
 

1 

 

      
 
Medlemsinfo 2021      Nr.21 
Udsendt den 18. december 2021 

 
Restriktionerne strammes igen og nye krav til bl.a. togpersonalet 
pålægges os af regeringen og et bredt folketingsflertal 
 
Som alle sikkert har hørt, indføres der nye restriktioner fra i morgen, søndag klokken 8. 
Restriktionerne står i en ny bekendtgørelse, der altså er at betragte som lovstof. 
 
De væsentligste ændringer er følgende: 
 

• Krav om pladsbillet i alle IC/Lyn(+) Pladsbilletten er indtil videre til normal pris og er altså 

ikke gratis som tidligere. Kravet omfatter også togpersonale til og fra arbejde 

• Krav om mundbind til alle genindføres. Vi er derfor ikke længere undtaget, medmindre vi 

eksempelvis opholder os i tjenestekupe. (Undtagen fritagede kunder) 

• Krav om Coronapas til alle rejsende (over 15 år) i IC/Lyn(+) som vi skal tjekke i forbindelse 

med almindelig billetkontrol. Dog kan nogle være undtaget fra dette krav, men skal så vise 

dokumentation fra Borgerservice på dette.  

• Krav om at togpersonalet udsteder kontrolafgift ved manglende Coronapas/pladsbillet. 

Dette skal dog ikke håndhæves fra i morgen, som udmeldt af ledelsen her til aften, men 

først fra mandag 

 
TPO har nogle store betænkeligheder ved dette. Vi er alvorligt bekymrede for at disse 
skærpelser øger risici for konflikter i togene. Disse bekymringer har vi meddelt såvel 
direktionen og ledelsen i dag skriftligt. 
Vi arbejder dog under stærkt tidspres og mange detaljer er først blevet kendt her til 
eftermiddag, da bekendtgørelsen endelig kom. 
 
Vi fortsætter derfor arbejdet med at få nogle lempelser i forhold til bl.a. billettering i visse 
situationer på plads i morgen. 
Der blev i dag også afholdt et ekstraordinært HSU (HovedSamarbejdsUdvalgsmøde), hvor 
bl.a. den nye bekendtgørelse og uhensigtsmæssigheder i den forbindelse blev drøftet. 
 
Det lykkedes allerede på mødet TPO at få en tilkendegivelse fra DSB’s direktør, Flemming 
Jensen om, at pladsbilletter, som medarbejdere er nødt til at købe i forbindelse med 
transport til og fra arbejde, vil blive refunderet af DSB. Bekendtgørelsen giver ikke 
mulighed for undtagelser, men nærmere instruks vil følge fra ledelsen på, hvorledes man 
kan blive refunderet de 60 kroner pr. dag, det vil koste. Gem derfor dine kvitteringer. 
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TPO arbejder som sagt for en lempelse i billetteringssituationer, hvor man ikke har den 
aftalte bemanding- eller tryghedsbemanding med toget og flere andre emner, men det har 
simpelthen ikke været muligt at nå endeligt på plads med dette i dag. Det håber vi, at vi 
kan komme, formentlig allerede i morgen, hvor vi så vil følge op med en ny 
medlemsinformation. 
 
Brug din sunde fornuft, samarbejd som altid med dine kolleger og pas godt på dig selv. Ny 
info følger som sagt i morgen. 
 
På bestyrelsens vegne, 
 
Mikkel Channo Jessen    Susanne Bjørn Jensen 
Områdegruppeformand    Områdegruppenæstformand 


