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Kære alle. 

 

 

 

Turliste K18 ture over 9 timer: 

Vi har fået en del henvendelser på ture over 9 timer og vedr. reglen for disse ture. Arbejdstidsreglerne 

foreskriver flg:  

”Der kan planlægges dagture på op til 9 timer på hverdage. 

På lørdage og søndage kan der planlægges med dagture op til 10 timer. 

Ture over 9 timer kan dog maximalt udgøre 15 % af det samlede antal mødegange på det enkelte depot 

pågældende lørdag henholdsvis søndag. 

For togpersonale i reserven gælder, at ture over 9 timer på lørdage og søndage højst kan forekomme en gang 

om måneden, dog maksimalt 8 gange pr. år. 

Forud for turlisteforhandlingerne godkendes turenes opbygning og indhold i Planlagningsudvalget.” 

I K18 er flg. ture for Aarhus depot aftalt: 

Hold C:  Søn.  5.34-15.28  Lyn14 Ar-Kh Ic116 Kh-Cph Ic145 Cph-Ar  

Hold D:  Lør. 12.34-21.58 Lyn46 Ar-Fa Lyn749 Fa-Str Lyn 766 Str-Fa Lyn73 Od-Ar 

Hold D:  Lør. 11.02-20.28 Ic136 Ar-Cph Ic165 Cph-Ar 

 

Andre ture over 9 timer er ikke aftalt for Aarhus lokalgruppe og er således ulovlige. 

 

Vær opmærksom på at man ikke kan nægte at køre en ulovlig tur, men skal gøre ”Tjenestefordelingen/her og 

nu disponeringen” opmærksom på at turen ikke er lovlig. Insisterer de på at man kører turen, uden at gøre den 

lovlig, skal man efterfølgende ligge arbejdseddelen i lokalgruppens dueslag eller afleverer den på kontoret, til 

videre behandling i det faglige system.  

 

Turlister K18-1c: 

På grund af sporarbejder på Sjælland vil der sker lidt ændringere i turene pr. 22.03.18. Pt foregår der lidt 

justeringsarbejde og vi vil fremlægge de nye turlister, der er gældende fra d. 22.03.18, så hurtigt som muligt. 

 

Åben brev til lokalgruppe: 

Vi har modtaget en mail fra Ove Stink med nogle spørgsmål/påstande ifbm måden at søge på venteliste til 

holdene på. 

Da Ove har valgt at lave en mail til lokalgruppen Aarhus skylder vi selvfølgelig lokalgruppen Aarhus at vise 

vores svar til Ove. 

Ove har modtaget følgende svar fra lokalgruppebestyrelsen: 

 

Kære Ove 

Vi har i dag på bestyrelsesmødet vendt dine påstande og er i bestyrelsen enige om flg.: 

Vi fastholder at holdvalget og efterfølgende håndtering af ansøgninger til hold er foregået i henhold til 

regler beskrevet i ”protokollat til områdegruppe TPO-DSBs love den 26.09.2017” stk 2 og stk 4. 

Vi har testet den elektroniske holdansøgning flere gange, også den 20.11. efter kl. 12:00, og konstateret at 

den virker. På selve dagen har vi modtaget mail sendt via hjemmesiden kl. 12.04 og kl. 12.05. 

Det ekstra pres der var på vores hjemmeside den 20.11. kl. 12:00 da ansøgning til ventelister til hold igen 

kunne indgives, gav længere svartid på tilgang til ansøgningen end normalt. 

Den elektroniske ansøgning er tænkt som en ekstra mulighed man kan bruge for at indgive ansøgning. Det 

gør det f. eks nemmere for de kolleger der har ferie, er sygemeldt eller på barsel. 
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Det har aldrig været meldt ud at det var eneste mulighed. 

Som det også fremgår af TPO’s protokollat kan holdansøgninger til ventelister indgives løbende til 

bestyrelsen skriftligt eller på mail, når bestyrelsen har meddelt at der igen kan søges hold. 

Protokollatet kan ses på TPO’s hjemmeside: http://www.tpodsb.dk/files/protokollatholdvalgtpoV8.0.pdf 

 

 

Lokalgruppemøde 2018: 

Vi gør lige opmærksom på at der er lokalgruppemøde d. 08.februar og man kan tilmelde sig på de liste der 

hænger på lokalgruppens opslagstavle. 

 

Og i den forbindelse gør vi ligeledes opmærksom på at forslag som ønskes behandlet på mødet skal være 

lokalgruppebestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 3 uger før mødet. Altså senest d. 18.01.18. som 

beskrevet i lokalgruppens vedtægter §4 stk. 6 

 

Fridage i 2018: 

Iflg. arbejdstidsreglerne skal man opnå 113 fridage om året. Pga holdvalget kan man jo have skiftet 

fridagsmønster hvilket gør at man kan risikere ikke at opnå de 113 dage i 2018. Så gør Jer selv den tjeneste 

at tjekke efter. I tilfælde, hvor det ikke sker, så henvend jeg gerne til lokalgruppebestyrelsen med 

”bevisførelse” og så vil vi bringe sagen videre. 

 

Overenskomstforhandling: 

I forbindelse med DSB’s indmeldelse i DI er der lokale aftaler som skal forhandles på plads, disse 

forhandlinger vil foregå på DJ/TPO niveau med forventligt start i denne måned.  

Overenskomstforhandlinger for tjenestemandsansatte foregår ligeledes i 2018. 
Vi vil holde Jer orienterede når vi har nye informationer. 
 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Bo K. Willestofte 

Lokalgruppeformand 

TPO Lokalgruppe Aarhus 

 

http://www.tpodsb.dk/files/protokollatholdvalgtpoV8.0.pdf

