
 

 

 

Mål og politikker 

Det er kredsens mål, at sikre de bedst mulige løn og ansættelsesforhold samt tryghed, trivsel, sundhed og udvikling for vores 

medlemmer samt at opretholde en høj organisationsprocent.  

Rekruttering og udvælgelse af aspiranter/elever 

Det er kredsens mål at: Rekrutteringsgrundlaget ved udvælgelse af elever skal være så godt, at de, der antages, kan gennemføre den 

relevante grunduddannelse med et tilfredsstillende resultat. 

Desuden skal deres personlige kvalifikationer være på et sådant niveau, at de - efter bestået grunduddannelse - kan opnå ansættelse i 

virksomhederne.  

Objektivitet i udvælgelsen skal sikres. 

Politik kredsen skal: Deltage i udvælgelsen af elever, hvor dette er muligt. Inddrages i ændringer af grunduddannelser og tests, samt 

i drøftelser om eventuelle nye uddannelser på et så tidligt tidspunkt, at vi opnår reel medindflydelse. Involveres i elevforløbet 

Handling kredsen vil: Sikre, at udvælgelse fortsat sker ved aftalte metoder. Påvirke virksomhederne til at ajourføre og udvikle 

grunduddannelserne. 

Kritisk følge og kommentere indhold og afvikling af grundkurser. 

Besættelse af stillinger/forfremmelser 

Det er kredsens mål at: Skaffe medlemmerne det bedst mulige løn- og karriereforløb, alt efter uddannelse, kvalifikationer og 

arbejdsområde. 

Politik: Principielt skal alle ledige stillinger opslås.  

Kredsen sørger for ved opslag af ledige stillinger – i forbindelse med godkendelse af disse – at der for alle stillinger under kredsens 

forhandlingsområde er en henvisning til den relevante organisationsaftale.  

Handling kredsen vil: Sikre, at kravene til en stilling til stadighed er i overensstemmelse med stillingens indhold. 

Forhandle løbende med ledelsen om lønmæssige tilpasninger, når der sker en forøgelse eller ændringer at arbejdsopgaver.  

Forhandling af løn ved stillingsopslag og stillingsbesættelser. 

Sikre objektivitet ved, at der udpeges hhv. opstilles kompetente tillids- hhv. medarbejderrepræsentanter til ansættelsesudvalgene.  

Medvirke til, at alle ansøgere, der har været til samtale og ikke får stillingen, tilsendes et begrundet afslag.  

Sikre at politikken omkring ledige stillinger overholdes herunder sikre at forflyttelser og udlån uden opslag aftales med 

fællestillidsrepræsentanten. 

Kredsen sørger for ved opslag af ledige stillinger – i forbindelse med godkendelse af disse – at der for alle stillinger under kredsens 

forhandlingsområde er en henvisning til den relevante organisationsaftale. 

Desuden oplysninger om stillingens indplacering i løngruppe hhv. lønramme (klassificring) og bemærkning om eventuelle 
forhåndsaftalte funktionstillæg. Dette sker i samråd med den pågældende fællestillidsrepræsentant.  

Lønpolitik 

Det er kredsens mål: At lønpolitikken skal sikre, at det enkelte medlem – gennem sin leder/chef og tillidsrepræsentant - kan påvirke 

sin egen situation omkring lønniveauet.  

Basislønnen skal til stadighed påvirkes til højere niveau. 

Målet med lønpolitikken er desuden, at medvirke til at tiltrække og fastholde engagerede og kvalificerede medarbejdere, hvis 

lønniveau forhandles og fastsættes individuelt på baggrund af den enkeltes arbejdsfunktioner, kvalifikationer, indsats og resultater. 

Lønpolitikken skal kunne accepteres af medlemmerne. 

Politik: Uanset ansættelsesform skal løn niveau for ens stillinger som udgangspunkt være den samme. 

Kredsen skal arbejde for ligeløn mellem kønnene og sikre at løn gab mellem kønnene ikke består. 

 

 

 

 



 

 

Handling: Kredsen foretager en løbende sammenligning af de stillinger, som kredsens medlemmer bestrider, med tilsvarende 

stillinger i og uden for virksomhederne. Bl.a. på baggrund heraf forhandler kredsen forslag til lønændringer og forhåndsaftaler om 

kriterier for tillæg. 

Områderne forhandler og aftaler løbende tillæg.  

Kopi af aftalen sendes til kredsen. 

 

Efter- og videreuddannelse/kompetenceudvikling 

Det er kredsens mål: At uddannelsespolitikken skal sikre, at virksomhederne er i besiddelse af velkvalificerede medarbejdere i 

forhold til vores rolle og opgaver, samt tage højde for de ændringer i jobbet der bliver behov for i fremtiden. (signalprogrammet) 

Efter- og videreuddannelsen skal ajourføre og videreudvikle medlemmernes kompetencer og  kvalifikationer, som er nødvendige for 

at udføre nuværende job, samt det jobbet udvikler sig til.  

Til andet job i virksomheden.  

Der kan styrke medlemmerne generelt på arbejdsmarkedet.  

Som er begrundet i ønsket om faglig og personlig udvikling. 

Politik: Iværksættelse af uddannelsesmæssige tiltag er et virksomheds ansvar. Samtidig har det enkelte medlem selv et personligt 

ansvar for at lade sig uddanne, og opdatere sin viden med henblik på en forbedret varetagelse af nuværende og kommende 

arbejdsopgaver. 

Tillidsrepræsentanterne skal via SU medvirke til, at medlemmerne tilbydes efter- og videreuddannelse, herunder deltagelse i 

jobrotation og jobindsigt. 

Uddannelsen gennemføres som hovedregel i arbejdstiden, undtaget herfra er dog uddannelser, der ikke udbydes i arbejdstiden, og 

omkostninger, der følger af deltagelse i uddannelsen, afholdes af virksomhederne. 

 

Handling: Kredsen arbejder på at få påvirke virksomhederne til at ajourføre og udvikle interne uddannelser samt tilbyde relevante 

eksterne uddannelser.  

Kritisk følge og kommentere indhold og afvikling af interne kurser.  

Afdækning af medlemmernes uddannelsesbehov og ønsker sker i det væsentlige ved den årlige medarbejderudviklingssamtale. 

Denne skal bl.a. resultere i en plan for uddannelse af og jobindsigt/-rotation for det enkelte medlem. 

Samarbejdsudvalgene skal følge op på: 

      at der afsættes midler i budgettet til uddannelse  

      at der udarbejdes personlige udviklingsplaner  

      at de aftalte aktiviteter gennemføres som aftalt.  

Foranledige, at drøftelser om omstillingsaktiviteter sker i det relevante samarbejdsudvalg - i henhold til samarbejdsaftalen - når 

behovet opstår. arbejde for, at der indgås en omstillingsaftale mellem virksomhederne og organisationerne.  

Hvis afskedigelser er nødvendige, skal der – om muligt via midler fra fonden til udvikling af statens arbejdspladser – etableres et 

projekt, f.eks. med følgende elementer: 

Kursus for chefer, personalemedarbejdere og tillidsrepræsentanter om, hvordan man på den bedste måde kan håndtere 

afskedigelsessamtaler og samtidig kan være til hjælp for den afskedigede medarbejder. 

orienteringsmøde for alle berørte medarbejdere om, hvad afskedigelsesprocessen indebærer, herunder hvilke reaktioner den enkelte 

kan forvente hos sig selv og kollegerne. 

Tilbud til de afskedigede medarbejdere om psykolog bistand umiddelbart efter afskedigelsessamtalen og ved evt. senere behov. 

Informationsmøde for de afskedigede med Jobcenter om relevante uddannelses- og kursustilbud. 

Kursus i afklaring af ønsker og muligheder for fremtiden, samt jobsøgning.  

Tilbud om individuelle kurser/opkvalificering.  

Kursus i forberedelse på ”den 3. alder” for de medarbejdere, der frivilligt har valgt at forlade arbejdsmarkedet.  

Etablering af et særskilt kontor (omstillingsfunktion) i virksomheden, som skal være de opsagte behjælpelige, f.eks. med bistand i 

forbindelse med jobansøgninger 

 

Job på særlige vilkår 

Det er kredsens mål: At medlemmer, der ønsker at gå på deltid, herunder en seniorordning med deltid, sikres mulighed herfor. 

Medlemmer, der ønsker en seniorordning med retræte til en lavere placeret stilling, kan opnå dette via en tilfredsstillende ordning. 

Medlemmer, hvis arbejdsevne er forringet af helbredsmæssige og/eller sociale årsager, tilbydes et andet passende job eller et 

skånejob på særlige vilkår (uden offentlige løntilskud).  

Ønsker fra medlemmer, der på baggrund af en lægelig vurdering kun kan bestride arbejdet delvist, imødekommes (§ 56 aftale). 

Personer, der på grund af varig nedsættelse af arbejdsevnen kan opnå beskyttet beskæftigelse, sikres mulighed herfor. (Fleksjob med 

løntilskud). 

 

 

 

 

 



 

 

Politik: Ønsker om deltidsbeskæftigelse eller oprettelse af skåne- hhv. fleksjobs – herunder for udefra kommende med nedsat 

arbejdsevne - skal imødekommes, når arbejdsforholdene tillader dette, og øvrige medarbejdere på tjenestestedet ikke påføres ulemper 

ved væsentlige ændringer af arbejdstid, herunder indskrænkninger.  

Den lokale tillidsrepræsentant skal altid inddrages, både i forbindelse med ændring af bestående ture/arbejdstidstilrettelæggelse og 

ved oprettelse af nye jobs på særlige vilkår.  

Handling: Samarbejdsudvalgene skal løbende undersøge mulighederne for at etablere jobs på særlige vilkår og fastlægge generelle 

retningslinjer. 

Den lokale tillidsrepræsentant forhandler de særlige løn- og arbejdsvilkår med ledelsen i de konkrete tilfælde. 

Kopi af de indgåede lokale aftaler om seniorordninger, skåne- og fleksjobs sendes til kredsen. 

Kommunikation/information 

Det er kredsens mål, gennem kommunikation/information og mødevirksomhed, at sikre medlemmerne relevant og aktuel 

information på HK Trafik & Jernbanes hjemmeside. 

Politik: At tilvejebringe en tovejs kommunikation gennem medlemsmøder.  

At lægge relevant information, herunder nyheder om udviklingen i konkrete sager, på hjemmesiden. 

Handling: Kredsformanden og/eller kredsnæstformanden inviteres til område- hhv. gruppemøder mindst en gang årligt. 

Kredsformanden har ansvar for opdateret info på hjemmesiden. 

Ferietilrettelæggelse 

Det er kredsens mål, at der indbyrdes mellem medlemmer indgås aftaler om ferietilrettelæggelse. 

Politik: Tegning af ferie tilrettelægges lokalt, så alle medlemmer - uanset ansættelsesform og anciennitet - stilles lige. 

Handling: Aftale om ferietilrettelæggelse indgås mellem den lokale tillidsrepræsentant og ledelsen. 

Tjenestemændenes særlige forhold 

Det er kredsens mål: Tjenestemændenes løn- og ansættelsesvilkår skal sikres, også i forbindelse med evt. udskillelse af dele af 

virksomhederne, eller i forbindelse med selskabsdannelser, hvor ansættelses- og pensionsvilkår skal sikres. Ingen skal tvinges til at 

give afkald på tjenestemændenes rettigheder. 

Det skal være muligt for medlemmer, der er tjenestemænd, at bevare tjenestemandsansættelsen, når de søger og får stillinger indenfor 

Transportministeriets område.  

Avancementsmulighederne for tjenestemænd må ikke blive forringet, selv om der ikke ansættes nye tjenestemænd. 

Politik: Nuværende samt fremtidige stillinger i højre lønrammer skal placeres på kvalificerede arbejdsområder. 

I forbindelse med løsning af aldersmæssige forfremmelser, samt løsninger af sociale problemer, kan der dog anvendes ledige 

stillinger på principielt alle arbejdsområder. 

Stillinger i højere lønrammer kan derfor i særlige tilfælde tildeles en bestemt person. 

Handling: Kredsbestyrelsen følger udviklingen nøje og fremføre kredsens holdning – som de er anført under mål – i forbindelse med 

drøftelser i branchebestyrelsen, samarbejdsudvalget og under forhandlingsmøde mv. 

Udarbejder forslag til omklassificering, når der er puljemidler til rådighed. 

  

 

 

 

 



 

  

 


