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BOULEVARD UPDATE 
LOKOMOTIVFØRERPERSONALETS OMRÅDEGRUPPE S-TOG 

Årgang 13 nr.  22 

Et hektisk år nærmer sig afslutningen

2019 blev et år, som vi lokomotivførere på S-banen nok aldrig glemmer! 

Aldrig tidligere, har afstanden mellem lokomotivførerne og ledelsen i DSB været 
større.

Aldrig tidligere har vi oplevet en ledelse, som opsagde samtlige lokalaftaler.

Aldrig tidligere, har der været så meget uro.

Aldrig har så mange gode kollegaer valgt at søge nye veje væk fra DSB.

Aldrig har sammenholdet mellem DSB ansatte på tværs af fag været stærkere! 

2019 lakker mod enden og både et nyt år og et nyt årti banker på døren. 

Forventningen fra LPO S-tog er, at vi alle er klar til forsat at stå sammen i forhold 
til de opgaver som venter i det nye år. 

Tak for opbakningen vi har fået i året der er gået.

Af igangværenede opgaver forstår i første omgang, at vi får de delelementer af 
den indgåede fastholdelsesaftale på plads vedr. Optimizer og karrierevej mod 
F&R. 

Der skal ikke herske tvivl om, at vores fokus er på de daglige ændringer vi alle 
oplever. Derfor er ovenstående arbejde omkring Optimizer og dermed også 
driftsdisponering en af vores største prioriteter, da der er tale om det helt nære 
arbejdsmiljø.

Ellers venter overenskomstforhandlingerne. 

Hold i den forbindelse øje med Dansk Jernbaneforbunds hjemmeside, som nu har 
tema OK20, med både tidslinje og fakta omkring forhandlingsforløbet, samt hvem 
der forhandles for mv.. LPO S-tog forventer, at vi skal stå klar til at forhandle fra 
ca. slut februar/start marts 2020. 

Vi oplever, at topledelsen i DSB, rækker ud efter et bedre samarbejde med os 
lokale tillidsfolk. Derfor starter vi allerede i januar op på et mere intensiveret 
samarbejde. Så må vi se, hvad det kommer til at betyde.

Med ønsket om at godt nytår til dig og din familie
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