nye bestyrelse for HK Trafik og Jernbane  

De kommende nyhedsbreve 

Vi håber du har haft udbytte af dette nyhedsbrev – og vi vil gerne opfordre dig til at sende os en mail hvis 

du har ideer til emner som du gerne vil have omtalt i nyhedsbrevet. 

Med aktiv faglig hilsen 

Dennis A. Jørgensen, formand & 

Lone Riis, næstformand. 

 

Vigtig information om frikort til jer når I slutter Rådighedsløn…. 

Vi har fra Mette – kredsformand i Kommercielkredsen modtaget følgende: 

Hvis du efter din rådighedsløn har ret til frikort – skal du inden 3 måneder efter at 

Rådigshedslønnen er ophørt, SELV ansøge om at forsætte med frikortet…. 

Vi følger sagen ……   

 

 



Rådighedslønsforeningen fremover …… 

Som nævnt i begyndelsen, samt i Nyhedsbrevet fra Dennis og Lone ( ovenfor ) har vi arbejdet på at styrke 

jer på Rådighedsløn, dette ved at åbne op for Servicemedlemmer på vore kurser og udflugter mm. Det gør 

det lettere, at der er nok der melder sig til at vi kan gennemføre aktiviteten. Endvidere er der jo mange af 

jer, der har forladt vores fællesskab, og har udtrykt at I var kede af ikke, at kunne have vores servicepakke 

inkl kurser, udflugter og det sociale sammenhold mm.   

Sidste men ikke mindst er man jo ikke pensionist når man er + 60. Vi har endvidere ønsket at give vores 

servicemedlemmer en endnu bedre service.      

Vi har som skrevet fået stor tilslutning til jeres og vores ( bestyrelsen´s ) ønsker – men der er også nogle 

regler vi skal overholde – samt du skal måske også gøre noget for at forsætte hos os.   

Her kort og klart hvad foreningen * fremover består af : 

1. Alle på Rådighedsløn – uanset alder er man automatisk medlem af den nye forening. Betaler fuldt 

kontingent – tilhører stadig sin kreds og modtager faglig bistand. 

Medlemmer kan vælges til Foreningens bestyrelse. 

2. Alle Servicemedlemmer** – uanset alder, er pr. 1 oktober 2016 overført fra Formandskabet til den nye 

forening *. Foruden de goder de har i dag, vil man fremover modtage vores tilbud om kurser og 

udflugter, kan komme på vores Facebook-siden, modtager vores Nyhedsbrev mm.  

Man betaler min. 95 kr pr måned i kontingent. Man har hele pakken – men ikke tilhørsforhold til en 

kreds, ikke faglig assistance og er kun medlem af HK Trafik og Jernbane, ikke forbundet og deres ydelser.  

Medlemmer kan vælges til Foreningens bestyrelse.   

3. Seniormedlemmer kan fremover deltage i Foreningens* arrangementer, forudsat der er plads. Man 

skal tilmelde sig den nye Forening – og vil da også modtage nyhedsbreve og benytte Facebook  

Dette er et ekstra tilbud til de mange der har forladt Rådighedsforeningen og som stadig har et aktiv 

behov. Da man er medlem af begge Foreninger – er det Seniorklubbens strategi og regler der gælder. DVS 

du er også medlem af Forbundet mm.  

Seniormedlemmer kan ikke vælges til Foreningens * - bestyrelse.   

HVIS man tilmelder sig den nye forening * skal man til HK Trafik og Jernbane betale min 95 kr pr måned. 

Forudsætning for alle typer medlemskaber, er at man er medlem af HK Trafik og Jernbane.    

* Foreningen = Rådighedslønsforeningen skal have nyt navn – send dit bud til Søren inden 01.12 2016 og 

deltag i konkurrencen om en fin vase fra Kähler – skænket af Kommerciel Kredsen. 



 

Foreningen skal også have nye vedtægter – disse skal der stemmes om på vores Årsmøde den 26 januar 

kl 12.00 på Viby Sj. Kro   

Spørgsmål – ring til Søren på vores HK telefon 4276 2435 eller skriv sorenandersenhk@gmail.com 

Håber vi fra både os i bestyrelsen – Kjeld fra seniorklubben, Dennis og Lone har ramt de ønsker I havde, 

dels fordi det er jeres forening og at vi gør alt for at lytte til vores medlemmer…..  

** Et Servicemedlem er et medlem der kun er medlem af HK Trafik og Jernbane, ikke forbundet – betaler 

95 kr om måneden for at forsætte med at beholde de fordele HK t/j giver = Servicepakken.  

Det er typisk medlemmer der nu arbejder under anden overenskomst f.eks hos 3 F – Metal mm –  

medlemmer på efterløn o.l.  eller for ung til at komme i Seniorklubben.  

Der er pt ca 160 Servicemedlemmer og pt ca 40 medlemmer på Rådighedsløn,. 

Vi glæder os til at se og høre fra alle sevicemedlemmerne  og tidligere rådighedsmedlemmer… da listen 

over medlemmer ikke altid indeholder alle oplysninger – må I godt sende dette nyhedsbrev videre til 

vores nye medlemmer som er senior eller Servicemedlemmer– så de hurtigt kan kontakte os i 

bestyrelsen…. 

Alt for nu – vi er tilbage i november – og med et kortere nyhedsbrev ( hihi ) 

Pas god på jer selv – og jeres kollega…… 

Knus Bestyrelsen  

Ulla – Kate – Carsten – Erik og Søren ….. 

 

 



 

 

 

 

        

          

 

  

 

 

 

 


