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  Protokol 
  21. Områdegruppebestyrelsesmøde 

Den 23. september 2020 
På Park Hotel i Middelfart 

 
Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Kri-
stine Nortvedt, Benny Christensen, Maria Vegeberg, Lonnie Danebod, Lasse Thor-
søe, Gerda Larsen, Jimmi Schødt Hansen, Bo Willestofte, Anita Cueto 

 
Afbud: Morten Andersen, Franciska Moser Sørensen 

 
 
Referent: Susanne Bjørn Jensen 

Ordstyrer: Mikkel Channo Jessen 

 
Dagsorden:  
 

1. Mødets åbning 

2. Godkendelse af protokol fra 19. områdegruppebestyrelses-

møde 4. december 2019 og det ekstra tillidsmandsmøde den 

5. december 2019 og det 20. skriftlige bestyrelsesmøde 21-25. 

marts 2020. 

3. Beretning fra områdegruppen 

4. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper  

5. Økonomi, fremlæggelse af regnskab for 2019 incl. Revisions 

påtegninger. 

6. Sager til behandling. 

a. Tillidsmandsmødet den 30 sept. 2020 

7. Tema, udgår 

8. Aktivitetsliste 

9. Meddelelser fra lokalgrupper, bedes fremsendt til bestyrelsen 

inden mødet. 

10. Kommende møder 

11. Eventuelt og evaluering af mødet.  
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1. Mødets åbning 

 

Formanden bød velkommen til mødet og glædede sig over at 
det endelig var muligt, trods Coronasituationen, at mødes 
fysisk til bestyrelsesmøde for første gang i næsten 10 måne-
der. Endvidere bød han særlig velkommen og tillykke med 
valget til Maria Vegeberg og Kristine Nortvedt, der er nye an-
sigter i bestyrelsen og som blev valgt på lokalgruppemøderne 
i vinter. Også velkommen tilbage til Dennis Desezar, som 
blev valgt som lokalgruppeformand på KH i februar ved ur-
afstemning.  

Formanden orienterede om et meget højt antal tidskrævende 
personsager i øjeblikket. 

DSB er hårde ved udsatte medlemmer og personsagerne ta-
ger meget af vores tid pt. 

Problematikken med konsekvenser ved manglende mund-
bind er nu i forbundet og de drøfter løsninger med 
sundhedsministeren. 

Et forslag er at foreslå DSB at der bliver en afdeling kun for 
passagerer uden mundbind, men dette giver også problemer 
og måske flere uden mundbind så det er noget vi kan tage 
med men det giver også udfordringer. 

Formanden orienterede om, at DJ har accepteret og aftalt 
med DSB, at G4S vagter må være med til at tjekke om pas-
sagerne bærer mundbind - men de må ikke være i toget, 
kun ved stationerne. Der havde været episoder hvor disse 
vagter havde tjekket i toget – helt uden tilladelse eller aftale 
med DSB. Midttrafik har sidenhen beklaget deres uheldige 
instrukser til vagterne. 

Igen; vi passer godt på vores dækningsområde. 

 
2. Godkendelse af protokol. Flyttes til sidst på mødet. 

Godkendelse af protokol fra 19. områdegruppebestyrelses-
møde 4. december 2019 og det ekstra tillidsmandsmøde den 
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5. december 2019 og fra det 20. skriftlige bestyrelsesmøde  
den 21-25 marts 2020. 
Godkendelse og underskrivning af protokoller flyttes først til 
sidste punkt på dagsordenen og derefter til næste bestyrel-
sesmødet den 1. oktober 2020. 

 
 
3. Beretning fra områdegruppen  
  
 
 
3.1. Informationer.  

Der er i perioden siden det 20. bestyrelsesmøde udsendt føl-
gende TPO-nyhedsbreve: 
TPO 9/2020, togpersonalet og coronavirus 7 
TPO 10/2020, togpersonalet og coronavirus 8 
TPO 11/2020, togpersonalet og coronavirus 9 
TPO 12/2020, udsættelse af Tillidsmandsmødet 
TPO 13/2020, togpersonalet og coronavirus 10 
TPO 14/2020, togpersonalet og coronavirus 11 
TPO 15/2020, togpersonalet og coronavirus 12 
TPO 16/2020, togpersonalet og coronavirus 13 
TPO 17/2020, togpersonalet og coronavirus 14 
Sektionsinfo 1/2020, myndighedsanvisninger ved side-
mandsoplæring under coronakrisen. 
TPO 18/2020, forkert normberegning ved hjemmereserve og 
dikteret afspadsering. 
TPO 19/2020, sommerstatus 
TPO 20, mundbind og pladsreservation 
TPO 21, mundbind og pladsreservation 2 
TPO 22, coronasmittet togfører 
TPO 23, DSB indfører mundbindskrav for togpersonale i 
myldretiden – ikke kunderne. 
TPO 24, myndighedskrav om mundbind i al kollektiv trans-
port fra på lørdag. 
TPO 25, bekendtgørelse om mundbind m.v. i kollektiv trans-
port 
TPO 26, vigtigt gennembrud for togpersonalets arbejdsmiljø i 
de nye togvogne fra Talgo. 
 
 

3.2. Hovedbestyrelsen (HB)  
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Der har været afholdt fysisk HB-møde den 3. september og 
der udsendes DJ-update i denne uge. På mødet blev alle 
HB-medlemmer bedt om en tilkendegivelse, om hvorvidt vi 
bakkede op om genvalg til den nuværende forbundsledelse. 
Alle øvrige områdegrupper bakkede op. TPO tog forbehold 
for at emnet drøftes på dette bestyrelsesmøde.  
 
Drøftelser om hvad vi gør i forhold til kongressen og de valg 
der er og bestyrelsens holdning til dette. 
 
TPO holder naturligvis forbundsledelsen op på de opnåede 
resultater for togpersonalet til kongressen. 

 
 
3.3. HSU (Afholdt som fysisk møde)  

 
På mødet den 28. august redegjorde Flemming Jensen for 
DSB’s økonomiske udfordringer i kølvandet på Corona-kri-
sen. Året startede ellers rigtigt stærkt økonomisk med gode 
passagertal, men som det ser ud nu, slår Corona et geval-
digt hul i kassen hos DSB, hvor man forventer et dundrende 
underskud for 2020 på mellem 1 – 1,5 mia, på grund af 
manglende passagerindtægter.  
DSB bliver dog kompenseret i år af regeringens hjælpepak-
ker, hvilket heldigvis afbøder de værste konsekvenser her og 
nu.  
Der blev informeret om, at direktionen har besluttet sig for 
at der alligevel skal være tjenestekupe i de nye togvogne fra 
Talgo. En vigtig sejr for TPO og arbejdsmiljøet i vores tog i 
mange år fremad, godt hjulpet på vej af godt benarbejde fra 
arbejdsmiljørepræsentanterne i 3.1 grupperegi. 
 
Endelig blev det også behandlet og tiltrådt på HSU at det ar-
bejde, som Personalepolitiskudvalg og M-siden i HSU har 
brugt fire måneders dialog og tovtrækkeri på at nå til enig-
hed med DSB om; nemlig en ny fraværspolitik til afløsning 
for den kun to år gamle.  
 
Som en kommentar til den nye fraværspolitik - Vi skal have 
endnu mere fokus på at vores medlemmer bliver ældre gen-
nemsnitligt og at vi presses mere af ture hele døgnet rundt 
og med korte overgange imellem turene og utilfredsstillende 
turlistekvalitet. 
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Hvis en medarbejder ikke har fået tilbudt en bisidder til en 
samtale med en leder, kan der iflg. den nye fraværspolitik 
ikke komme noget i personens personalemappe. 
 
 

3.3.1 HSU kompetenceudvalg  
Der har ikke været afholdt møder, men det afklares i øjeblik-
ket hvordan kompetencekurser fremover skal afvikles og un-
der hvilke forudsætninger. Der vil formentlig blive ét sæt 
kurser for overenskomstansatte og et andet for tjeneste-
mænd. Der er stadig lang vej til et enklere DSB. 
 

3.3.2 Personalepolitisk udvalg  
Der har været afholdt talrige møder angående den nye fra-
værspolitik. Se under HSU  
 

3.4. SU Togkørsel (Afholdt den 11. september som Teams-møde)  
På mødet gennemgik Mikkel Gram Colding planlægningsaf-
delingens nye værktøjer til mere effektiv personaleplanlæg-
ning.  
TPO er mildest talt skeptiske om overfor dette også vil 
kunne mærkes af medlemmerne som en bedre kvalitet i tur-
lister og tjenester. 
Nye Vectron-lokomotiver idriftsættes allerede ultimo okto-
ber. Foreløbig i beskedent omfang i regionaltrafikken på 
Sjælland. 
Selvfølgelig også coronadrøftelser og informationer om øko-
nomien i DSB. 

  
 
 
3.6 Ny TSU. Endnu ikke afholdt møder i den nye udvalgsstruktur 

– det er ikke helt på plads endnu så vi håber at have det på 
plads inden næste bestyrelsesmøde den 1. oktober  
 

 
3.7. Sektionen.  

Møde afholdt den 1. september. Sektionen skrives formelt 
ud af DJ’s love til den kommende kongres. Samarbejdet fort-
sætter dog mellem områdegrupperne i DSB, men under hvil-
ken nærmere form er ikke endelig aftalt endnu  

    
 
3.7.1  Uniform. 
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Der er måltagning til den nye uniform rundt i landet i løbet 
af efteråret og den nye uniform skulle så blive leveret 
marts/april næste år – men det er stadig DSB der har alt 
udmelding og ansvar da vi ikke er med i styregruppen som 
bestemmer hvad der skal ske – vi har meldt alle ønsker som 
er kommet fra personalet ind men hvad de vil have med er 
op til styregruppen. 

 
 
 
3.8.  Fagkategori togpersonale.  

Ingen afholdte møder eller faste datoer  
Vi har dog ved eget initiativ startet et uformelt, men tæt 
samarbejde med de faglige hos METRO og TPO-Arriva.  
 

 

3.9. Sikkerhedsudvalg  

Status på signalforbikørsler  

Status på sikkerhedsmål  

Status på arbejde med forebyggelse af selvmord  

- Emnet er også aktuelt for en tgf/tgr. TPO vil 

fremover søge personpåkørsler indarbejdet mere 

konkret i vores uddannelser. Både for nye og ek-

sisterende togpersonale. 

4. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper. 

 
4.1. Planlægningsudvalget. 

Vi er nu på vores opfordring indkaldt til et møde i PU den 
13. oktober, men det er meget sent i forhold til turlisten for 
K21.  
Vi er ikke tilfredse med vores indflydelse på hvad der sker 
med turene. 
Vi sender et brev til Planlægningen om manglende forret-
ningsorden og referat fra møderne og ellers begærer vi en lo-
kalforhandling med påstået brud på arbejdstidsreglerne. 
Normtælleren skulle være klar her sidst i september. 
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4.3  Uddannelsesudvalget.  
Der ønskes mere med debriefing efter påkørsler med i ud-
dannelsen. 
Vagtordningen skal være bedre til at tage sig af den tgf/tgr 
der har haft en dårlig oplevelse. 
 
 

4.4 3.1 gruppen  
 Information om tjenestekupe i de nye togvogne. (se HSU) 
 
4.5 3.2 gruppen,  

Der er møde den 16. september men fra ledelsens side er det 
bestemt at vi fremover skal holde møderne på teams – det er 
vi fra medarbejdersiden ikke enige i da det er mange timer 
og en anden måde at holde møderne på. 
Referatet udsendes når det er modtaget men det drejer sig 
meget om førerrummene på disse møder. 

 
4.6 Teknologiudvalget  
 Der har ikke været møder i lang og der er ikke indkaldt pt. 
 
4.7. Arbejdsmiljø 
 Der var afbud fra Franciska denne gang pga. sygdom. 
   
4.8  HAMU  

Der blev afholdt møde den 21. september. (Via Teams) Alle 
øvrige møder siden januar har været aflyst. På mødet rede-
gjorde Per Helge bl.a. for den kommende arbejdsmiljøstra-
tegi, som HAMU tidligere ved skriftlig høring har givet til-
sagn til. Indstillingen til kongressen er, at HAMU fortsætter 
med arbejdsmiljøarbejdet for hovedbestyrelsen. Dog ønsker 
man at få Metro inviteret ind i samarbejdet. Nyt HAMU kon-
stitueres umiddelbart efter kongressen. TPO ønsker fortsat 
at have plads i HAMU.  
 

5.  Økonomi. 
  
5.1  Regnskab.  
 TPO’s Årsregnskab for 2019 som er godkendt af vores revi-

sorer uden bemærkninger - fremlagt og godkendt af besty-
relsen. 

 Budget for 2021 ligeledes præsenteret og godkendt af besty-
relsen. 
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6.  Sager til behandling  
a/Valg af formand og næstformand på Tillidsmandsmødet. 

Mikkel og Susanne genopstiller og der var på be-
styrelsesmødet ingen bemærkninger til dette og in-
gen andre der tilkendegav hensigt om at stille op til 
formand og næstformand. Dette afgøres dog først 
endeligt på tillidsmandsmødet. 

  
b/Indkomne forslag til TR-mødet fra Århus  

 formaliseret aktivitetsliste 
 politiske holdninger – fagpolitisk profil 
 notat pligt fra alle arbejdsgrupper og møder 
 sekretær og ugentlige nyhedsmail 
 evaluering af ændringerne 

Forslagene blev fremlagt men drøftelsen af dem ta-
ges på tillidsmandsmødet da forslagene er til dette 
møde. 

 
c/Forslag til Protokollat fra AR til drøftelse: Forslag om lov-
ændring. 
 

  
§ 7 stk. 4:  
Nuværende tekst: Delegerede til tillidsmandsmødet er altid 
de anmeldte tillidsrepræsentanter. Derudover tildeles den 
enkelte lokalgruppe én delegeret for hver påbegyndt 200 
medlemmer i den respektive lokalgruppe. Endvidere deltager 
områdegruppens bilagskontrollant uden stemmeret. Der kan 
inviteres gæster til tillidsmandsmødet. Inviterede gæster har 
taleret, men ikke stemmeret 

 
Forslag, Ny tekst: Delegerede til tillidsmandsmødet er altid 
de anmeldte tillidsrepræsentanter. Derudover tildeles den en-
kelte lokalgruppe én delegeret for hver påbegyndt 200 med-
lemmer i den respektive lokalgruppe. Ved en delegerets for-
fald fra tillidsmandsmødet, kan lokalgruppen sende en sup-
pleant, der overtager den delegeredes rettigheder eller der 
kan udfærdiges fuldmagt til at lade en anden delegeret 
stemme på den forfaldne delegeredes vegne.  
På tillidsmandsmødet deltager deslige områdegruppens bi-
lagskontrollant uden stemmeret. Der kan inviteres gæster til 
tillidsmandsmødet. Inviterede gæster har taleret, men ikke 
stemmeret  
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Efter en debat om fordele og ulemper blev det besluttet 
at Århus kommer med et ændringsforslag til Kalund-
borgs forslag til TR-mødet om det samme emne. 

 
 

d/Helbredsnævnssager  
 

helbredsnævnssager, antallet af sager og måden virksomhe-
den kører det på følges på vores aktivitetsliste indtil videre. 

 
7. Tema,  

a/Tillidsmandsmødets afvikling,  
b/Kongres 2020  
 
Praktiske ting især i denne tid sendes til deltagerne, men vi 
regner med at holde både tillidsmandsmøde og kongres – 
dog med de ændringer og begrænsninger coronaen giver. 
 

 
8. Aktivitetsliste 
 Ferieplan og manglende mulighed for at søge frihed  
 Helbredsnævnssager sættes på listen  
 Mange it-systemer i DSB skuffer fælt 
 
9. Meddelelser fra lokalgrupper.  

Hurtig gennemgang af lokalgrupperne da tiden var knap – 
derfor kun lange indlæg fra de grupper der havde sendt ind i 
forvejen. 

   
9.1. København 

arbejdsgruppe sammen med S-tog om udkast til arbejdstids-
regler for tgf og tgr for fælles arbejde som et forsøg.  
Formanden bemærkede at DJ skal indover dette arbejde og 
vil tage inititiv til møde med relevante parter herunder lokal-
gruppe KH og S-tog. 

 
9.2. Kalundborg 
 Holdvalg – snart flere ny medarbejdere i Kalundborg. 
 
9.3. Nykøbing F 

Holdvalg, ændringer i holdene giver store udfordringer 
 
9.4. Fredericia 
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 Siden sidst i TPO Lokalgruppe Fredericia  

Der er siden sidst startet 2 nye hold á 12 mand, en blev dog 
afskediget pga. midtvejsprøven. Vi oplever også fortsat til-
gang fra øst. Ved indgangen til 2021 forventer vi at være 
over 200 medlemmer (inkl. Struer).  
Ét medlem er blevet afskediget af disciplinære årsager, og et 
par stykker er afskediget pga. helbredsproblemer (svagelig-
hedspension). Én kollega har fået sin sag prøvet i helbreds-
nævnet, hvor den blev afvist. Kollegaen har nu fået en §56. 7  

Vi var meget kede af at miste Vibeke som tjenestefordeler 
først på året. Vi har dog ikke fået nogen konkrete indmeldin-
ger om kvalitets-forringelser i den forbindelse. Vi hører i hø-
jere grad utilfredshed med langtidsplanlægningen.  
Esbjerg, Tinglev og Fredericia er alle flyttet til nye lokaler 
som deles med lokomotivførerne. Det er forløbet uden store 
komplikationer. Generelt høj tilfredshed med lokalerne i Fre-
dericia, mange småting er allerede blevet rettet op. TPO og 
LPO er dog ikke ovenud tilfredse med placeringen af vores 
tildelte arbejdsplads, hvor vi dels deler lokale med Leif Fa-
brin og andre ledelsesrepræsentanter og dels er meget langt 
fra vores medlemmer. Vi er kommet med et forslag til en an-
den placering uden held. Vi prøver at gentage det til møde i 
november.  
Lokalgruppen har fået sin egen hjemmeside (www.tpo-fa.dk) 
og den er beskyttet af kodeord. Derved kan vi sikre at ingen 
uvedkommende får adgang til persondata og vi kan derfor 
bruge den til ferielister og lig-nende.  
En kollega i Fredericia, som havde været i kontakt med ar-
bejdspladsen, blev testet positiv for COVID-19. Det var 
skræmmende at finde ud af at DSB overhovedet ikke virkede 
forberedt på situationen, ligesom medarbejderen i turlisten 
ikke havde syntes at det var værd at ”gå videre med”. Første 
udmelding var da også at de intet ville foretage sig ud over at 
sende medarbejderen hjem i 7 dage. Først dagen efter blev 
det besluttet at oplyse om den smittedes færden og opfordre 
til at lade sig teste. Vi har heldigvis ikke hørt om andre til-
fælde siden.  
Vi har for nyligt haft nogle brudsager om voldsomme korri-
geringer hvor Tina Dandanell ikke mente korrigeringsreg-
lerne gjaldt for praktikindøvere i forbindelse med praktik. 
Det har vi forhåbentlig set en ende på.  
Vi er som I andre i gang med turlister K21. Turlister for sa-
tellitholdene bliver behandlet lokalt og det lyder som om de 

http://www.tpo-fa.dk/
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har situationen under kontrol. For Fredericias vedkom-
mende mister vi ture i forhold til K20 (bl.a. pga. manglen på 
Struerture). Samtidig steg antallet af ture over 9 timer fra 33 
til 44 om ugen, selv om noget andet var aftalt i planlæg-
ningsudvalget. Med vores konkrete forslag er det dog lykke-
des os at nedbringe antallet til 13 om ugen. Det har dog ikke 
ændret på at vi stadig mangler ture til holdene, særligt om 
søndagen, og derfor har planlægningen besluttet at skære et 
12-mandshold væk. Vi må derfor forvente et holdvalg. Det 
forventer vi at høre mere om til møde med planlægningen på 
torsdag.  
Vi oplever generelt god trivsel og godt samarbejde på depo-
tet. Vores nye kolleger giver udtryk for at de er blevet taget 
godt imod. 8  

Der er dog utilfredshed med Ferieplanen. Der efterspørges 
UA- og normtæller, der er problemer med at søge fri på 
tværs af skæringsdatoer og så videre. Mange føler ikke de 
har et overblik over særlige ydelser og lignende.  
Mange i reserven giver også udtryk for at de bliver kørt 
”hårdt”, med perioder med mange lange ture og korte over-
gange. Førstnævnte håber vi bliver bedre med den nye turli-
ste.  

 
9.5. Aarhus 
 Århus var nødt til at tage hjem før dette punkt. 
 
9.6. Struer 
 Afventer ture pga. udliciteringen 
 
9.7.  S-tog  
 Alle mulige sager og meget travlt 

Justering af juleturene gav noget uro 
  

9.8. TGI-gruppen. 
 Morten meldte afbud til dette møde pga. sygdom. 
 
10. Kommende møder.  
 
TPO-bestyrelsesmøder: 1. oktober – Næste møde herefter aftales på 
dette møde. 
Ordinært tillidsmandsmøde 6: 30. september – 1. oktober 
HB møder: kongressen 28-29. oktober, 15 december 
2:2 møder: 19. oktober, 14. december 
Revision: Ikke fastlagt endnu 
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Personalepolitisk udvalg: ingen fastsatte møder 
Sikkerhedsudvalget:  
HSU møder: 9. november 
SU togkørsel: 10. november 
Sektionen: 22. oktober, 10 december 
Teknologiudvalg: 
Planlægningsudvalget: 13. oktober 
Uddannelsesudvalg: 19. november 
3.1.gruppen: 13. november 
3.2 gruppen: 9. december 
Uniformsgruppen: ingen fastsatte møder. 
 
11.Eventuelt herunder evaluering af mødet. 
 
Der var knapt med tid til dette møde, selvom vi blev ved til efter kl. 
18, men debatten var intens fordi det var meget længe siden vi har 
holdt et fysisk møde i bestyrelsen. 
Vi forsøger at planlægge et 12:12 møde næste gang (Over to dage) 
 


