
Referat for Tillidsmandsmødet den 25. april 2022  

 

1. Mødets åbning v/ områdegruppeformanden  
 

2. Godkendelse af mødets forretningsorden. 
Bo (FA) foreslår at droppe punkt 2A, så det vil være muligt at tale mere end 2 gange ved én sag. 

Jørgen (AR) foreslår at referat efter 14 dages frist for indsigelser offentliggøres straks herefter. 

Motivationen er for ændringen er at lave faste rammer for offentliggøres. 

”Umiddelbart efter offentliggøres referatet på hjemmesiden” (Derved kan referatet kan tilgå af alle) 

3. Valg af mødets tillidspersoner:  
a) 1 dirigent Formandskabet foreslår Per Helge. Per Helge blev valgt. 
b) 1 referent/sekretær Formandskabet indstiller Dan Kreutzfeldt. Dan blev valgt. 
c) Stemmeudvalg Benny Bang Christensen og Claus Nielsen valgt. 
 
Dirigenten erklærede mødet for beslutningsdygtigt og indkaldt i rette tid. Alle 20 delegerede blev 
gennemgået ved navneopråb og alle delegerede var derved til stede.  
 

4. Områdegruppens beretning v/områdegruppeformanden  

Mikkel afgav sin beretning, og forklarede at forsamlingen er samlet for at drøftelse fagligt hvad TPO har 

været igennem det seneste år og hvad fokus bliver. 

Mikkel sendte en stor tak til Franciska (AMIR), Lasse (AR), Gerda (AR) & Anita (STR), som har siddet i 

bestyrelsen i den forløbne periode 

Han rettede også en tak til John Kildsgaard, som er gået på pension, samt Henrik Novak, som arbejder 

udenfor DSB i dag. 

Mikkel behandlede bl.a.  emner som Corona, personalesager, S-togsrevisorernes særlige udfordringer, 

enmandsbetjening mellem KD-ES, nyt materiel og faldgruber i den forbindelse, samarbejde med ledelsen 

etc. 

 

Spørgsmål og bemærkninger til beretning: 

Jørgen (AR): Tak for beretningen til Mikkel. Jørgen udtrykte bekymring om faldende medlemstal i TPO. 

Jørgen efterlyste også DSBs ledelse tanker og ønsker til fremtidens togpersonalet.  

-Mikkel svarede: Det er korrekt med faldende medlemstal, men det skyldes naturlig afgang og færre 

kollegaer. På landsplan er næsten 99% organiseret i TPO. Et par kollegaer meldte sig ud på baggrund af 

forliget med strejke blandt togpersonalet, men det syntes han var udtryk for en stærkt usolidarisk 

mentalitet. Samme udfordring med færre kolleger ses også blandt lokomotivførerne, endda i større omfang. 

Udlicitering og nye ansættelser hos Arriva er også en årsag til faldende medlemstal i TPO idet flere kolleger 

vælger at gå over til Arriva. Dog forbliver medlemmerne i Dansk Jernbaneforbund. Togpersonalet har 

tidligere bidraget til robust DSB gennem depotstruktur mv. 

I fremtiden skal kørsel fra København overleveres til svensk operatør (SJØ/Transdev), hvor togpersonalet 

muligvis skal reduceres. Formanden sagde, at det bliver ved naturlig reduktion. 

 

Jimmi (FA): Jimmi fortæller at han i sine 3 år som tillidsmand ofte har været præget af at skulle ”slukke 

ildebrande”. Jimmi opfordrer hele bestyrelsen til at bidrage til nye forhandlinger, så alle er med til at finde 



løsninger mv. Det er vigtigt at vores aftaler overholdes og ikke forringes. Hele bestyrelsen skal hjælpe med 

at løfte, når Mikkel og Susanne har travlt. 

-Mikkel svarer: Ja det er rigtigt at tillidsmænd har brugt meget tid på ”brandslukning” dog mener Mikkel 

ikke nødvendigvis alt er brandslukning. Mikkel fortæller, alle forslag til OK23, efter de er blevet behandlet i 

DJ’s hovedbetyrelse, bliver drøftet på bestyrelsesmøde efter sommeren. DSB og DJ er enige om aktivt at 

arbejde for et bedre forhandlingsklima end ved OK20. TPO ønsker bl.a. forbedringer på barselsområdet, UA-

område, samt at arbejde mod nedgang i reallønnen.  EU’s sikkerhedsstandarder hjælper med at sikre 

togpersonalet ved fx at der skal være togpersonale ved kørsel i en tunnel. Nye togsæt uden overgang vil ved 

tunnelpassage også kræve mere togpersonale. Fokus vil også i fremtiden være på strækninger til 

Kalundborg og Nykøbing Falster. De kommende Talgo-vogne er ikke indrettet til at kunne fremføres uden 

togpersonale. 

 

Troels (KH): Troels udtrykker bekymring i forhold til arbejdsmiljøet som ikke altid er det bedste. Troels 

foreslår at ved OK23 sættes fokus på arbejdsmiljøet fremfor inflation mv. Derudover bør der udarbejdes en 

strategi fra OK-forhandling til den næste. Troels oplever at det er svært at få et samarbejde til at køre med 

de faglige som AMIR og overvejer at opsige sin titel på denne baggrund. 

-Mikkel svarer: Det er vigtigt man bliver betalt for sin arbejdskraft, idet det som bekendt er det eneste, man 

som arbejdstager kan tilbyde DSB.  Formanden er, generelt set, ikke utilfreds med lønniveauet, hvis der 

holdes status quo. Formanden fortalte det er blevet endog særdeles vanskeligt at frikøbe AMIR til møder i 

TPO-regi, da DSB ikke vil bevilge frihed til dette af principielle grunde. Der er dog stadig et fast etableret 

samarbejde om arbejdsmiljøet i Hovedbestyrelsesregi, hvor TPO er repræsenteret.. Mikkel ønskede sig også 

et tættere samarbejde med AMIR, dog ønskede DSB ikke at understøtte dette i forbindelse med firmaets 

indmeldelse i Dansk Industri. Mikkel forklarede endvidere om forskellen imellem OK-forhandlinger og 

lokalaftaler. 

 

Dennis (KH): Dennis var glad for at Jimmi nævnte de ”brændte bygninger”. Dennis udtrykte bekymring 

omkring forholdene for S-togrevisorerne. I både Øst & Vest opleves manglende tryghedsbemandinger. 

Derudover mærkeligt placerede pauser i turene. Dennis udtrykte også bekymring om ikke at have adgang til 

UA-beregninger. Dennis bringer frustrationer videre fra medlemmer, som oplever lange behandlingstider på 

brudsager. Dennis siger tak til bestyrelsen for godt samarbejde, trods små uenigheder til tider 

 

Jørgen (AR): UA-aftalen er 2 år gammel.  Vi skal give hinanden håndslag på at rette henvendelse til den 

administrative del af DSB, som ofte skaber forsinkelser og problemer. Jørgen efterlyste klarere tolkninger 

om længde på fridage, hviledage mv, Disse opfordrede Jørgen til at rette til DSBs ledelse ingen OK-

forhandlinger. E-learning. har taget overhånd. Medarbejdere, som mangler IT-kompetencer, tilbydes ironisk 

nok E-learning. Jørgen ønsker bedre intern uddannelse. 

 

Bo (FA): Bo fremhævede, at det var positivt at Mikkel både ønsker bedre arbejdsvilkår og løn til OK-

forhandlingerne. Bo fortæller om flere passagerer, som kan skyldes krigen i Ukraine og de stigende 

benzinpriser. Bo opfordrede til at fortælle DSB, at togpersonalet har leveret mange effektiviseringer og 

takkede for formandens beretning. Tinglev har fået meddelt at de skal have ny leder og struktur for 

fremtiden. De er bekymrede om deres satellithold eksisterer efter år 2023. Bo manede til besindighed i 

forhold til forventningerne til forhandlinger, for som hovedregel skal vi altid aflevere noget, hvis vi fx ønsker 

afskaffelse af skubbeweekender. Det kan fx være vagter op til 10 timer i weekender, hvilket han ikke 

ønskede at bytte med. 

 



Mikkel opsummerede: Mikkel fortalte at fordi han var nødt til at udsætte brudsagsmøde pga. Covid-19. 

Brudsagerne blev udskudt, men vil blive behandlet på møde i juni 2022.  

Mikkel sagde, at han forventede DSB overholder de to årlige planlægningsmøder, som er aftalt i 

forretningsorden for Planlægningsudvalget, og ellers ville man imødegå dette. 

Mikkel ønsker også at togpersonalets håndbog med fortolkninger snart bliver udgivet. Problemet skyldes 

manglende møde med Ulla Ravn, som løbende udskyder. Hvorefter fortolkninger kan afklares. Mikkel har 

begæret et forhandlingsmøde, da undervisere får en ringere økonomi ved at undervise. Mikkel giver Bo ret i, 

at ved forhandlinger, fordi vi intet forærende. Mikkel fremhævede og roste den samlede bestyrelse for deres 

arbejdsindsats til gavn for medlemmerne. 

 

Benny (S-tog KH): Benny fortæller at manglende afklaring på fremtiden skaber frustrationer blandt 

kollegaer. Benny efterlyste formandens syn på sagen. 

-Mikkel svarer: Formanden fortalte, at samarbejde med visse dele af ledelsen er udfordret, og mente at DSB 

på visse områder ikke levede op til den gældende samarbejdsaftale, hvilket han har påpeget overfor 

direktøren. Bl.a. mangler orientering til tillidsmænd inden udsendelse af informationer mv. og han mente 

heller ikke DSB tog de faglige med i beslutningsprocessen i tilstrækkelig grad. Mikkel konstaterer at DSB 

mangler at finde på afklaringer omkring tekniske tider for flex-medarbejdere, som både kører S-togrevisor 

og togfører på samme vagt, i samarbejde med TPO. 

 

Afstemning om godkendelse af beretningen: Alle stemte for. 

Dirigenten konstaterede at beretningen er godkendt. 

 

(Dirigent sætter Tillidmandsmødet på pause for frokost. Mødet genoptages kl 14:15) 

 

5. Områdegruppens regnskab v/kassereren  
a) Regnskaber for perioden Susanne gennemgår det fremsendte regnskab år 2021. Nogle regnskabsposter 

er højere i år med tillidsmandsmøde fremfor år uden tillidmandsmøde. 

Afstemning om godkendelse: Alle stemte for 

 

b) Forslag til honorar Formandskabet foreslår uændret niveau. Bo (FA) foreslår kassererposten bliver en 

særskilt post i fremadrettet regnskab, så der ikke bliver særskilt.  

Afstemning om godkendelse: Alle stemte for  

 

c) Budget for næste periode Udkast til budgettet blev drøftet og besluttet på seneste bestyrelsesmøde. 

Susanne påpeger vi må tage hensyn til faldende medlemstal, så det matcher fremtiden og beskæringer. 

Dennis (KH): Dennis stiller spørgsmålstegn ved indkøb af kontormaskiner, som dækker telefoner, printer, 

ipad, pc mv. 

Jimmi (FA): Jimmi spørger om vi afholder flere bestyrelsesmøder i år uden tillidsmandsmødet. 

-Susanne svarer: Ja, fordi der vil forsat være behov for at mødes 

Jørgen (AR): Har vi forsat midler i vores uddannelsesfond? 

-Susanne svarer: Ja, der bliver løbende bliver afsat midler til fonden på lige nu 17.000. 

Morten (TPL): Ligger der mange penge i lokalgrupper? 

-Susanne svarer: Ja, dog har nogle lokalgrupper svært ved at bruge pengene under corona. 

Maria (NF): Har opsparet en smule pga. corona. Så det kræver inspiration til at få pengene brugt. 

Afstemning om godkendelse: Alle stemte for  



6. Indkomne forslag: Vedtægtsændringer 
Alle forslag til ændringer er fremsendt på forhånd. 

Derudover har Dennis (KH) nogle ændringsforslag til disse ændringsforslag på vegne af KH-gruppen. 

 

Forslag fra bestyrelsen: 

§ 7. Tillidsmandsmødet 

stk. 2. Ordinært tillidsmandsmøde afholdes i april måned i hvert lige kalenderår. (Foreslås erstattet med rød 

skrift) Ordinært Tillidsmandsmøde afholdes fra 15. marts, i hele april eller første to uger i maj i hvert lige 

kalenderår (Dette for at lette planlægningen, da der ofte ligger påske og øvrige tillidsmandsmøder i april) 

Yderligere foreslår KH-gruppen en mere præcis præcisering: 

I hvert lige kalenderår skal ordinært Tillidsmandsmøde afholdes i perioden imellem 15. marts – 15. maj. 

 

Kommentar: 

Jørgen (AR): Opfordrede til ikke at afholde tillidsmandsmøde i maj måned af hensyn til kollegaer, som 

afholder restferie i maj måned. Perioden for afholdelse af tillidsmandsmøde bør starte allerede i marts. 

-Mikkel svarer: Grunden til ændringsforslaget er at skabe mere rum til planlægningen og hensyn til højtider, 

der ofte ligger i april måned. Et tillidsmandsmøde bør fremadrettet planlægges mindst et år i forvejen. Det 

vil være uhensigtsmæssigt at kunne afholde ordinære tillidsmandsmøde allerede start marts, af hensyn til 

lokalgruppemøder rundt i landet og valg vil ikke være afsluttede. Restferie skal afvikles senest 30.4 

Jimmi (FA): Mikkel har fortalt hvad der vil være nødvendigt. 

Maria (NF): Forslag om perioden bliver 15.marts – 8. maj 

 

Afstemning: 

Forslag fra Kristine: Tilføjelse: ”dog tilsigtes at ordinære tillidsmandsmøder afholdelse i april.” 

Et flertal stemmer for denne tilføjelse. 

 

Herefter endelig afstemning om ændringsforslag: 

Endelig vedtaget stk 2 med alle ændringer: 

I hvert lige kalenderår skal ordinært Tillidsmandsmøde afholdes i perioden imellem 15. marts – 8. maj. 

Ordinære tillidsmandsmøder forsøges altid planlagt i april. 

 

… 

Stk. 11. Forslag, der ønskes behandlet på tillidsmandsmødet, skal være områdegruppeformanden i hænde 

senest tre uger inden tillidsmandsmødets afholdelse. (Dette for at det skal være muligt at sende og 

behandle forslag inden mødet) 

 

Forslag til ændring af ændringsforslag fra KH-gruppen: 

Stk. 11 Forslag der ønskes behandlet på de ordinære tillidsmandsmøder, skal være 

områdegruppeformandskabet i hænde senest tre uger inden afholdelse. 

 

Forslaget ændres til at blive tilføjet i §7 stk 5. 

Afstemning: Alle stemte for. 

 

7. Valg.  
a) Områdegruppenæstformand Susanne Bjørn Jensen genopstillede og der var ikke andre kandidater. 



Susanne blev genvalgt 

b) 1 suppleant for bilagskontrollant (to år) Troels fik flest stemmer blev valgt. 

(pause i 15 minutter)  

 

(Forsættes) 

8. Dansk Jernbaneforbund v/Kirsten Andersen 

Kirsten Andersen afgav beretning fra forbundet om forskellige emner såsom ledelsen i DSB, ny 

forbundsledelse, ny retning for forbundet med fokus på genopretning af samarbejde med 

operatørerne, udfordringer med kombimedarbejderne, arbejdsmiljø etc. 

 

Lonnie (KB): Hvor langt skal medlemstallet ned før vi ikke længere er et forbund? 

-Kirsten svarer: Det ligger slet ikke i kortene og vi har en meget sund økonomi. 

 

Troels (KH): Kirsten var ærgerlig over at medarbejder tilslutter sig flex-ordning for S-togrevisor, når 

der er forhandlinger i gang. Har fagforeningen været gode nok til ikke at fortælle der mangler 

aftaler som flex-medarbejder.? 

-Kirsten svarer: Ja 

 

Jimmi (FA): Dejligt med en transportminister som er glad for offentlig transport. 

Kirsten svarer: Vi spurgte ikke. Transportministeren kan ikke forestille sig tog uden togpersonalet 

for at sikre tryghed mv. 

 

Jørgen (AR): Jørgen efterlyser mere åbenhed omkring honorar formand m.fl. i Dansk 

Jernbaneforbund. En model med inspiration fra FOA. Kan Kirsten se problemer i sådan et forslag 

fra TPO? 

-Kirsten svarer: Både ja og nej. Det er en drøftelse af hovedbestyrelsen hvordan organisering er 

fremadrettet. Hovedbestyrelsen skal snart afholde en temadag med drøftelser af fremtiden 

organisation med honorar, hvad kan offentliggøres og hvad kan ikke offentliggøres. 

 

Benny (S-tog): Enhedsmedarbejderne er en chance for medarbejderne har en bedre sikret i 

fremtiden. De ser en mulighed for at få en værdi i firmaet. Mange har misset håbet om at deres 

nuværende ordinære S-togrevisor forsvinder om 5 år. 

-Kirsten svarer: Det er en fin ordning. Kirsten er dog uforstående overfor at arbejdsvilkårene er så 

ringe og det bliver accepteret.  

 

Bo (FA): Tak til Kirsten for at hun er kommet og ordene. Ebbe for mulig kommende næstformand – 

er det ham man satser på som ny formand? 

-Kirsten svarer: Det ville være mærkeligt, hvis man ikke ser ham have en rolle i fremtiden, men nu 

har han jo lidt tid til at vise, hvad han står for. 

9. Eventuelt  

Ingen ønsker nogen bemærkninger 



10. Mødets afslutning 

Dirigenten takker for ro og orden ved det ordinære tillidsmandsmøde og erklærede det 7. 

tillidsmandsmøde for afsluttet. 

 

Afsluttende bemærkninger fra Mikkel: Tak til dirigenten for hans indsats. Tak for konstruktiv debat. 

Til de delegerede. Tillykke til Susanne med genvalget. Tillykke til Troels for valgt til 

bilagskontrollantsuppleant (to år). 

Mødet dagen efter er rykket til start kl. 09:30. Alle bydes velkommen til et glas inden middagen. 

Tak til hver enkelt delegeret for også at bruge deres tid på TPO og til gæster! 


