
 
 

Protokollat til Områdegruppe TPO-DSBs love den 26.09.2017  
Dette protokollat erstatter alle tidligere område- og lokalgruppevedtægter vedrørende indplacering i hold 

Stk.1  Nedenstående regler beskriver holdvalg- og holdindplacering gældende for togpersonale hos TPO-DSB fjerntog/regionaltog.  
Personale stationeret i TPO S-tog er ikke omfattet af dette regelsæt.  
 

Stk. 2 Togpersonalets lokalgruppebestyrelser kan efter behov inddele depotet i et antal hold. 
 
Holdvalg bør så vidt muligt undgås. 
 
Holdvalg finder kun sted hvis lokalgruppebestyrelsen eller hvis et flertal på lokalgruppemødet beslutter det.  
 
Ved holdvalg sker indplacering i hold efter DSB-anciennitet. 
 
Det er lokalgruppebestyrelsens pligt at sikre at ajourføre ventelister og anciennitetslister fremadrettet. 
 

Stk.3 Lokalgruppebestyrelsen har mulighed for at justere i holdstørrelser/holdantal i forbindelse med turlisteforhandlinger, uden at der  
afholdes holdvalg. 

Stk. 4 
 

Ansøgninger om holdindplacering/venteliste kan løbende indgives skriftligt eller på mail til lokalgruppebestyrelsen, som kvitterer for 
ansøgningen. 
Hvis man ikke ønsker at fastholde sin ansøgning, meddeles dette lokalgruppebestyrelsen, der så sletter ansøgningen. 
 
Efter afholdelse af et samlet holdvalg for hele depotet, nulstilles alle tidligere holdansøgninger. Lokalgruppebestyrelsen informerer  
efterfølgende om hvornår der igen kan søges hold. 

Stk. 5 
 

Der kan gælde særlige regler for visse holdtyper med særlige arbejdsopgaver, da ansøgere hertil skal godkendes af den lokale ledelse. 

Stk. 6 Holdansøgninger imødekommes i den rækkefølge som de indkommer. 
Er to (2) ansøgninger indkommet samtidig er det den ansøger med højst anciennitet hos DSB, der har prioritet. 
Er ansøgning og DSB anciennitet den samme, er det den med højeste alder, der har prioritet. 
Ansøgning til hold kan først sendes dagen efter endt grunduddannelse. 
 

Stk. 7 Hvis der reduceres i antallet af holdpladser i et hold, uden afholdelse af holdvalg, er det den/de med mindst DSB-anciennitet, der først 
flyttes ud af holdet. 
Er der flere med samme DSB-anciennitet, er det den/de aldersmæssigt yngste, der vil blive flyttet ud af holdet. 



Dem, der reduceres ud af hold, har mulighed for at søge forrest på det givne holds eventuelle venteliste. Dette skal gøres i umiddelbar 
forlængelse af holdreduceringen. 

 
Hvis der er ledige pladser i de faste hold, kan det være nødvendigt at ledige pladser i holdet fyldes op. 
Det vil så være den med mindst DSB-anciennitet i reserven, der først kommer i ledig plads. 
Er der flere med samme DSB-anciennitet, er det den aldersmæssigt yngste fra reserven, der vil blive indplaceret i fast hold. 
 
 

Stk. 8 Ved oprettelse af eventuelle nye hold, skal holdvalg til det nyoprettede hold ske i henhold til de til enhver tid gældende regler. 
 

Stk. 9 Satellithold er undtaget reglerne om holdvalg på depotet. 
Medlemmer i satellithold kan ikke tvinges fra et satellithold til et fast/reserve hold på depotet. 
Medlemmer i fast/reserve hold på depotet kan ikke tvinges til et satellithold. 
 
Medlemmer, der flyttes fra et depot i forbindelse med at depotet, under en depotstrukturændring, ændrer status fra depot til satellithold, 
har fortrinsret til eventuelle ledige pladser på det pågældende satellithold. 
Indplaceringen af disse pladser vil ske efter reglerne i stk. 6. 

 
Stk. 9 er kun gældende så længe der forefindes satellithold. 
 

Stk. 10 En plads i fast hold kan tidligst tildeles til anden side fra den dato den frigives i personaledisponeringssystemet. 

Stk.11 Togpersonale, der efter ansøgning i mere end 12 uger, er udstationeret på andet depot, udlånt til andet job eller på prøve i nyt job, kan 
kun bevare sin holdplads, såfremt der ikke er venteliste til holdet. Ellers indplaceres man i reservehold så vidt muligt med samme fri-
dagsmønster. 
 
Togpersonale der er helbredsramt, eller på skånetjeneste, kan forblive i hold, indtil der falder endelig afgørelse om videre ansættelse. 
 
Togpersonale i borgerligt ombud, herunder militærtjeneste mm. kan opretholde sin plads såfremt der ikke er venteliste til holdet.  
 
Togpersonale på barsel, forældre- og plejeorlov opretholder sin holdplads i hele orlovsperioden. 
 

 Vedtaget i enstemmighed på TPO-områdegruppebestyrelsesmøde den 26.09.2017 og er gældende med øjeblikkelig virkning 

 Protokollatet vil blive søgt indarbejdet i TPOs love og vedtægter ved førstkommende tillidsmandsmøde 

 


