
 

1 
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Udsendt den 18.07.2020 

 
Sommerstatus: 
 
Tjenestekupe i nye vogne og nye togsæt: 
 
TPO har i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne og LPO 
(Lokomotivpersonalets Områdegruppe) udarbejdet en kravliste, som vi har 
sendt til A-siden i det samarbejdsudvalg, der har med nyt materiel at gøre 
(3.1 gruppen) 
Listen vil blive behandlet på møde i sensommeren. Bare for at gøre det helt 
klart: TPO vil ikke under nogen omstændigheder stille sig tilfreds med at 
benytte bageste førerrum i fremtidens togsæt (der leveres i 2024) eller med 
”en særskilt plads” i de nye vogne fra Talgo. (der leveres i 2022) 
Det vil hverken LPO eller arbejdsmiljørepræsentanterne heller være med til. 
Vi vil blive ved med at lægge pres på DSB indtil de kommer til fornuft, og 
sikrer et ordentligt arbejdsmiljø på vores fremtidige arbejdsplads; de nye 
togsæt og togvogne. Det er simpelthen hjerteblod for os! 
Vi vil løbende orientere om status på dette når vi har nyt at fortælle. 
 
Forhandlinger om fortolkninger og andre aftaler: 
 
TPO er påbegyndt forhandlinger med DSB om fortolkninger af aftaler og 
forhandler også om at supplere de nuværende aftaler. 
TPO har for eksempel anfægtet DSBs fortolkning af pauser ved 
reservetjeneste og har haft indledende forhandlinger, hvor vi umiddelbart stod 
lidt langt fra hinanden. Vi er dog fortrøstningsfulde mht. at finde en acceptabel 
løsning. Vi fastholder imidlertid aftaletekstens ordlyd og derfor vil vi gerne 
bede om at du afleverer en seddel til din lokalgruppe, såfremt du ikke har 
pause ved mere end seks timers tjeneste. Forhandlingerne genoptages i 
august og der vil blive orienteret, så snart vi kan fortælle nyt. 
 
Ny ferielov – pas på med at bruge løs: 
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Som bekendt er den ny ferielov under implementering. Det gør blandt andet, 
at måden man optjener ferie på fremover, er væsentlig anderledes end vi er 
vant til. Fra den 1. september optjener vi fremover 2,08 dage hver måned vi 
har arbejdet, og dette bliver så tilskrevet løbende. Vi vil blot i den anledning 
opfordre til, at man husker, at der skal være 15 dage optjent til maj måned 
2021, for at der er ”dækning” for de tre ugers hovedferie i 2021. Vi vil derfor 
henstille til, at man ikke bruger af denne pulje, førend man har optjent 15 
dages ferie. 
 
Pladsbilletsystemet: 
 
Pladsbilletkravet på fjern- og regionaltog har givet det 30 år gamle 
pladsreservationssystem (Heraf navnet Plads90) kamp til stregen og mere til. 
TPO har løbende opfordret DSB til at holde nøje øje med udfordringer. Det 
ved vi at arbejdsmiljørepræsentanterne også har løftet overfor ledelsen. 
Vi er klar over, at der ikke er snuptagsløsninger. Plads90 er en ældre sag 
med de særheder og skavanker, der nu engang opstår med alderen.  
Vi har derfor opfordret ledelsen til, at man ubetinget bakker sit personale op i 
forhold til de henvendelser der måtte komme fra kunder, når systemet giver 
os udfordringer i driften og vi er tvunget til at improvisere løsninger, 
eksempelvis når kunderne har mistet en forbindelse. 
Vi har også opfordret til skarpere fokus på tog, der har færgeforbindelser, 
således at der er tilstrækkelig med cykelkapacitet og det har man lovet at 
man vil have, særligt mens der er gratis færgetransport for gående og 
cyklister på de danske færger i juli. 
 
Arbejdsnedlæggelser i 2018/19: 
 
TPO søger stadig, i samarbejde med LPO, LPO-S og Dansk 
Jernbaneforbund, at finde en forligsmæssig løsning på de ulovlige (TJM) eller 
overenskomststridige (OK-ansatte) arbejdsnedlæggelser, der fandt sted 
blandt det kørende personale, i forbindelse med DSBs indmeldelse i DI og 
opsigelse af alle lokalaftaler. 
DSB har faktisk vist god vilje til samarbejde og løsning på den problematik, 
men der har vist sig nogle juridiske og praktiske problemer i forbindelse med 
et forlig. Når der er nyt at berette, vil vi orientere nærmere. 
Det vil være bedst for alle parter at sagen forliges. Det er svært at 
samarbejde ordentligt, når man stadig skal slås med disse sager. 
Vi håber derfor det lykkes at finde en løsning på dette senest i løbet af 
efteråret 2020. Det haster! 
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Tillidmandsmøde 2020: 
 
Som tidligere udmeldt, afholdes det udsatte tillidsmandsmøde i september. Vi 
har dog været nødt til at rykke mødet yderligere én dag af praktiske årsager, 
så det 6. ordinære tillidsmandsmøde i TPO afholdes den 30. september 2020 
på Konventum i Helsingør kl. 10:30 til 18. 
Hvis du har lyst til at bruge en fridag til at overvære mødet, er dette muligt. 
Der vil dog være et begrænset antal pladser pga. coronarestriktioner og krav 
om mere plads mellem deltagerne. 
Vi skal af hensyn til planlægningen bede om din tilmelding senest den 11. 
august 2020 kl. 12. på enten micj@dsb.dk eller sujen@dsb.dk 
 
Rigtig god sommer til alle vores medlemmer! 
 
På bestyrelsens vegne, 
Mikkel Channo Jessen     Susanne Bjørn Jensen 
Områdegruppeformand    Områdegruppenæstformand 
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