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Kære alle 

 

Da jeg ved, I ofte orientere Jeres medlemmer, får I her de sidste nye informationer 

vedr. de ændringer der er sket her på det sidste, samt dem der kommer og som alle 

berører medlemmer som har et frikort til DSB. 

 

BaggrundBaggrundBaggrundBaggrund::::    

Vi kører en masse optimeringsprojekter i DSB. Her har man bla. set på optimering af 

processen for DSB´s frikort. I den forbindelse, har der også været fokus på 

personalebilletter, FIP-kortet og Udenlandsbilletterne. For at optimere og ensrette 

processerne, er der derfor ændret i nogle af de tidligere forretningsgange, som har 

betydning for Jeres medlemmer. Da de jo ikke længere er i virksomheden, kan de ikke 

følge med på vores intranet – derfor får I nu denne information, som I så har mulighed 

for at videregive. 

 

FIPFIPFIPFIP----kortetkortetkortetkortet    

Fornyelse og udstedelse af FIP-kortet har holdt flyttedag og processen ligger nu i Løn- 

og Personaleadministrationen.  

Pensionister skal fremover maile til personale@dsb.dk for fornyelse eller udstedelse af 

FIP-kort. Vores bestræbelse er, at når man først har fået et FIP-kort og det er 

registreret, så vil fornyelser ske ganske automatisk. På den måde minimere vi en masse 

mails. Dette gælder for alle der er oprettet efter 1/9-2014 hvor vi overtog opgaven, så 

her vil være en overgangsfase, til alle er blevet registreret. 

Mærkater for 2015 og 2016 er kommet på lager, så fornyelser kan nu ske til disse år. 

Brugere af FIP-kortet skal være obs på, at det ændre udseende, og derfor vil gamle 

kort blive ugyldige med udgangen af januar 2017. Pensionister der fornyer deres FIP-

kort nu får et brev om denne ændring. 

Jeg vil se, om jeg måske kan få lavet en kørsel i 2016, således at alle brugere af FIP-

kortet får et brev med et nyt skema de skal indsende, men dertil er vi altså ikke nået 

endnu. 

 

 

Årlig ”Årlig ”Årlig ”Årlig ”UdenlandsUdenlandsUdenlandsUdenlandsbillet”billet”billet”billet”    

Udsendelse af disse ligger stadig i Kundecenter Udland og henvendelse sker derfor 

stadig dertil. Mailadresse: kundefip@dsb.dk. 

     

     VENDVENDVENDVEND    



 

 

 

 

 

 

 

  

PersonalebilletterPersonalebilletterPersonalebilletterPersonalebilletter    

Ifm. personalebilletter for 2015 og 2016 nedskrives til 6 rejser pr. år, er det besluttet, 

at vi sammenlægger disse 2 år i en kørsel, som sker i januar 2015. Dvs. at pensionister 

får 12 rejser, som så kan bruges i både 2015 og 2016. Dette vil så være den sidste 

udsendelse, da personalebilletterne udfases. Jeg har vedhæftet kopi af personalebillet 

og den tekst der kommer på til Jeres orientering. 

Dvs. en pensionist kan godt bruge alle 12 rejser i år 2015, men kan så ikke få 

yderligere - ej heller hvis de mistes. En pensionist kan også bruge eksempelvis 4 rejser i 

2015 og så have resterende 8 rejser til brug i år 2016, det er helt op til den enkelte 

pensionist hvordan rejserne bruges. 

 

 

Tidshorisont for udsendelse af personalebilletter og frikortTidshorisont for udsendelse af personalebilletter og frikortTidshorisont for udsendelse af personalebilletter og frikortTidshorisont for udsendelse af personalebilletter og frikort    

Processen for kørsel af frikort og personalebilletter sker i uge 2 år 2015 – så 

pensionister skal forvente frikort ankommer først i postkassen da de udsendes som B-

post og Personalebilletter kommer ca. 1 uge senere da de udsendes som C-post. 

Så ingen behøver rykke for hverken frikort eller personalebilletter før slutningen af 

uge 4 – 2015.   

 

 

Jeg håber dette lille brev hjælper Jer på de sikkert mange spørgsmål/uklarheder ifm 

de ydelser der ligger omkring emnet ”frikort”. Har I yderligere spørgsmål omkring 

dette er I altid velkomne til at tage fat i mig på mail eller telefon. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lene Voigt 

Løn- og Personalekonsulent 


