
 

Velkommen til nyhedsbrev nr 8 fra HK Rådighedlønsforeningen….. 

 

Efteråret er over os og traditionen tro er det tid til start på Overenskomstforhandlinger. HK T/J har også 

bidraget til ” festen ” via jeres kredse – nu må vi se om der er noget i posen, se senere. 

Det er også tiden til efterårets udflugt, spændende, dele af bestyrelsen har arbejdet på højtryk for at skaffe 

netop lige disse personer til at komme og tegne og fortælle…   – se mere længere nede. 

Det er en travl tid vi lever i – men ikke kold, så vi må hellere komme i gang…. 

Lad os da starte med os selv og efterårets udflugt…  

 

 

Den går i år til København med spændende rundvisning og  frokost på en hyggelig restaurant.  

Det bliver onsdag den 26 november – start kl ca 10.30. Så sæt stort X i kalenderen. 

Nærmere følger i næste uge ….. 

Dialogmøde. 

Bestyrelsen for Rådighedlønsforeningen har først i oktober haft dialogmøde med de af kredsene, der har 

medlemmer i foreningen. Her blev  ideer og nyheder blev udvekslet. Bla. præsenterede  bestyrelsen sin nye 

strategiplan i udkast for kredsene, der nikkede anerkendende til fremdriften i foreningen.  Mere om 

strategiplanen i selvstændigt afsnit. 



Udvikling i bla DSB…. 

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 Lillehammer - september 2014.  

Jeg har fået lov til fra centralside til at videresende det – jeg syntes det beskriver ganske godt hvad der sker  

lig pt. 

Se vedhæftet. 

DSB´s lønpolitik spiller fallit 
07. oktober 2014  |  Trafik og Jernbane  |  Tine Mortensen  

Politiken omtaler 5. oktober en kritisk situation i DSB hvor alle AC’ere på 3. år nægtes reelle 

løn-forhandlinger med henvisning til at der ikke er afsat budget til formålet.  

- HK Trafik & Jernbane må vi desværre tilsvarende konstatere, at DSB har afsporet lønudviklingen dramatisk. 

Det er sket mest opsigtsvækkende ved afvisningen af, at lade tjenestemændene overgå til det nye 

moderniserede lønsystem i 1998 og frem. Ny Løn, som det hed, blev indført til erstatning for et udtjent stift 

lønsystem, hvor bl.a. stigende anciennitet var en væsentlig faktor for lønforbedringer, siger Andreas Hasle, 

formand for HK Trafik & Jernbane.    

- På opfordring af medlemmerne i Trafik & Jernbane har HK Stat derfor besluttet, at gøre kravet om Ny Løn til 

et prioriteret krav for tjenestemandsgruppen ved de kommende overenskomstforhandlinger i foråret 2015. Det 

er mildest talt en skandale at disse tjenestemænd mere end 15 år efter moderniseringen af de statslige 

lønsystemer, endnu ikke er omfattet af disse. Det samme gælder i Banedanmark, Københavns Lufthavne A/S 

og Trafikstyrelsen.   

Ledelsen på kollisionskurs – og kaptajnen går fra borde  

Herudover har DSBs ledelse generelt lagt sig ud med alle medarbejdergrupper ved netop ikke at afsætte en 

krone til aftaler om lønreguleringer sådan som det sker i de øvrige statslige virksomheder. Det er ellers klart 

aftalt i fælleserklæringen til Ny Løn i staten i 2008 hvor det hedder citat: ”Det er ledelsens ansvar gennem 

prioritering at sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse”.    

Endvidere er det nærmere aftalt for overenskomstansatte medlemmer af Trafik & Jernbane, citat: ” Såfremt en 

medarbejder ikke har fået tildelt et individuelt tillæg inden for de seneste, 3 år forpligter DSB sig til – på 

foranledning af enten medarbejderen eller tillidsrepræsentanten – at drøfte hvilke initiativer medarbejdere og 

ledelse i fællesskab kan iværksætte for, at medarbejderen forbedrer muligheden for at opnå tillæg”.   

- Vi må konstatere, at da der ikke er afsat økonomi i virksomheden til lønregulering - er sådanne samtalers 

værdi udhulet til et rundt 0 på forhånd. Og mange medarbejdere opfatter formentlig en lønsamtale som en 

frugtesløs konfrontation med ledelsen - der bare vender foret ud af lommerne, fortsætter Andreas Hasle.   

- Men netop derfor har man tillidsrepræsentanter med særlig beskyttelse mod afskedigelse til at tale sin sag – 

og faglige organisationer med resurser til at tackle fejlagtige ledelsesdispositioner når de antager så 

skræmmende proportioner, slutter Andreas Hasle.    

Det er særligt bemærkelsesværdigt, at samtidig med at DSB økonomisk er på vej mod at nå sine sparemål med 

hvad der kan vise sig at være sket delvist med overenskomststridige metoder – så takker den administrerende 

direktør Jesper Lok af ved årets udgang.    



Denne situation vil ikke gøre det lettere for bestyrelsen og transportministeren, at finde en seriøs løsning på sit 

ledelsesproblem.  Mere på HK hjemmeside. 

Strategiplan for Rådighedlønsforeningen 2014 – 2015. 

Bestyrelsen syntes at det var på tide at kikke i de gamle arkiver og nærlæse dels  vores målsætning og 

planer for fremdrift. Vi har nu støvet disse af og tilføjet denne bestyrelses bud på fremtiden frem mod 

udgangen af 2015. Det har været spændende arbejdet også at få afstemt forventninger hos os og kredsene 

– hvad vi skal og hvad kredsene tager sig af. Det er nu kommet ind i planen…. 

De kredse der deltog på vores dialog møde ( Passager / Kommerciel / Chef-Leder kredsene – Drift var 

forhindret ) har nikket til planen  og sagt ok til fremdrift, med få rettelser. Når disse er indskrevet 

præsenteres planen – senest på Årsmødet den 29 januar på Viby Sj. Kro ( sæt X allerede nu ). 

Beregning af lønsikring  

Gå ind på denne link og se din beregning : 

http://www.hk.dk/RaadOgStoette/Vaerktoejer/Beregn-din-loenforsikring 

Modtaget fra Sek.: John Kotters nye 8 punkter for at skabe forandring – vedhæftes..   

God læsning…. 

Nyheder for Bestyrelsen – til gavn for dig…. 

Vi vil gerne i dialog med mange flere af vore medlemmer, ca 40 % har vi ikke hørt fra. Derfor laver vi nogle 

tiltag for at få flere i tale. Det første har vi kaldt : 

”Tjat med hele bestyrelsen” – det betyder at vores mail og telefon 4276 2435 er åben og  hele bestyrelsen 

er til stede og du komme direkte ind i vores bestyrelsesmøde….. ideer, forslag og dialog. 

Næste bestyrelsesmøder er : 18 november /  11 december og 8 januar 2015.  

Vi er selvfølgelig der for dig 24 timer i døgnet – med da er det kun en af os der har mail/telefonvagt. 

HUSK faglige spørgsmål altid skal gå til kredsene….  

Nu også på Facebook  

Fra denne uge vil Rådighedsforeningen også være at finde på Facebook. Når vi er ” live ” skriver vi ud. 

Det er som ovennævnte en del af vores strategi at være meget synlige. På Facebook kan du også skrive og 

kommentere de ting vi og medlemmer slår op. Vi kan komme ind med nyheder, møder mm her og nu. Brug 

dette sociale netværk og gå ind og ” syntes god om ” samt deltag aktivt i dialogen. Har du problem med at 

oprette dig – ring til bestyrelsen og vi hjælper dig ind i dette sociale media – samt fortæller om ting du kan 

og ting du absolut ikke skal….. 

Det betyder ikke at vores andre kommunikationskanaler stopper – tværtimod. Se bare vores hjemmeside 

under HK T/J.  



Og mens vi er ved Netværk, arbejder vi pt på et kursus i foråret netop om Netværk, for alle, men mest for af 

jer der igen skal ud og have arbejde – igen. En meget stor del af nyt arbejde fås via sociale/ personlige  

netværk , bla LinkedIn mf.   

A-kasse – efter Rådighedsløn 

Husk at du for at kunne få a-understøttelses skal være i A-kasse mindst 1 år før din Rådighedsløn stopper. 

Tal med HK A-kasse  

 

Alt for nu – det var meget og brevet må heller ikke blive for stort. HUSK at vore planer – referater mm også 

ligger på vores hjemmeside under HK T/J   

Selvom det er sidst på ferien – ønskes I alle alligevel fra hele bestyrelsen en …… og pas godt på jer selv.   

Lene – Carsten – Erik – Lotti og Søren  

 

    

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 


