
 

 

 Nyhedsbrev FO  

 
   Da der er opstået uenighed mellem DSB og FO om afvikling af afspadsering i     

hjemsendelsesaftalen som er indgået som en treparts aftale. 

 FO og DSB har holdt et møde om dette og har ikke kunnet komme til enig 

forståelse af aftalen. Derfor er vi blevet enige om, hver især at få fortolket              

aftalen af henholdsvis DI og COI. Dette afventer nu en afgørelse som begge parter 

har accepteret at efterleve. 

 Vi har valgt at offentlig gøre i forståelse med DSB. Det mødereferat der blev 

udfærdiget til fortolkning.  

 
 

Standpunktsreferat af møde mellem DSB og FO den 4. juni 2020 
 
FO gjorde gældende, at der på HSU-møde i marts måned 2020 var blevet oplyst, at DSB ikke kunne 

få lønkompensation og samtidig afvikle afspadsering. FO var derfor af den opfattelse, at DSB ikke 

ville afvikle afspadsering for hjemsendte medarbejdere. 

FO gjorde endvidere gældende, at det af DSB’s hjemsendelsesskrivelse alene fremgik at allerede 

aftalt ferie ville blive afviklet som aftalt, men at skrivelsen ikke indeholdt noget om afviklingen af 

allerede aftalt afspadsering. 

På denne baggrund var FO af den opfattelse, at allerede aftalt eller forud for Corona varslet 

afspadsering ikke kunne afvikles for de medarbejdere, som efterfølgende blev hjemsendt med 

lønkompensation. 

DSB gjorde derimod gældende, at der på HSU-mødet i marts rettelig blev oplyst, at virksomheden 

ikke kunne få lønkompensation for medarbejdere, der var på afspadsering, men at der ikke blev 

tilkendegivet, hvorvidt dette ville resultere i, at allerede aftalt eller varslet afspadsering ikke skulle 

afvikles. 

DSB gjorde endvidere gældende, at man løbende på de daglige ekstraordinære HSU-møder havde 

tilkendegivet udtrykkeligt, at virksomheden agtede at følge trepartsaftalen og at der løbende kom 

ændringer til fortolkningen af den indgåede trepartsaftale. F.eks. var det meddelt, at 

virksomheden ikke kan få lønkompensation under medarbejderens ferie, feriefridage, 

egenbetaling på 1,67 dag, men at dette også har ændret sig sidenhen.  

 



 

 

 Der var også på HSU og i hjemsendelsesbrevene oplyst, at egenbetalingen udgjorde 1,67 dag pr. 

måned, selvom dette også efterfølgende blev ændret til 1 dag pr. måneds hjemsendelse. Af 

samme grund fremgik det også af hjemsendelsesbrevet, at hjemsendelsen følger retningslinjerne i 

trepartsaftalen. 

Endelig gjorde DSB gældende, at medarbejderens ret til afspadsering ikke var afhængig af om DSB 

kunne få lønkompensation for denne periode eller ej og at alle medarbejdere lønmæssigt var 

stillet, som om de fortsat var på arbejde i deres tur – dvs. både med hensyn til særlige ydelser, 

men også i forhold til ferie, fridage og afspadsering, orlov, søgnehelligdage, UA-tid mm.  

På ovenstående grundlag blev parterne enige om at afvente COI’s tilbagemelding til FO 

vedrørende uenigheden, og at DSB herefter ville tage kontakt til DI, såfremt parterne fortsat var 

uenige.  

Parterne var enige om, at udmeldingen til medarbejderne under FO’s dækningsområde er, at der 

er en uenighed om fortolkningen af trepartsaftalens mulighed for hjemsendelse af medarbejdere, 

der afvikler afspadsering, og at parterne derfor har ønsket at få dette spørgsmål afklaret af de 

respektive hovedorganisationer.  

Hovedorganisationernes fortolkning følger DSB og FO, og vil sørge for eventuelt efterregulering 

om nødvendigt.  
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