
   

 

DSB’s direktion har bevidst 
fravalgt samarbejdet 
DSBs direktion har i 11. time fundet ud af, at ogsa  visse af Dansk Jernba-
neforbunds medlemskategorier skal omfattes af de kommende bespa-
relser i administrationen.  
 
Det sker pa  trods af, at DSB til Hovedsamarbejdsudvalget i DSB specifikt 
har nævnt, at Dansk Jernbaneforbund ikke ville blive omfattet.  
 
Ledelsens reaktion pa  forbundets naturlige og højlydte protester var 

blot, at det er deres ret at lede og fordele arbejdet. 
 
Pa  et møde onsdag den 10. januar bekendte direktionen kulør og viste 
sig som en særdeles utroværdig forhandlingspart. De agter ikke længere 
at respektere egne tidligere tilkendegivelser om at Dansk Jernbanefor-
bunds medlemmer ikke omfattes af flere effektiviseringer, da netop for-
bundets medlemmer har indfriet en meget stor andel af besparelseskra-
vene via især effektiviseringsaftaler samt omra degruppernes medvirken 
til gennemførelsen af ’Robust DSB’. 
 
Direktionen viser endnu engang, at de ikke er til at stole pa . Forhandlin-

ger om ’Robust DSB’ har direktionen sa ledes gennemført velvidende, at 
de ville opsige alle aftaler efterfølgende. 
 
DSBs direktion har aktivt valgt at ga  fra at være samarbejdspart til at 
være modpart. Dette tager Dansk Jernbaneforbund til efterretning forud 
for de kommende forhandlinger ved overgangen til Dansk Industri. 
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