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Mærkværdigt, rystende og provokerende kampskridt fra ledelsen 
mod S-togsrevisorerne, meddelt på stuemøde i dag: 
Slut med at møde ude fra S22, uanset lokalaftale 
 
På et stuemøde i dag, hvor ledelsen bl.a. ville fortælle om de nye og mildt sagt upopulære, 
kommende treholdsskift for S-togsrevisorerne, løftede ledelsen sløret for, hvordan man vil forsøge 
at tilsidesætte gældende lokalaftale om ”arbejdstidsregler og ferie for togrevisorer i DSB” 
 
Man vil åbenbart af med en, af de for os, vigtigste bestemmelser i S-togsrevisorernes lokalaftale, 
nemlig den bestemmelse, der gør, at de fleste S-togsrevisorer har mulighed for at møde ude på 
strækningen. Med aftalen sparer DSB bl.a. dyre taxaer og ineffektiv paskørsel, når de tidlige 
afgange skal kontrolleres. Det burde være sund fornuft og win-win for både virksomhed og 
medarbejdere.   
 
Sådan ser ledelsen for S-togsrevisorerne imidlertid ikke på det.  
I en uskøn jagt på øget effektivitet, skal der tilsyneladende atter bruges mere pisk, mere mistillid og 
mindre medarbejderindflydelse for at få S-togsrevisorerne til at gå længere og længere på literen. 
Det mener vi ikke er en moderne ledelse værdigt. Det burde i stedet bygge på værdierne tillid, 
gensidig respekt og anerkendelse. Vi tror simpelthen ikke på, at man vil lykkes med missionen, så 
længe man ikke formår at anerkende S-togsrevisorernes betydning, ildhu og indsats for DSB.  
 
Der har den 21. juli været afholdt forhandlingsmøde hvor Dansk Jernbaneforbund også deltog, og 
hvor DSB ønskede en delvis opsigelse af lokalaftalen. Dette krav frafaldt DSB dog på mødet, da 
hverken TPO eller DJ ville acceptere dette. DSB ønskede ikke at opsige hele aftalen, som jo også 
blev indgået som en samlet pakke i FH, for kun to år siden, hvor begge parter måtte tage det sure 
med det søde. 
 
TPO vil ikke acceptere at virksomheden bryder de aftaler, den selv har indgået, ligesom DSB heller 
ikke vil acceptere, hvis vi gjorde det. 
TPO har derfor i dag afsendt begæring om lokalforhandling til HR. Ved denne lokalforhandling, 
som skal ske hurtigst muligt, vil TPO forlange, at DSB overholder og respekterer gældende 
lokalaftale eller betaler bod for brud på lokalaftale. 
 
Vi er klar over, at ledelsens udmelding i dag har skabt demotivation og uro, men TPO skal opfordre 
vores medlemmer til at arbejdet holdes normaliseret. 
Vi informerer igen når der er nyt i sagen. 
 
På bestyrelsens vegne, 
Mikkel Channo Jessen    Susanne Bjørn Jensen 
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