
   

 

 

       
 

   

  Protokol fra det 
  2. områdegruppebestyrelsesmøde 

den 8. december 2020 
 klokken 10:30 afholdt via Teams  

på grund af Coronasituationen 
 

 
Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Kri-
stine Nordtvedt, Benny Christensen, Maria Vegeberg, Lonnie Danebod (delvist), 
Lasse Thorsøe, Jørgen Maach, Jimmi Schjødt Hansen, Bo Willestofte, Anita 

Cueto, Morten Andersen 
Afbud: Franciska Moser Sørensen 

  
 
Referent: Susanne 

Ordstyrer: Mikkel og Susanne 

 
Dagsorden:  
 

1. Mødets åbning 

2. Godkendelse af protokol fra: 

a. Tillidsmandsmødet den 30. oktober 2020  

b. 1. områdegruppebestyrelsesmøde 1. oktober 2020. 

3. Aktivitetsliste 

4. Beretning fra områdegruppen 

5. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper  

6. Økonomi  

7. Sager til behandling 

8. Tema 

9. Meddelelser fra lokalgrupper, fremsendt til bestyrelsen inden 

mødet 

10. Kommende møder 

11. Eventuelt og evaluering af mødet 

 

 



   

 

  

1. Mødets åbning 

Coronaudmeldingen i går fra regeringen og sundhedsmyn-
dighederne har gjort at mødet afholdes på Teams da det vil 
være for risikabelt at mødes lige nu på tværs af landet. 

Trivselsmålingen – kommentarerne må ikke sendes ud, men 
vi har konstateret at mange af kommentarerne går på tjene-
stefordelingen. 

Velkommen tilbage til Jørgen Maach, som erstatter Gerda 
som næstformand i Århus. 

Vi er er nødt til at erkende, at vi ikke kan holde lokalgruppe-
møder i januar og februar i 2021. Vi foreslår at der laves et 
fælles protokollat til TPO’s vedtægter, der formelt lovliggør 
udsættelse af møderne. 

Formanden takkede Anita Cueto (STR) for sit engagerede og 
dygtige virke for medlemmerne i Struer, og for den uvurder-
lige betydning hun havde haft i forbindelse med både depot-
struktur samt udliciteringen (MVJ) og ønskede hende alt 
godt i sin nye funktion hos Arriva. 

2. Godkendelse af protokol/protokoller 

Protokollen fra Tillidsmandsmødet den 30. september 2020 
og fra det 21. områdegruppebestyrelsesmøde den 23. sep-
tember 2020 er på hjemmesiden og underskrives på næste 
fysiske møde 

3. Aktivitetsliste 

Gennemgået og listen udsendes til bestyrelsen efter mødet. 

  
4. Beretning fra områdegruppen 

Perioden siden sidste bestyrelsesmøde har været præget af 
en del Coronahåndtering og dialog med ledelsen om dette. 
Blandt andet fik TPO i dialog med ledelsen trukket de ueg-
nede Falck-Coronatest tilbage for hele DSB samt suspende-
ret af salg i tog. Ikke fordi vi bryder os om at lukke ned, men 
fordi sikkerheden for vores medlemmer er af højeste priori-
tet. Perioden har budt på usædvanlig mange personale- og 



   

 

disciplinærsager fra forskellige lokalgrupper, der har taget 
en del ressourcer.  
Lokalgruppenæstformanden i AR har trukket sig af person-
lige grunde. Suppleant er Jørgen Maach, der indtræder son 
lokalgruppenæstformand i AR, frem til lokalgruppemødet 
den 11. februar 2021. (Rykket til 27. april 2021) 
DSB er i proces om at forberede strækningen NÆ-VO til 
mulighed for enmandsbetjening med litra MF, når der igen 
skal være sporarbejde på Sydbanen. Der er dog ikke nogen 
generelle planer om enmandsbetjening pt, men den forelø-
bige forklaring vi har fået, er, at hvert andet løb på Lille Syd 
vil vende i VO. Planlægningsafdelingen har dog lovet at 
vende tilbage til TPO med en mere præcis redegørelse om til-
taget, der har givet en del nervøsitet blandt medlemmer i NF 
samt KH. 

 
Robust DSB II: TPO har været i dialog med underdirektøren 
for Drift angående hvilke konsekvenser vi skal se ind i for 
togpersonalets vedkommende. PT er status, at der ikke skal 
reduceres blandt togpersonalet, men at der kigges ind i an-
dre tiltag, der kan højne effektiviteten for togpersonalet, her-
under bedre planlægning, pilotprojekt på KH om fleksibilitet 
i forhold til, at visse S-togsrevisorer og togførere kunne vare-
tage begge funktioner. Der er også PT. stop for nye ansættel-
ser, men dette vil løbende blive drøftet. 
Lokomotivpersonalet skal dog aktivt reducere i indeværende 
år med 50 medarbejdere. Dette er som sagt ikke aktuelt hos 
togpersonalet. 

 
Brudsagsstatus: 
TPO genoptog lokalforhandling om brudsager med DSB den 
3. december 2020. En af de helt store hurdler, pausebe-
stemmelserne ved reservetjenester fyldte naturligvis en del. 
TPO blev foreløbig enig med DSB om, at der indsættes en ny 
bestemmelse, der nærmere definerer pauser ved reserver. 
Ordlyden blev gennemgået på mødet. Det skal dog nærmere 
aftales hvorledes det kan implementeres i arbejdstidsreg-
lerne, uden at genåbne hele aftalen. 
Det blev aftalt, at Susanne skal gennemgå samtlige an-
meldte brudsager med Christian Elsvaag. Vi gennemgik 
nogle prøvesager angående manglende skiftetid, hvor nogle 
sager blev anerkendt. Der er over 300 indmeldte sager. 
Selvom der var afsat tre timer til mødet, slog dette ikke til. 
Vi valgte derfor at suspendere mødet og har aftalt at genop-
tage mødet den 6. januar 2021. 



   

 

 
Debat omkring brudsagerne og de manglende fortolkninger, 
fortolkningsmøde/ togførerhåndbog sættes på aktivitetsli-
sten. 

 
Der bør presses på for at få stofmundbind godkendt så vi 
kan bruge det på jobbet. 
 
Vi er bekymrede for personalet i togene i disse Coronatider – 
hvad kan vi gøre for at beskytte os bedst muligt når vi er på 
job.  
Det er stadig mærkeligt at der ikke er håndsprit i togene til 
kunderne. Mikkel skal fremføre dette overfor ledelsen. 
Der skal gøres noget ekstraordinært for at beskyttepersona-
let ude i togene. 
 
 

4.2. Hovedbestyrelsen (HB) 
 Referat er udsendt (ligger også på ABC) 
  
4.3. HSU + EXO-HSU 
 Referat er udsendt 
 
4.3.1 HSU kompetenceudvalg. 

Ingen møder PT  
 

4.4.        SU-Togkørsel 
 Se referat samt rapporter til seneste møde, herunder  

ledelsesberetning samt trivselsundersøgelse i drift 
  
4.5. Personalepolitisk udvalg 

Ingen møder afholdt eller planlagt PT  
    
4.6.  Sektionen.  

Formelt set er sektionerne nedlagt i DJ’s nye love, vedtaget 
på seneste kongres i oktober. De nuværende områdegrupper 
i DSB har dog tilkendegivet, at vi ønsker at fortsætte med et 
formaliseret samarbejde på tværs af grupperne. Nuværende 
DSB-sektion består af SPO, LPO, LPO-S samt TPO. De nær-
mere formalia om dette, aftales på møde med de nuværende 
sektionsmedlemmer den 10. december 2020. 
Mødet er aflyst pga. coronaen og ny dato er ikke aftalt.  

 
4.7.1  Uniform. 



   

 

Der er ikke andet nyt end at den nye uniform er i afprøvning 
og at vi har stillet spørgsmål ved om det er forsvarligt at af-
prøve de samme uniformsdele når jakker f.eks. ikke må 
hænge op ad hinanden i denne tid. 
Der er forskellige mangler i den nye uniform set med vores 
øjne, men der vil komme en undersøgelse sidst i projektet og 
før dette tages der ikke stilling om hvad der evt kan tages 
med af mangler – ting som personalet i togene savner er 
feks. Trolley, vest og lårlommebukser. 

  
 
4.8. Fagkategori togpersonale. 

Ingen afholdte møder eller faste datoer. Fagkategorien fort-
sætter jf. DJ’s nye love, vedtaget på kongressen. TPO samar-
bejder PT. med øvrige togpersonalekategorier i TPO-Arriva 
samt METRO. Vi vil også opsøge et samarbejde med TPO-
Nordjyske. 

 
5. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper. 
 
5.1. Planlægningsudvalget. 
 Se vedhæftede referatudkast. 
  
5.3  Uddannelsesudvalget.  

Se vedhæftede referat i mødematerialet. 
 

5.4 3.1 gruppen 
 Se vedhæftede referat samt præsentation fra mødet  
  
5.5 3.2 gruppen  
 Møde den 9. december på teams 
 
5.6 Teknologiudvalget  
 Ingen møder PT. 
   
5.7 Arbejdsmiljø 

Udgår pga. afbud fra Franciska 
  
6. Økonomi. 
  
6.1 Regnskab.  
 Regnskabet som skulle fremlægges på det fysiske møde sen-

des til bestyrelsesmedlemmerne i stedet. 
  
7.  Sager til behandling 



   

 

7A: 
Den tonen i “Her & Nu” (KH) 
 
4 navne i tjenestefordelingen går igen når der kommer hen-
vendelser på at man ikke får et ordentligt svar når man hen-
vender sig. Det er påpeget overfor ledelsen 
TPO tager også kontakt til DSB om problemet. 
 
7B: 
Stop på tolkning af vores arbejdstidsregler (specielt i “Her & 
Nu”)  (KH) 
 

- Vi afventer nogle klare tolkninger på arbejdstidsreglerne. 

 
7C: 
Status på brudsager / fortolkninger 

–  gennemgået under beretningen. 

 
 
 
7D: 
Udmeldelse af medlemmer fra DJ (KH) 
 
og 
 
7E: 

 Samarbejde med DJ i den kommende kongresperiode 

- Vi holder fast i vores beslutning om at arbejde for et bedre 

forhold til DJ  

 
 
7F: Drøftelse om TPOs fortsatte tillid til arbejdsmiljøchefen i 
DSB. 
  

  
8. Tema 
 Coronasituationen PT 

 



   

 

Vi tager løbende drøftelser med ledelse og direktion og ven-
der tilbage, når vi har drøftet det med ledelsen.  

 
9. Meddelelser fra lokalgrupper. 
 
9.1. København 
 
9.2. Kalundborg 
 
9.3. Nykøbing F: 

Vi har nu overstået et 8 mdr. langt sporarbejde. Vi har i den 
periode fast manglet tryghedsbemanding på 5 tognumre, 
ifølge DSB skulle der ikke være tryghedsbemanding på tog 
der kørte fra NF før kl 20, da Køge ikke er et mødested. Det 
betød, at der fra Køge først var tryghedsbemanding på fra kl 
23. 

 
Vi var også en del udfordret med aflysninger, især pga fejl på 
materiel (mgl på vedligeholdelse). Det har skabt en del fru-
strationer.  

 
Corona har fyldt og fylder stadig meget, folk er bekymrede 
og føler ikke at ledelsen ser eller hører dem.  

 
Ferieplanen skaber også stadig store frustrationer blandt 
folk, jeg håber at det at der nu kommer en mobil løsning 
hjælper på det. 

 
Der er også noget nervøsitet omkring situationen med even-
tuel enmandsbetjening ml Vordingborg og Næstved, og at 
der intet bliver meldt ud omkring det. 

 
Vi har fået afholdt ekstraordinært lokalgruppemøde og til ti-
der gik bølgerne lidt højt, men forhåbentlig har det renset 
luften og vi blev enige om at se fremad.  
Der er nu blevet valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer, Mathias 
Overgaard og Diana Rylund. 

 
 

 
9.4. Fredericia 
 

I TPO Lokalgruppe Fredericia har vi i den seneste tid haft en 
hel del personsager. Dels fraværssager, men også flere sager 



   

 

af mere disciplinær karakter. Det har resulteret i flere opsi-
gelser/ bortvisninger og et par sager er stadig igangværende. 
Det har kostet tid og kræfter. 

 
Der har været afholdt holdvalg på Fredericia depot. Vi har 
siddet lidt på sidelinjen og rådgivet, men har ellers ladet det 
meste være op til ledelsen. Der har været rod undervejs (det 
vil der nok altid være), og særligt for reserveholdene har det 
trukket ud. Men det er trods alt positivt at den ansvarsha-
vende togpersonaleleder har gjort en indsats for at opfylde 
alle særlige ønsker, selv om drejebogen for holdvalg faktisk 
ikke tilgodeser dette.  

 
Hold 2 Vest har afsluttet deres uddannelse og det er en stor 
fornøjelse at konstatere at hele holdet har meldt sig ind i 
DJF. Der er udnævnt 2 nye praktikindøvere som erstatning 
for dem der er blevet forflyttet i løbet af året. 

 
9/11 var Jimmi i Struer for at møde de kommende medlem-
mer, som overgår til Lokalgruppe Fredericia 13/12. Der var 
et par spørgsmål og efterfølgende har vi fået sat i værk at de 
modtager parkeringstilladelser til Fredericia, der er afsat et 
par garderobeskabe (upersonlige) og det er aftalt at de kører 
med en strækningskendt kollega til Cph på deres første tur, 
ligesom de vil modtage skriftlig information om de særlige 
forhold ved kørsel til Flensburg.  

 
3 kolleger i Fredericia skiftede til job hos Arriva i Odense 
1/12, 3 OK-ansatte i Odense bliver virksomhedsoverdraget 
13/12. Vi får også en kollega fra Arriva i Struer til Fredericia 
13/12, der er tale om en tjenestemand som har været ud-
lånt til Arriva. Pr. 13/12 har vi 198 medlemmer.  

 
9.5. Aarhus 
  

Indlæg, Lokalgruppe Århus. Til tpo bestyrelsesmødet d. 
8.12.20 

 
Turlister K21: 
Ar fik d. 6.10.20 lagt sidste hånd på K21. 
Dette foregik i Ar, hvor bestyrelsen og planlægningsafdelin-
gen mødtes, under ledelse af Lars Lund. Forud var gået et 
forløb, der bar præg af et godt og konstruktivt samarbejde. 
Vi benyttede K21 til at sammenlægge to 12 mands hold med 
blandet kørsel til et 24 mands hold, for på den måde, at få 



   

 

fordelt de meget sene og de tidlige ture så fornuftigt som 
muligt. Sammenlægningen betød desuden, at vi kunne op-
bygge holdet med blokkørsel, hvilket har været et stort øn-
ske fra kollegerne igennem længere tid. 
K21 betød desværre også, at vi skulle nedlægge et 12 mands 
hold, da der ikke var produktion til alle holdene. 
Faktisk er Ar gået fra et normativ på 107,7 m/k i 2019 til 
91,7 m/k i år og reduceret yderligere til 79,4 m/k i 2021 – 
foruden vores satellithold i Ab. 
Vi vil være meget opmærksomme på dette fremadrettet. 
Satellithold Ab består af 19 m/k, som er delt i 2 x 12 mk 
hold med rådighed indplaceret – et tidligt og et sent. Der er i 
Ab generelt en stor søgning på sene ture. 
Ny bane til ABL åbner med tgf betjening, hvilket giver mere 
afveksling. 
Satellithold Ab forventer/ønsker at stå for (SAR) betjening af 
Vendsyssel fra K22. Gerne med flere mk. 
Overordnet set er 18 mk i satellithold på yderdepoterne ikke 
nok, såfremt det forventes at første og sidste kørsel skal 
dækkes af holdene. 

 
Tjenestefordeling: 
Vi oplever generelt rigtig megen korrigering af turene, ofte op 
til 120 min. Dette forklares med meget sporarbejde, hvorfor 
dette forventes at blive bedre 
Generel er der tilfredshed med tj fordelingen og 28 dages for-
deling fungerer fint, dog er det utilfredsstillende, at de sidste 
3 dage stadig mangler på mail og App. 
Der efterspørges aftaler og enighed vedrørende brug af hvile- 
og sovedage samt korrekt normberegning. 

 
Ferieplan: 
Generelt er der desværre stadig stor utilfredshed med ferie-
planen. Brugen af denne og håndtering af tilgodehavende 
frihed skaber frustration hos kollegerne. Flere kolleger efter-
spørger mere information om, hvad der foregår backoffice. 
Man oplever, at der tilskrives og fratrækkes fra diverse 
konti, uden at man bliver fortalt, hvad og hvorfor disse ting 
sker. 

 
Corona: 
Corona fylder forståeligt nok stadigt meget i kollegernes be-
vidsthed. Generelt er der tilfredshed med DSBs og TPOs 
håndtering af Corona, herunder informationsmængden.    



   

 

Dog har der været nogle meget beklagelige og dybt kritisable 
forhold, som først meget sent er blevet løst. Her tænkes især 
på situationen omkring det ikke-virkende håndsprit i star-
ten af epidemien, indkøb af ubrugelige visirer og senest fa-
dæsen vedr. den uvirksomme straks-test.   
Det opleves generelt svært at udføre tgf jobbet under Covid-
19 med pladsbillet og mundbindkrav. Dette slider på perso-
nalet. Især den gentagende påtale vedr mundbind er dræ-
nende for arbejdsmiljøet. 
Under hensyntagen til Corona, har man dog i Ab afholdt ad-
skillige arrangementer i løbet af året, hvilket har givet et 
godt sammenhold i denne svære tid. 

 
 
 
9.6. Struer 

Det var jo Anita’s sidste bestyrelsesmøde i TPO da hun skal 
virksomhedsoverdrages til Arriva lige om lidt – og det er trist 
at det ikke kan blive et fysisk møde men kun på teams. 
Vi sagde alle tusind tak til Anita for arbejdet i bestyrelsen og 
med overgangen for personalet til Fredericia og Arriva. 

  
9.7.  S-tog  
 
9.8. TGI-gruppen. 
 
10. Kommende møder.  
 
TPO bestyrelsesmøder: 16. marts 2021 
Ordinært tillidsmandsmøde: April 2022 
HB møder: 15 december 2020 
2:2 møder: 14. december 2020 
Revision: Første halvdel af 2021 
Personalepolitisk udvalg: ingen fastsatte møder 
Sikkerhedsudvalget: 14. januar 2021 
HSU møder: 12. februar, 4. juni, 26. august, 5. november 2021 
SU togkørsel: 22. februar, 7. juni, 25. oktober, 29. november 2021 
Sektionen: 10 december 2020 (Aflyst) 
Teknologiudvalg:  
Planlægningsudvalget:  
Uddannelsesudvalg DJ: 15. december – Ny TR-uddannelse 
Uddannelsesudvalg DSB: 
3.1.gruppen 14 januar 2021 – Særligt om nye vogne 
3.2 gruppen: 9. december 2020 
Uniformsgruppen: Teamsmøde den 9. december 2020 



   

 

 
11.Eventuelt herunder evaluering af mødet. 
Mødet blev afsluttet ca. 15:30 
 
 


