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Kære alle. 

 

 

Dansk Jernbaneforbunds info vedr. indmeldelse i DI: 

DSB i DI - Det næste slag kæmper vi ved forhandlingsbordet  

Arbejdsretten har i dag afsagt dom i sagen om DSBs opsigelse af den statslige overenskomst som følge af 

deres indmeldelse i Dansk Industri (DI) . Arbejdsretten har afgjort, at DSB juridisk kan melde sig ind i DI 

opsige det statslige aftalegrundlag. I den forbindelse udtaler Henrik Horup, formand for Dansk 

Jernbaneforbund:  

- Vi havde naturligvis håbet på et andet udfald. Men når det er sagt, så er jeg glad for, at vi nu har klarhed 

over de juridiske konditioner. De næste par dage vil vi nærstudere de juridiske argumenter og blive lidt 

klogere på, hvad dommerne har lagt vægt på, siger Henrik Horup, der samtidig peger på, at der ikke er 

nogen mulighed for at anke dommen.  

- Det næste slag kæmper vi ved forhandlingsbordet. DSB har ønsket at rive det nuværende aftalegrundlag 

over. Det havde dagens dom ikke kunne ændre – ligegyldigt udfaldet, siger Henrik Horup.  

- Nu skal vi finde en fair løsning. Det skylder vi passagerne og ikke mindst de mange medarbejdere, der har 

levet med usikkerheden i snart et år, siger Henrik Horup. 

 

Materielsituationen.  

Som I nok alle har mærket på egen krop, har virksomheden store udfordringer med materielsituationen. Det 

er et emne, som har vores store fokus og vi benytter enhver lejlighed til at gøre opmærksom på de store 

arbejdsmæssige konsekvenser, som dette bevirker.  

 

Vi vil her opfordre jer alle til at blive ved med at indmelde fejl på materiel, så omfanget bliver bekendtgjort 

overfor ledelsen.  

 

Debatindlæg: 

Læs vores kollega Morten Færgemanns meget rammende debatindlæg i Aarhus Stiftidende d. 27.9.18. 

Benyt følgende link: https://stiften.dk/debat/DSB-ansatte-under-pres-DSB-styrer-mod-sin-egen-undergang-

og-vi-har-ondt-i-maven-over-at-se-paa-det/artikel/535464 

 

Turliste K18-3: 

Vi gør opmærksom på, at K18-3 er gyldig til 8.12.18 og ikke som der fejlagtigt står 30.9.18 

Hjemmesiden bliver opdateret snarest. 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 
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