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Fællesmøde ar/ab                                                                                                       05.04.2017 

 

 

Tilstede: 

 

Jørgen Maach (JM) 

Henrik Bo Larsen (HBL) 

Mette Otte Andersen (MOA) 

Bo Willestofte (BW) 

Bo Sørensen (BS) 

E. N. Andersen (ENA) 

Tina Bryder (TB) 

Helle Hvidkjær (HH) 

Flemming Parmo Pedersen (FPP) 

 

Dagsorden: 

-Orientering fra Ab 

-Orientering fra Ar 

-Depotstruktur status 

-Orientering Amir 

-Evt 

 

Depotstruktur: 

JM orienterer om forløbet omkring arbejdsgruppens arbejde med depotstruktur. 

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra virksomheden, TPO og DJ. 

Nogle af de prioriteter man havde var bl.a. at bevare så mange arbejdspladser som muligt, at der 

ikke ville ske afskedigelser men at besparelser sker via naturlig afgang eller forflyttelse, at 

betingelser for forflyttelser var ens for tj.mænd og ok-ansatte, at man brugte DSB anciennitet som 

grundlag for at undgå splid mellem kolleger.  

 

Vi skal være opmærksom på at opdaterede anciennitetslister først sendes ud når forflyttelser er 

fastlagte. 

 

Der bør laves et normativ for de forskellige depoter (København, Fredericia og Aarhus). 
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Seniordage: 

Senioraftaler og lederes forskellige tolkninger af dem drøftet. 

Deltid bør være en mulighed for de medarbejdere der ønsker det. 

Der bør være en fælles holdning fra virksomheden, således der er ens regler for alle. 

 

Billettering 2:2: 

Det er en fordel for medarbejdernes sikkerhed at gå 2 og 2. 

Det er også af hensyn til arbejdsmiljø man skal gå 2 og 2. Det kan formindske stressfaktoren. 

Det kan være en tidsmæssig udfordring i forhold til afgangsproceduren at få fordelt sig ved 

efterkontrol. 

Lokalgrupperne Ab/Ar anbefaler at man laver et pilotprojekt hvor man laver 2 og 2 billettering. 

 

TPO: 

Efter vores opfattelse er den nye tgf uddannelse er ikke tilstrækkelig grundig. 

Den er for kort og lærer ikke nye medarbejdere nok om praktisk arbejde i toget. 

De nye møder for mange forskellige PI’er, for lang tid går med at finde ud af hvor langt eleven er i 

forløbet. 

 

Vi efterlyser politisk opmærksomhed fra TPO i forbindelse med at man reagerer på kommentarer 

fra politikere og medier i sager der vedrører togpersonalet og vores arbejdsbetingelser 

 

Fritstilling: 

Som udgangspunkt bliver man ikke fritstillet i opsigelsesperioden i forbindelse med 

depotstrukturpakker. 

 

 

 

 

 

 

 


