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1.Branchebestyrelsens sammensætning og konstituering 

1.1Sammensætning  

Medlemmer til Branchebestyrelsen vælges i henhold til Lov for Brancheafdelingen. Antallet af 

branchebestyrelsesmedlemmer fastsættes en gang årligt ud fra medlemstallet - opgjort pr. 1. 

januar.  

På det første branchebestyrelsesmøde efter delegeretmødet fremlægger Brancheafdelingens 

formand til protokollen et referat af delegeretmødet, hvoraf branchebestyrelsens 

sammensætning og de af delegeretmødet trufne beslutninger fremgår. 

 

1.2 Konstituering  

På det første branchebestyrelsesmøde efter et ordinært delegeretmøde konstitueres følgende 

udvalg:  

- interne ad hoc udvalg efter behov  

- udvalg som delegeretmødet har pålagt branchebestyrelsen at nedsætte  

- ekstern repræsentation til repræsentantskaber, bestyrelser m.v., hvortil brancheafdelingen 

kan udpege repræsentanter. 

 

2. Indkaldelse til branchebestyrelsesmøder mv. 

2.1 Indkaldelse  

Formanden indkalder til brancebestyrelsesmøderne. Mindst 5 BB - medlemmer kan forlange 

møde afholdt, og disse må samtidig angive det eller de punkter til dagsordenen, som er årsag 

til begæringen om møde.  

Der afholdes som minimum 4 BB – 2 dages møder – ét i hvert kvartal – og der kan derudover 

aftales ekstraordinære møder efter behov. 

 

2.2 Dagsorden  

Forud for branchebestyrelsesmødet opstiller Daglig Ledelse (DL) dagsordenen.  

Samtlige sager til behandling på branchebestyrelsesmøderne opføres under et af følgende 

punkter:  

2.2 Dagsorden  

Forud for branchebestyrelsesmødet opstiller Daglig Ledelse (DL) dagsordenen.  

Samtlige sager til behandling på branchebestyrelsesmøderne opføres under et af følgende 

punkter:  

1. Meddelelser og indstillinger 

2. Dagsordenens øvrige punkter 

3. Opfølgning på aktivitetsliste 

4. Eventuelt 
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Der udsendes så vidt muligt skriftlige oplæg med alle relevante oplysninger til 

branchebestyrelsesmedlemmerne inden mødet.  

Ved behandling af spørgsmål vedrørende budget og regnskab skal der udsendes skriftlige 

opstillinger. 

 

2.3 Afbud  

Medlemmer, der er forhindrede i at møde, skal snarest underrette sekretariatet herom således, 

at suppleant kan indkaldes. Det påhviler branchebestyrelsesmedlemmerne at underrette 

sekretariatet om bortrejse af længere varighed. 

 

3. Branchebestyrelsesmødet 

3.1 Godkendelse af branchebestyrelsesmødets beslutningsdygtighed og dagsorden  

Brancheafdelingens formand konstaterer ved branchebestyrelsesmødets begyndelse, om det er 

beslutningsdygtigt, og foranlediger endelig godkendelse af dagsordenen. 

 

3.2 Nedsættelse af udvalg  

Branchebestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af enhver sag, hvis 

beskaffenhed gør det ønskeligt. Ved nedsættelse af sådanne udvalg opstiller 

branchebestyrelsen et kommissorium, tidsplan og budget for udvalget. 

 

3.3 Behandling af Brancheafdelingens budget og andre vigtige sager.  

Årsbudgettet skal underkastes 2 behandlinger, af hvilke den første omhandler almindelige 

principper, den sidste detaljer. Samme behandling kan andre vigtige sager underkastes, når 

formanden eller mindst 1/3 af de tilstedeværende branchebestyrelsesmedlemmer forlanger 

det. 

 

3.4 Protokol  

Der føres en beslutningsprotokol og en opdateret aktivitetsliste som godkendes i slutningen af 

hvert møde.  

Det er ikke tilladt at give meddelelser til den offentlige presse eller til de forskellige fagblade 

om branchebestyrelsens forhandlinger, eller om hvad der måtte passere på møderne.  

Protokollen underskrives af alle branchebestyrelsesmedlemmer som dokumentation af de 

trufne beslutninger. Et medlem kan hvis det ønskes få protokolleret forbehold for 

enkeltbeslutninger.  

 

3.5 Skriftlig høring  

Der kan afholdes skriftlig høring i sager af enkel og ikke principiel karakter. Skriftlig høring 

sker i et selvstændigt brev eller e-mail.  
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Spørgsmål (med svarfrist) udsendes til branchebestyrelsen. Svarene fra hvert enkelt 

branchebestyrelsesmedlem sammenstilles i DL, som udsender konklusion til 

branchebestyrelsen.  

Såfremt et branchebestyrelsesmedlem i sit svar anmoder om, at punktet tages op på 

førstkommende branchebestyrelsesmøde, skal punktet optages på dagsordenen. 

 

4. Afstemninger i branchebestyrelsen  
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Afstemning sker normalvis ved 

håndsoprækning. Dog foretages personvalg skriftligt, hvis der er mere end en kandidat.  

Foreligger der mere end 2 forslag - og der ikke er begæret afstemning efter medlemstal - 

stemmes der, indtil et af forslagene har opnået over halvdelen af de afgivne stemmer, eller 

indtil der kun foreligger 2 forslag, idet det forslag, der i hver afstemning opnår færrest 

stemmer, bortfalder.  

Herefter er det af de 2 forslag, der opnår flest stemmer, vedtaget, medmindre mindst 3 

branchebestyrelsesmedlemmer umiddelbart efter afstemningen anmoder om, at det vedtagne 

forslag sættes til separat afstemning. Hvis forslaget herefter ikke vedtages med simpel 

stemmeflerhed, bortfalder det. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.  

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

4.1 Skriftlig afstemning  

Afstemning skal foretages skriftligt, når 3 branchebestyrelsesmedlemmer - inden afstemning 

påbegyndes – fremsætter begæring herom. 

 

4.2 Afstemning efter medlemstal  

Afstemning foretages efter medlemstal, når et BB - medlem – inden afstemning påbegyndes – 

fremsætter begæring herom. Når afstemning skal ske efter medlemstal, tildeles hvert BB - 

medlem et stemmetal svarende til antal medlemmer, kredsen har, delt med antallet af 

kredsens BB - medlemmer, afrundet nedad til nærmeste hele tal.  

Fordeling af stemmetal foretages på grundlag af antal medlemmer den 1. januar. 

 

5. Udvalg og ekstern repræsentation  
Medlemmer af eksterne udvalg, repræsentantskaber, bestyrelser m.v., der udtræder af 

brancheafdelingen eller nedlægger sine tillidshverv, udtræder samtidigt af udvalg, 

repræsentantskaber, bestyrelser m.v. Valgperioden gælder for en delegeretperiode.  

Branchebestyrelsen kan dog efter drøftelse beslutte, hvorvidt medlemmer af udvalg, 

repræsentantskaber, bestyrelser m.v. skal aftræde i utide af hensyn til brancheafdelingens 

hensigtsmæssige repræsentation.  
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Nyvalg foretages på førstkommende branchebestyrelsesmøde. 

5.1 Interne udvalg  

Se bilag 6 til forretningsordenen 

5.2 Ekstern repræsentation  

Se bilag 6 til forretningsordenen 

6. Kompetence i Branchebestyrelsen  
I det følgende skal behandles kompetencefordeling mellem brancheafdelingen dels hvor denne 

afgiver indstilling til HK/STAT, OAO og dermed til CFU, dels hvor denne forhandler direkte med 

trafikvirksomheder og trafikstyrelser 

6.1 Generelt  

I almindelighed kan ingen sag af større betydning, hvori branchebestyrelsen har kompetencen, 

afgøres, før den har været behandlet i branchebestyrelsen. Branchebestyrelsen har 

aftalekompetence på de områder, branchebestyrelsen beslutter.  

Branchebestyrelsen koordinerer og beslutter i alle spørgsmål, der er af generel / fælles 

interesse for afdelingens medlemmer på tværs af kredsene. Branchebestyrelsen er i sådanne 

sager forpligtet til at indhente alle relevante oplysninger og til at koordinere arbejdet. Dette 

gælder både eksternt og internt i afdelingen.  

Ved uenighed mellem parter, som branchebestyrelsen har uddelegeret aftalekompetence til, 

skal uenigheden behandles af branchebestyrelsen. I sådanne tilfælde kan aftalekompetencen 

tilbageføres til branchebestyrelsen i de fortsatte forhandlinger.  

Brancheafdelingens bestyrelse koordinerer og beslutter i alle spørgsmål, som er fælles for to 

eller flere kredse, i forhold til enhver ekstern modpart, med mindre der eksplicit er uddelegeret 

kompetence til to eller flere kredse over for en konkret modpart på et konkret område eller i 

konkrete sager. 

6.2 Eksternt  

Eksternt skal branchebestyrelsen koordinere og beslutte om brancheafdelingens udmelding af 

krav til aftale og overenskomstforhandlingerne.  

Branchebestyrelsen skal endvidere koordinere, formidle og beslutte i forhold til sager, gennem 

HK Stat, der behandles i OAO.  

Branchebestyrelsen skal ligeledes koordinere og beslutte om udmelding af andre krav i 

forbindelse med andre forhandlinger ført af centralorganisationen.  

Branchebestyrelsen skal herudover koordinere og beslutte om andre sager, der føres sammen 

med andre organisationer eller over for andre organisationer, og som angår afdelingen som 

helhed eller principielt.  

Branchebestyrelsen skal varetage den repræsentation  i internationale organer, hvor 

brancheafdelingen er repræsenteret efter bestemmelserne i Fremtidsaftalen. (Se bilag 8) 
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Branchebestyrelsen skal endvidere koordinere og beslutte i sager, hvor der forhandles med 

trafikvirksomheder og trafikstyrelser om sager, der uanset udgangspunkt kan have principiel 

og/eller afsmittende virkning for to eller flere kredse (for eksempel om etablering af A/S).  

Indgåelse af overenskomster på overenskomstområderne koordineres og besluttes af 

branchebestyrelsen.  

Branchebestyrelsen skal desuden koordinere og beslutte i sager af generel betydning for 

afdelingens medlemmer. 

6.3 Internt  

Internt skal branchebestyrelsen koordinere og beslutte om sager af fælles interesse for 

afdelingens medlemmer i to eller flere kredse. Dette vil for eksempel gælde for:  

 Brancheafdelingens TR-uddannelse 

 Brancheafdelingens kursusvirksomhed i øvrigt 

 Brancheafdelingens mål og politikker 

Udpegning af medlemmer til HSU’er og VSU’er. 

 

6.4 Formandens/formandskabets kompetence  

Formanden for brancheafdelingen kan i presserende tilfælde handle på afdelingens vegne uden 

forud indhentet bemyndigelse fra branchebestyrelsen. Endvidere kan formanden afgøre de 

sager, som branchebestyrelsen bemyndiger formanden til at træffe afgørelse i.  

Ovennævnte beslutninger af formanden for brancheafdelingen skal optages på dagsordenen 

for førstkommende branchebestyrelsesmøde, eller der skal orienteres herom på anden vis.  

Formandskabet, der består af formand og næstformand, nedsætter en Daglig Ledelse, (DL), 

som foruden formandskabet inkluderer sekretariatslederen. I DL aftales den indbyrdes løbende 

opgaveportefølje og ansvarsfordeling som findes mest hensigtsmæssigt til at understøtte de 

faglige og politiske prioriteter. 

6.5 Kredsenes kompetence  

Hvor to eller flere kredse har sager, der vedrører dem i forhold til en enkelt virksomhed, ligger 

kompetencen principielt hos branchebestyrelsen. (Se dog pkt. 6.6: Koordinering mellem 

kredse). Branchebestyrelsen kan dog uddelegere denne kompetence til en af kredsene, som 

forhandler på de involverede kredses vegne eller til kredsene i fællesskab. Dette sker sag for 

sag.  

Den enkelte kreds forhandler sager, der alene vedrører den pågældende kreds i forhold til den 

modsvarende virksomhed. Af eksempler, der vil gælde for kredsene, kan nævnes:  

 Den lokale personalepolitik 

 Arbejdsmiljøopgaver, herunder personalegoder 

 Deltage i fraværssamtaler 



Forretningsorden for HK Trafik & Jernbanes bestyrelse  

 

Side 8 af 15 
 

 Stillingsopslag 

 Disciplinærsager, herunder udpegning af bisidder 

 Lokale faglige personsager 

 Lokale lønforhandlinger 

 Resultat- og bonuslønsaftaler lokalt 

 Eventuelle individuelle og standardkontrakter  

 Ansættelser 

 Ferieaftaler 

 Tjenestefordelinger og turskifter 

 Interne stillingsbetegnelser 

 Indgåelse af rådighedsvagtsordninger 

 Lokalaftaler 

 

6.6 Koordinering mellem kredse  

Kredse, der organiserer medlemmer ansat i DSB har pligt til at nedsætte et 

koordineringsorgan. 

 

7. Brancheafdelingens debatfora 

7.1 Tillidsrepræsentantkurser  

Der afholdes kursus for alle tillidsrepræsentanter op til 2 gange årligt i brancheafdelingen. Alle 

tillidsrepræsentanter kan deltage.  

Tillidsrepræsentanterne skal orienteres om sager af særlig betydning i brancheafdelingen og 

have lejlighed til at debattere disse.  

Tillidsrepræsentantkurserne skal desuden give tillidsrepræsentanterne mulighed for at 

opdatere deres viden i forhold af betydning for deres arbejde som tillidsrepræsentanter. 

7.2 Medlemsmøder  

Der kan afholdes medlemsmøder i brancheafdelingen. 

 

8. Brancheafdelingens kommunikation  
Brancheafdelingen HK Trafik & Jernbane har en hjemmeside.  

I tilknytning til hjemmesiden udsender brancheafdelingen et elektronisk nyhedsbrev. Alle med 

internetadgang og e-mailadresse har adgang til at abonnere på nyhedsbrevet.  

8.1 Ansvar  

Brancheafdelingens formand er ansvarshavende redaktør og ansvarlig i henhold til 

medieansvarsloven.  
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Sekretariatslederen er ansvarlig for, at hjemmesiden til enhver tid følger den af 

branchebestyrelsen givne målsætning. 

8.2 Kommunikationspolitik  

Der udarbejdes i branchebestyrelsen en kommunikationspolitik som skal sikre en åben 

informationspolitik i forhold til medlemmerne.  

Kommunikationen skal endvidere understøtte tillids – og sikkerhedsrepræsentanternes aktive 

og kvalificerede varetagelse af deres opgaver.  

Kommunikationspolitikken er beskrevet i et dynamisk dokument der revideres løbende. Den er 

tilgængelig på Hk Trafik & Jernbanes hjemmeside. 

 

9. Økonomi og regnskab 

9.1 Ansvar  

Formanden er ansvarlig for brancheafdelingens økonomi og regnskab.  

Brancheafdelingens formand, næstformand, sekretariatsleder og den regnskabsansvarlige har 

prokura enkeltvis, op til 100.000,- kr. i daglig driftsøkonomi – ved beløb herudover kræves 2 

underskrifter i forening på originalbilag. Ved afregning af faktura og overførsler over netbank 

kræves en krydsgodkendelse af 2 af de ovennævnte ansvarspersoner.  

Ved forretningsførelse ud over daglig drift har ovennævnte prokura idet der kræves to 

underskrifter.  

Bestyrelsen kan bemyndige formanden til køb og salg af fast ejendom. Dette indebærer 

prokura til at underskrive købsaftale på branchebestyrelsens vegne idet selve skødet skal stå i 

afdelingens navn.  

Retningslinjer for anbringelse af afdelingens midler er beskrevet i bilag 1. 

9.2 Regnskab  

Regnskaberne skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle 

stilling, samt af resultatet af foreningens aktiviteter. Regnskabet aflægges i overensstemmelse 

med almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis.  

Til branchebestyrelsen udarbejdes forud for hvert ordinært branchebestyrelsesmøde en 

kvartalsvis oversigt over driftsregnskabet, samt en prognose med kommentarer. Herudfra kan 

foretages eventuelle løbende budgetreguleringer. 

9.3 Revision  

Revision foretages af den statsautoriserede revisor efter faste retningslinjer. Den 

statsautoriserede revisor kan til enhver tid foretage revision og kasseeftersyn.  

Endvidere foretages af de på delegeretmødet valgte 2 interne revisorer løbende kritisk revision 

i henhold til gældende revisionsinstruks for afdelingen.(Bilag 9) 
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Revisionens eventuelle bemærkninger forelægges løbende branchebestyrelsen. 

9.4 Udbetaling af regninger og diæter  

Betaling af regninger foretages af sekretariatet. Der udarbejdes en regnskabsinstruks.  

Der udbetales ikke diæter– der afregnes efter regning 

Der ydes godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste herunder arbejdstidsbestemte 

tillæg. Der ydes tjenestefrihed ved deltagelse i møder o.l. hvortil brancheafdelingen har 

udsendt indkaldelse.  

Tjenestefrihed til deltagelse i møder i branchebestyrelsen betales dog af kredsene.  

Regninger fra de af branchebestyrelsen nedsatte ad hoc arbejdsudvalg skal forinden udbetaling 

attesteres af udvalgets/gruppens formand.  

Ad hoc arbejdsudvalg kan ikke foretage køb eller disponere omkostninger uden formandens 

forudgående godkendelse. Alle afregninger attesteres af formanden forud for den interne 

revision. Regninger over 100.000 attesteres før betaling i henhold til pkt. 1. 

 

10. Økonomisk ansvar 

10.1 Branchebestyrelsens økonomiske ansvar  

Medlemmer af branchebestyrelsen er ansvarlige for forvaltning og anvendelse af afdelingens 

midler. Nedenstående er en uddybning af disse paragraffer.  

Der gælder ikke kollektivt ansvar for alle medlemmer af bestyrelsen, men viser det sig, at flere 

bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige, hæfter de solidarisk så langt ansvaret rækker  

Har et bestyrelsesmedlem ikke deltaget i en beslutning eller handling og ikke senere tiltrådt 

den, vil bestyrelsesmedlemmet som hovedregel i den pågældende sag være fri for ansvar. Det 

er derfor af afgørende betydning, at man får indført i protokollen, at man stemte mod 

beslutningen.  

I særligt belastende tilfælde, uansvarlighed/ulovlighed, vil ansvarsfrihed dog kun kunne opnås 

ved som minimum at nedlægge sit bestyrelseshverv.  

10.2. 

Medlemmer af kredsbestyrelsen er ansvarlige for forvaltning og anvendelse af kredsens 

økonomiske midler. Hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer ved forsætlig eller uagtsom 

handling har påført kredsen økonomisk skade/underskud er det ansvarspådragende. 

Kredsformanden disponerer under ansvar over for kredsbestyrelsen og Brancheafdelingen over 

kredsens midler. Ved beløb over kr. 75.000 disponerer kredsformand og et andet 

kredsbestyrelsesmedlem under ansvar over for kredsbestyrelsen og brancheafdelingen over 

kredsens midler i fællesskab. Nærmere herom fastlægges i kredsvedtægterne. 

Forretningsorden er vedtaget på Branchebestyrelsesmødet den  maj 2013 
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Bilag 1 – Retningslinjer for anbringelse af afdelingens midler  

Afdelingens midler kan placeres på følgende måde:  

 I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står 

som udsteder eller garant 

 I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutioner, Kreditforeningen af kommuner i 

Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn 

 Som indestående i pengeinstitutter, beliggende i Danmark 

 I lån sikret ved tinglyst panteret i beboelses- eller kontorejendomme eller i ejendomme, 

hvis værdi i øvrigt er uafhængig af en erhvervsudnyttelse, dog ikke ud over to 

tredjedele af ejendomsværdien ifølge den seneste foretagne offentlige vurdering 

 i fast ejendom som afdelingen ejer 

 i lån mod sikkerhed, som må anses for lige så betryggende som de under pkt. 4 

nævnte, og i værdipapirer, som efter den sikkerhed, de frembyder, kan stilles i klasse 

med de aktiver. Der er nævnt under pkt. 1-3 og 5. 

Hvad afdelingen anbringer i en enkelt virksomhed i form af ejerkapital og lånekapital, må ikke 

udgøre mere end hvad der svarer til 25 % af afdelingens samlede passiver.  

Brancheafdelingen daglige virksomhed udøves gennem afdelingens sekretariat.  

Tvivlsspørgsmål og forslag til ændringer i forhold til kutymer og principielle ændringer 

forelægges branchebestyrelsen.  

Bilag 2 - Principper for retssager  

Når et medlem henvender sig til brancheafdelingen, enten direkte eller gennem sin kreds, i en 

sag, som kan indebære, at den må videreføres ved domstolene eller ved faglig voldgift, 

foretager brancheafdelingen følgende:  

Fagligt Team, (FT), varetager sagen herunder kontakt til medlem, kreds, OAO og  LO efter 

sagens art. DL og FT beslutter eventuel videreførelse af sagen – i kontakt med kredsen. 

Beslutning om at rejse sag forelægges branchebestyrelsen til orientering.  

Beslutning om at rejse sag kan ske, fordi veldefinerede regler overtrædes, og medlemmets 

interesser skal forsvares.  

Beslutning om at rejse sag kan ske, fordi sagen er uprøvet og principiel. Afdelingen kan ønske 

at rejse sagen, uanset hvorledes en juridisk vurdering analyserer mulighederne for at vinde 

sagen.  

Hvis afdelingen beslutter at rejse sagen ved de civile domstole, indhentes fuldmagt fra 

medlemmet, og medlemmet underskriver formularen ”Betingelser for ydelse af juridisk bistand 

til HK-medlemmer”.  

Afdelingen/HK fører sagen for medlemmet.  

Afdelingen/HK er beslutningsbærende i det videre sagsforløb.  
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Afdelingen/HK bærer sagsomkostningerne.  

Hvis brancheafdelingen har besluttet efter ovenstående vurdering at afvise en sag, har 

medlemmet ingen, hverken økonomiske eller juridiske, krav på, at brancheafdelingen skal 

afholde udgifter til en eventuelt privat initieret sag.  

Brancheafdelingen kan naturligvis til enhver tid revurdere sin beslutning om at føre sag. Dette 

vil indebære mulighed for, at der på et senere tidspunkt kan rejses sag - enten i samme sag 

eller i en parallel sag. Dette vil typisk kunne ske, hvis der kommer nye oplysninger i en 

konkret sag eller ny retspraksis på et sagsområde.  

Hvis et medlem af egen drift rejser sag, efter at brancheafdelingen har afslået at føre sagen, 

har medlemmet ingen krav på afdelingen. Som hovedregel vil Brancheafdelingen afslå at bære 

omkostninger for en sag, som afdelingen har afvist at føre.  

Hvis brancheafdelingen af medlemmet bliver anmodet om at bidrage økonomisk, og formanden 

skønner, at særlige forhold gør sig gældende, vil det kræve konkret accept fra 

branchebestyrelsen for at bidrage. 

Bilag 3 - Aftaleforhold i henhold til tjenestemandsloven  

CFU-forlig  

Ifølge hovedaftale for tjenestemænd af 18. juni 1969 og tjenestemandslovens § 45 og 49 

indgås aftaler (om løn - og ansættelsesvilkår) for tjenestemænd i staten mellem 

Finansministeren og en eller flere centralorganisationer. Hvis aftalerne angår et enkelt 

ministerium, kan vedkommende minister indgå aftalerne. Hvis aftalerne angår en enkelt 

centralorganisation kan denne indgå aftalerne.  

Forhandlingerne om ovenstående føres af de parter, mellem hvilke aftaler indgås.  

Finansministeren kan som nævnt bemyndige en anden minister til at føre forhandlingerne 

forhandlingerne, og denne kan bemyndige de ham underliggende institutioner til at føre 

forhandlingerne.  

Ligeledes kan en centralorganisation bemyndige tilsluttede organisationer til at føre 

forhandlinger om spørgsmål, om hvilke centralorganisationen indgår aftale.  

Andre forhandlinger (om bestemmelser om løn - og arbejdsvilkår, hvorom der ikke indgås 

aftale) kan på lignede vis føres mellem Finansministeren og centralorganisationerne eller de 

underliggende parter.  

Aftaleforhold i henhold til det overenskomstmæssige/ arbejdsretslige system  

Statslige og kommunale område: 

 

 



Forretningsorden for HK Trafik & Jernbanes bestyrelse  

 

Side 13 af 15 
 

Hovedaftale  

Hovedaftale af juni 1991 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel.  

Inden for det statslige område er der indgået Hovedaftale af juni 1991. Parterne i aftalen er 

Statsansattes Kartel (nu OAO) og Finansministeriet. Organisationer der har del i denne 

Hovedaftale, er bl.a. HK STAT.  

Hovedpunkterne i Hovedaftalen med hensyn til forhandlings kompetence er, at OAO forhandler 

alle generelle løn - og ansættelsesforhold med Finansministeriet, bl.a. i forbindelse med CFU-

forliget, samt selve hovedaftalen.  

Hovedaftalen indeholder i øvrigt de sædvanlige regler for hovedaftaler.  

Fællesoverenskomst  

OAO forhandler i samarbejde med medlemsorganisationerne fællesoverenskomster.  

Organisationsaftaler  

Medlemsorganisationerne forhandler derefter selvstændigt alle specifikke spørgsmål, der 

vedrører organisationernes medlemmers specielle ansættelsesforhold, ligesom det er 

organisationerne, der selvstændigt forhandler organisationsaftaler m.v.  

Mellem HK, HK Stat og brancheafdelingen er der indgået en aftale der nærmere fastlægger 

denne kompetence indenfor disse 3’s områder.  

Brancheafdelingen varetager overenskomstkompetencen på hoveddækningsområdet Jernbane. 

Dækningsområdet omfatter DSB, Banedanmark, Privat- og Lokalbanerne, , Vedligehold A/S, 

DSB Øresund A/S og Kort & Godt A/S.  

Det private område: 

Endvidere er det i henhold til aftale mellem Jernbaneforeningen og HK aftalt, at tjenestemænd 

og medlemmer pr. 1.6.2000 (dvs. medlemmer før fusion) i Scandlines forbliver i 

brancheafdelingen, og at kompetencen i alt væsentligt vedrørende disses forhold ligeledes 

forbliver i brancheafdelingen. Tilsvarende forhold kan komme til at gøre sig gældende for 

andre virksomheder, som organiseres i en arbejdsgiverforening på det private område.  

Brancheafdelingen indgår herudover overenskomster og aftaler med virksomheder i henhold til 

hoveddækningsområdet – efter nødvendig koordinering med HK’s sektorer.  

Kilde: CFU - StK - Aftaler og forhandlinger - Bekendtgørelse af hovedaftale af 18. juni 1969 og 

hovedaftalen af 20. juni 1991. 

Bilag 4 - Kredsenes organisation  

HK Trafik & Jernbane har følgende kredse:  
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Virksomhedsrettede kredse:  

Kommercielkredsen (Kort & Godt A/S)  

Jernbanekredsen (DSB, Vedligehold A/S og DSB Øresund A/S.)  

Passagerkredsen (DSB) 

Koncernkredsen (DSB)  

Luft- & Havnekredsen (( Københavns Lufthavne A/S, Statens Luftfartsvæsen, Danmarks 

Meteorologiske Institut samt Kystdirektoratet og Thorsminde Havn.  

Banekredsen (Banedanmark, Atkins og Metro Service a/s)  

Privat – og Lokalbanekredsen, (Arriva Danmark A/S, Arriva Tog, DB Schenker Rail 

Scandinavia,  Scandlines,  Via Travel, Nordjyske Jernbaner, Midtjydske Jernbaner Lemvig, 

Regionstog og Lokalbanen. 

Medlemmer der ikke udtrykkeligt er henført til en kreds – henføres direkte til 

brancheafdelingen. 

Tværgående:  

Chef - lederkredsen  

Cheflederkredsen organiserer pr.1.1.13 ledere og chefer defineret ved at man har et 

personaleledelsesansvar. Organiseringen i chefkredsen er uafhængigt af ansættelsesform og 

lønindplacering. Oprettelse og/eller nedlæggelse af en kreds skal godkendes af 

branchebestyrelsen  

Bilag 5 - Rådighedslønforeningen  

Rådighedslønforeningen omfatter alle medlemmer der er overgået til rådighedsløn uanset 

kredstilhørsforhold.  

Rådighedslønsforeningens formål er at skabe et socialt og fagligt netværk for medlemmer på 

rådighedsløn.  

Rådighedslønnere bliver i respektive kredse, men er tilmeldt Rådighedslønforeningen, som får 

mulighed for at vælge én repræsentant til Branchebestyrelsen med tale- og stemmeret.  

Både før og efter det enkelte medlem kommer på rådighedsløn er den pågældende kreds 

behjælpelig med spørgsmål af mere almen karakter, hvorimod evt. mere vanskelige spørgsmål 

og tolkninger klares af Fagligt Team.  

Rådighedslønforeningen kan afholde aktiviteter dels med fagligt indhold, dels med socialt 

tilsnit.  

Rådighedslønsforeningens aktiviteter finansieres ved direkte tilskud der besluttes i BB udfra et 

godkendt aktivitetsbudget.Allerede når et medlem er på vej på rådighedsløn orienteres 

Rådighedslønsforeningen af FT og Sekretariatet.  
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Bilag 6 - Repræsentation 

Brancheafdelingens interne og eksterne repræsentation vedlægges og opdateres løbende. 

(Vedlagt) 

Bilag 7 – Service medlemmer 

Service medlemmer 

Tidligere medlemmer af HK Trafik & Jernbane tilbydes et servicemedlemskab i forlængelse af 

medlemskaberne i henhold til lovenes § 3.1., hvis de ønsker det. Disse er henført til 

Brancheafdelingen, men varetages af HK Trafik & Jernbanes Seniorklub efter det fyldte 60 år. 

Ekstraordinære medlemmer 

Som ekstraordinære medlemmer af HK Trafik & Jernbane kan overføres: 

 Ansatte i Scandlines med tjenestemandsvilkår, hvor forhandlingsretten er henført til 

anden fag-organisation end HK Trafik & Jernbane kan optages som ekstraordinære 

medlemmer. 

Servicemedlemmer og ekstraordinære medlemmer henføres til brancheafdelingen. Disse med-

lemmer er ikke valgbare som delegerede eller til tillidshverv og har ej heller stemmeret til valg i 

brancheafdelingen. 

Bilag  8 – Samarbejde  

7. Nordisk og Internationalt arbejde 

HK Trafik & Jernbane varetager arbejdet i relation til det internationale Transportarbejder 

forbund, ITF, når det vedrører jernbanen. HK Trafik & Jernbane kan være repræsenteret ved 

ITF’ og underliggende afdelingers kongresser.  

HK Trafik & Jernbane er repræsenteret i NTF, den nordiske afdeling af ITF, herunder den 

sociale dialog under EU.  

HK Trafik & Jernbane deltager i samarbejdet mellem søsterorganisationerne i de nordiske 

lande.  

Bilag 9 - Revisionsinstrukser 

Revisionsinstrukser for henholdsvis brancheafdelingen og kredsene. (Vedlagt) 


