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Trykte udgaver af Jernbaneoverenskomsten 2020-2023 klar
Vi har fået et antal udgaver på vores kontor. Så hvis du er interesseret, så slå
vejen forbi kontoret.
Mail til Driftschef og underdirektør
Nedenstående mail er d.d. sendt fra LPO S-tog:
Jeg vil gerne udbede mig en garanti for, at vi har hørt manglende
lokomotivførere, som aflysningsårsag på perroner og i trafikradio mv., for sidste
gang!
Det er nu engang sådan, at det aldrig er lokomotivførerbestandens skyld, hvis
der måtte ske aflysninger. Der er alene tale om DSB’s evne til at planlægge
brugen af deres ressourcer. Jeg ønsker på ingen måde en gentagelse af Påsken
set med F&R briller, hvor der reelt aflyses tog, hvor der sidder lokomotivførere
på rådighed (af den ene eller anden beskaffenhed). Jeg håber, at I har lært af
denne kikser.
Du skal også vide, at de mange forsikringer om, at der ikke er flere
overtallighedsrunder på vej, på ingen måde nedsætter bekymringerne hos dine
medarbejdere, når DSB kører forsøg med hvor få lokomotivførere man kan
”nøjes med”. For hvorfor kører man sådanne forsøg, hvis ikke målet er, at der
skal ske flere afskedigelser.
Møde om tidsforbrug mv. ”Ny uniform”
Der har i dag været holdt et kort møde med projektlederen og HR direktør Tine
Moe Svendsen.
Der bliver ikke mulighed for at få dækket evt. tidsforbrug i forbindelse med
afhentning og evt. ombytning.
Oplever du problemer, så kontakt din nærmeste leder eller uniformsprojektet på
uniformsprojektet@dsb.dk.
Afhentning af uniformen adskiller sig ikke fra afhentning af julegaver etc., som
ligeledes sendes til en pakkepostudlevering i nærheden af ens bopæl.
KIK OP starter op igen
I starten af maj og måneden ud, får vi de sidste kørelærere igennem denne
seneste runde af KIK OP.
LPO S-tog er, som vanligt, også med på disse dage og ser frem til en masse
god sparring med kollegaerne.
Den endelige form omkring bespisning mv. vil snarest blive beskrevet af
områdeleder Brian Andersen.
Tjenestemandsretten
Sagen om arbejdsnedlæggelsen den 1. april 2019 er nu behandlet i
Tjenestemandsretten. FH har ført sagen på kollegaernes vegne bistået af DJ’s
jurist.
Der er ikke meldt noget ud omkring domsafsigelse, men vi forventer 2-3 uger.

