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Togpersonalet og Coronavirus 9  
 
Som statsministeren meldte ud i går, fortsætter den delvise nedlukning af det danske 
samfund også henover påsken. Og formentlig i hvert fald april måned ud eller indtil 
sundhedsmyndighederne vurderer, at man har passeret højdepunktet for pandemien i 
Danmark. 
 
Togene skal altså fortsat køre i Danmark, men dog i neddroslet form. 
Det betyder, at det inden for de nærmeste dage vil være muligt at påbegynde 
hjemsendelse af S-togsrevisorer og togførere, der omfattes af den tidligere omtalte 
Trepartsaftale, der i korte træk betyder, at såfremt man hjemsendes på denne ordning, 
beholder man sin fulde løn, tillæg (depotgennemsnit) og pension (inklusive indbetaling til 
fritvalgsordning for de overenskomstansatte) og at man ikke kan afskediges i 
hjemsendelsesperioden. 
 
I den forbindelse ved vi, at nogen medlemmer gerne vil hjemsendes. Andre ønsker det 
ikke. Derfor vil vi opfordre til, at hvis du har præferencer i den forbindelse, at du sender en 
kort mail til din leder, hvor du tilkendegiver om du ønsker at blive hjemsendt eller ej og 
eventuelt kort om hvorfor, inden den 26. marts klokken 8:00, hvis du altså ikke allerede 
måtte have gjort det. Kontakt din leder eller tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til 
dette. 
 
Det er en massiv kabale, der skal gå op, hvor der i den forbindelse skal tages lokale 
hensyn, hensyn til balance mellem morgen, middag og aften/nat-hold på det enkelte 
depot/satellithold og mange andre driftshensyn. 
Vi er enige med DSB om, at de ved udvælgelsen af de medarbejdere, der hjemsendes, 
udover de kommercielle og driftsmæssige hensyn, også tager hensyn til 
frivillighedsprincippet i videst muligt omfang samt andre sociale hensyn, såsom 
medarbejdere over 60 år, kroniske sygdomme, (enlige) forældre med 
børnepasningsudfordringer eller lignende. 
 
I forhold til egenbetalingen er det desuden afklaret, at man trækkes forholdsvis med de 
fem dage frem til ordningens udløb. 
Det betyder, at man kun trækkes 1,67 dage pr. måned man er hjemsendt og endvidere, at 
man, såfremt man måtte have ferie eller afspadsering i hjemsendelsesperioden, at dette 
tæller med i egenbetalingen af hjemsendelsen. 
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Vi mener, at ordningen er et klasseeksempel på, at den danske model beviseligt lever og 
sikrer, at både landet, arbejdsgivere og lønmodtagerne kan komme så godt som muligt 
gennem denne meget alvorlige situation vi står i. Det er simpelthen godt forhandlet af FH. 
 
Der arbejdes på at få lavet et tillæg til Trepartsaftalen, så tjenestemænd også kan omfattes 
af ordningen på samme vilkår. Når der er nyt om dette, vil vi informere nærmere. Derfor 
bør du også som tjenestemand sende en tilkendegivelse til din leder, om hvorvidt du 
ønsker at blive hjemsendt eller ej. 
 
Vi informerer igen i løbet af de nærmeste dage. 
 
På bestyrelsens vegne 


