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BOULEVARD UPDATE 
LOKOMOTIVFØRERPERSONALETS OMRÅDEGRUPPE S-TOG 

Årgang 13 nr.  20 

Saldi

På baggrund af flere henvendelser fra medlemmer omkring de saldi vi har fået 
oplyst via E-boks omkring validitet mv., har vi rejst en officiel henvendelse til DSB 
og de personer som står bag. 

Det skal også ses i lystet af, at vores kollegaer hos togpersonalet endnu ikke har 
fået deres saldi oplyst. Det skyldes ifølge DSB, at man har valgt S-tog først 
grundet antallet af ansatte. 

Hvis du mener, at de udsendte saldi er forkerte i forhold til eget regnskab, er det 
vigtigt (hvis du ikke allerede har gjort det), skriver en mail til din leder med 
Thomas eller Jan som cc, hvor du redegører for fejlene, som der måtte være. 

DSB har svaret på vores henvendelse, at de garanterer validiteten i de saldi, 
vi har modtaget i E-boks, derfor hører vi meget gerne, såfremt der er 
konstateret faktuelle fejl.
  
Uddannelse sker i arbejdstiden

Uddannelse sker i arbejdstiden: Dansk Jernbaneforbund er blevet bekendt med, 
at DSB forsøger at omgås dette princip. DSB beder medarbejderne i DSB S-tog 
om at tage et e-learnings-modul inden udgangen af februar 2020 mod tilskrivning 
af 30 min til afspadsering.
E-learning indgik i lokalaftale-forhandlingerne. DJ ønskede en lokalaftale; men 
DSB afviste.
Det blev derfor gjort klart overfor DSB, at nå man afviser en lokalaftale, så betyder 
det:
* Al uddannelse foregår i arbejdstiden og IKKE i fritiden.
* Det er virksomhedens opgave og pligt via arbejdssedlen at definere hvornår og 
hvor dette skal foregå for hver enkelt medarbejder.
Hvis DSB ønsker at vores medlemmer skal uddanne sig i fritiden, kan de anmode 
om en forhandling af dette forhold.

De nederste linjer, ser vi ikke rigtig LPO S-tog være en del af… Sættenissen 
må have været på spil hos DJ ;-)
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