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Forlig om brudsager med DSB for 2019 og 2020 
 
 
TPO og DSB har efter mange og lange møder indgået forlig med DSB om brudsager fra 
juni 2019 samt hele 2020. 
 
Alle indkomne brud er blevet behandlet enkeltvist og gennemgået af TPO samt DSB HR 
og DSB Planlægning. 
Generelt kan det siges, at TPO’s medlemmer, der har indmeldt brudsager, nu 
kompenseres med i alt 405 timer til afspadsering. 
Kompensationen ligger i den høje ende denne gang grundet den meget lange 
sagsbehandlingstid, hvor TPO længe har presset på for at få ryddet op i sagerne. 
 
Der gives kompensation i 163 sager, som spænder i alt fra for kort skiftetid på stationerne, 
til rådighed på arbejdssedlen. De pågældende medlemmer, der kompenseres, vil modtage 
mail direkte fra DSB med besked om tilskrevet kompensation, som vi forventer er helt 
færdigbehandlet af DSB indenfor ca. to uger, hvorefter kompensationen indsættes på 
frihedskontoen. Du får kun besked, såfremt brudsagen er anerkendt. 
 
De indkomne sager for jan-maj 2021 er under behandling og forventes færdigbehandlet på 
brudsagsmøde i næste uge. Vi har afholdt brudsagsmøde i onsdags, men vi kunne ikke nå 
at blive færdige på mødet, da hver enkelt sag skal vurderes grundigt og vi også bruger tid 
på at diskutere sagerne. 
Vi har dog allerede nyt møde i næste uge, hvor vi forventer at kunne færdiggøre de 
indkomne sager fra 2021 og få kompensation for de dokumenterede brud på lokalaftaler 
eller overenskomst. 
 
Oplever du brud på aftaler eller overenskomst, som det ikke er muligt for dig at få 
Tjenestefordeling eller Turlisten til at rette, vil vi opfordre dig til at tage kopi af din 
arbejdsseddel etc. og sende den eller aflevere den til din lokale tillidsrepræsentant, der 
sørger for at sagerne overdrages til os. Så vil vi drøfte hver enkelt sag med DSB og søge 
kompensation direkte til dig, hvis sagen kan anerkendes som brud. 
 
På bestyrelsens vegne,  
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