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Sidste omgang i Tjenestemandsretten 
Onsdag den 26. maj var dagen, hvor sidste runde skulle tages i 
Tjenestemandsretten vedrørende de arbejdsstandsninger, DSB oplevede i 2018-
2019.  
 
Der var i alt indklaget 16 tjenestemandsansatte kolleager.  
 
Thomas var eneste vidne for de indklagede kollegaer og afgav en grundig 
forklaring om bl.a. hvad der er læsepligt på, når man er lokomotivfører.  
 
Kammeradvokaten, som førte sagen for Medarbejder -og kompetencestyrelsen, 
havde følgende vidner: Poul Gemzøe-Enemark, Rolf Møller Pedersen, Thomas 
Gordon (Driftschef for Driftslederne) og Henrik Frithiof Nielsen. 
 
Der afventes nu, at Tjenestemandsretten afsiger dom og forventningen er, at der 
går 14 dage, før dette sker.  
 
De berørte kollegaer vil ligesom sidst få direkte besked fra Thomas, hvorvidt der 
er fældet dom eller ej.  
 
Vedrørende arbejdsstandsningen den 1. april 2019, så sender HR i disse dage 
breve rundt til de dømte kollegaer. Har du spørgsmål i den forbindelse, så tøv 
ikke med at ringe til Thomas eller eventuelt Else, DJ’s jurist.  
 

Husk tilmelding til Generalforsamlingen  
Grundet Covid-19 restriktionerne er det i år vigtigt, at du tilmelder dig.  
 
Tilmelding kan ske til Thomas eller Henrik.  
 
Generalforsamlingen afholdes, som bekendt i indkaldelsen, på hotel Scandic i 
Sydhavnen, mandag den 21. juni 2021 kl. 15:30. Tilmelding senest den 7. juni.  
Efter generalforsamlingen vil der være en bid mad.  
 
Vel mødt! 
 

Ny Uniform 
Den endelige dato for hvornår den nye uniform skal tages i brug, kendes fortsat 
ikke. Vi er bekendte med, at der er flere kollegaer, som har en del besvær med at 
få en uniform der passer, trods opmåling foretaget af Mammut. Det nærmer sig 
en farce for disse kollegaer, som blandt andet har skulle høre, at deres arme 
enten er 13 cm længere eller kortere, end da opmålingen fandt sted i december!  
 
Som beskrevet tidligere, er arbejdet i fuld gang med at få en faglig voldgift til at 
bedømme om DSB’s krav om pålagte opgaver, KAN foregå i fritiden.  
 
Vi skriver selvfølgelig ud, så snart der er nyt i sagen. 
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