
Kære medarbejder i DSB

DSB har i dag været ramt af en række overenskomststridige arbejdsnedlæggelser blandt lokomotivførerne i Fjern- og Regionaltog. Det 
er tredje gang i løbet af kort tid, at vores passagerer oplever, at de ikke kan komme med toget som følge af overenskomststridige 
arbejdsnedlæggelser blandt lokomotiv- og togførere.

Det er jeg rigtig ked af. Det er dårligt for vores fælles arbejdsplads. Både på kort sigt og i værste fald også på langt sigt.

DSB er under pDSB er under pres på grund af faldende passagerindtægter og stigende konkurrence fra billige biler og busser. Vi er nødt til at vise 
kunderne, at de kan stole på os, når de skal på arbejde, i skole eller hvad de nu har af planer for deres fritid.

DSB er også til politisk eksamen i disse måneder. I øjeblikket er vores politikere i gang med at vurdere, hvilken rolle DSB skal spille i 
fremtidens S-tog. Vi ved, at man politisk ønsker et offentligt-privat partnerskab. Vi ved også, at vi har en reel mulighed for at kunne 
spille en stor rolle i det set-up, hvis vi kan bevise, at vi er effektive og ikke mindst pålidelige i driften.

BBegge problemstillinger bliver forværret, når kunderne tages som gidsler i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Jeg forstår godt, at det er forbundet med usikkerhed, når velkendte vilkår ændres. Det er også vigtigt, at der er plads til diskussion og 
uenigheder om arbejdstid- og vilkår. For der er forandringer under den nye overenskomst i forhold til de tidligere kendte lokalaftaler.

DSB har udsendt en faktabog til overenskomstansatte lokomotiv- og togførere om den fremtidige arbejdstid- og planlægning under 
Jernbaneoverenskomsten, så man kan se, hvilke vilkår, der gælder fra den 3. februar 2019.

Jeg meneJeg mener, at der grundlæggende er tale om ordentlige forhold. Principperne herunder gælder for både overenskomstansatte og 
tjenestemænd:

Alle lokomotiv- og togførere vil kende deres arbejdsdage og fridage et år ad gangen. 
75% af medarbejdere kører i faste kombinationsture og kender konkrete planlagte arbejdstider eller tidslommer for et år ad gangen.

25% af alle kørende medarbejdere er aøsere. De kender deres konkrete planlagte arbejdstider eller tidslommer senest 28 dage før 
arbejdsdagen.

IIndtil fem dage før en tur kan den i akutte tilfælde justeres med maksimalt 45 minutter i Fjern- og Regionaltog og 20 minutter for 
S-tog. Herefter er præcis møde og sluttid endeligt fastlagt. Ændringer herefter giver overtidsbetaling. Dette gælder for alle kørende 
medarbejdere.

På fredag vil næste års turplaner ligge klar. Herefter skal der vælges og fordeles. Midt i december kender alle i tur deres turplan for 
2019. Jeg vil opfordre vores kørende medarbejderne til at se, hvordan de planlagte ture ligger, og om de ikke skaber rimelige rammer 
for det daglige arbejde.

DSB vil geDSB vil gerne være med til at ntune disse rammer, så de kan tilpasses bedre til den enkelte medarbejder eller medarbejdergruppes 
behov, men indtil der er lokalaftaler på plads har vi måttet planlægge ud fra Jernbaneoverenskomstens overordnede rammer. 

Jeg synes generelt, at vi har højt til loftet i DSB. Men vi bliver nødt til at løse uenighed ved at følge reglerne for det danske 
arbejdsmarked. 

I øjebliI øjeblikket rejser enkelte spørgsmålet, om den danske model er truet. Lad mig slå fast, at DSB følger den danske model.  En model, der 
betyder, at vi har overenskomst indgået mellem Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbund – og at spørgsmål om udmøntningen af 
denne løses gennem forhandlinger. Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser er ikke en del af den danske model.

DSB er bleDSB er blevet enige med Dansk Jernbaneforbund om indholdet af en tillidsmandsaftale. Vi har sammen med repræsentanter for 
Dansk Jernbaneforbund aftalt et forhandlingsforløb frem til starten af januar, når det gælder arbejdstid og arbejdsplanlægning. Vi er 
med andre ord godt i gang arbejdet med at få suppleret overenskomsten med ere rammer i form af lokalaftaler.

VVi har modtaget en opfordring fra et af dagens faglige møder, hvoraf det fremgår, at der ikke kan forventes ro blandt 
lokomotivførerne, før der er indgået lokalaftaler med Dansk Jernbaneforbund. Jeg vil gerne slå fast, at der ikke vil blive forhandlet 
lokalaftaler, hvis der fortsat er overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Når der forhandles, skal reglerne for det danske 
arbejdsmarked følges.

 Jeg vil gerne opfordre alle ledere og medarbejdere til nu at stå sammen om det videre arbejde – og stå sammen om DSB. Vi har 
mange opgaver vi skal løse – vi har et fælles ansvar for, at det også i fremtiden er naturligt, at det er DSB, der binder Danmark sammen.

 Med venlig hilsen

FFlemming Jensen
Administrerende direktør


