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 Kære Kollegaer 
 
 
Valg af holdrepræsentater: 
I flg. vores vedtægter så skulle vi have valgt holdrepræsentanter i år. Men pga. den kommende 
depotstruktur finder vi det mere fornuftigt at vente med dette valg indtil vi kender konsekvensen af 
depotstrukturen. Vi har spurgt de nuværende holdrepræsentanter og de har indvilliget i at fortsætte indtil 
videre.   
 
Brud på arbejdstidsreglerne: 
Vi oplever stadig en del brud på arbejdstidsreglerne og vil derfor gerne have papir på dem hvis I bliver 
opdager disse brud. Selvfølgelig skal bruddene forsøges løst først. Men selvom om de bliver løst så vil vi 
gerne have underretningen i form at sedler fra ”vis tog” og bemandingslister fra TOF. I må også meget 
gerne skrive hvilket brud der er og hvem I har snakket med vedr. jeres henvendelse og om det blev løst 
eller ej. 
 
Arbejdsgruppe vedr. holdvalg/holdindplacering: 
Der er nedsat en arbejdsgruppe i TPO, som arbejder på at lave vedtægter ved holdvalg/holdindplacering 
der skal gælde for alle depoter i hele landet. 
 
SAR-ture i hold: 
Vedr. K17-2 er SAR-ture i holdene langt ind med en længde på 7 timer og 24 minutter. Det skyldes et 
tekninsk problem i PDS som ikke kan udregne norm hvis der ligger 12 timers lommer. Ydermere så trækker 
PDS 12 timer når der søges fri på en tidslomme. 
Vi er blevet gjort opmærksom på, at man i den daglige udsættelse af ture ikke har overholdt de tider som 
står i turlisten k17-2 . Og det skyldes at planlæningsafd. stadig arbejder med 12 timers lommer, hvilket 
også er den aftale der er lavet omkring SAR tidslommer i hold. 
Vi har aftalt med planlægningsafd. at fra k17-2 (24.06.17) og resten af juni måned tilrettes mødetiden så 
den passer til turlisten hvis det ønskes. 
Fra 01. juli og til K17-2 slutter skal der påregnes en tidslomme på 12 timer fra mødetiden iflg. turlisten K17-
2 på Sar-tider i faste hold. I denne tidslomme kan der tjenestefordeles SAR-ture på 7:24. 
 
Bisidder: 
Hvis man skal til samtale hos sin leder, hvor man bliver tilbudt at tage en bisidder med, anbefaler vi at man 
gør det. 
 
 
I ønskes en rigtig god sommer 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Bo Willestofte 
TPO lokalgruppeformand Århus 
 


