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Nyt og stærkere funderet, samlet kolleganetværk i DSB Togdrift
Siden efteråret har TPO, SPO og LPO samt LPO-S deltaget i en styregruppe, der skulle
drøfte et mere ensartet kolleganetværk på tværs af DSB. Koordinatorerne i
kolleganetværket har også drøftet hvordan de ønskede at kolleganetværket fremover
skulle formes en arbejdsgruppe, som vi i TPO har samarbejdet tæt med.
Vi indgik i drøftelserne med DSB med en vis portion skepsis, da vi syntes at A-siden
indledningsvis i drøftelserne foreslog en ret omfattende styring fra ledelsen om rammerne i
det frivillige kolleganetværk. Det syntes M-siden ville være ødelæggende for
engagementet og selve idegrundlaget for kolleganetværket, men det lykkedes os sammen
at få argumenteret A-siden til at høvle knasterne af undervejs.
Faktisk synes vi, at vi her er lykkedes med at ende op med et balanceret og fornuftigt
resultat, hvor DSB anerkender betydningen af et godt og velfunderet kolleganetværk,
hvilket er mundet ud i et færdigt kommissorium. Et kommissorium, vi i TPO bakker
helhjertet op om. Det nye kolleganetværks udformning og virkemåde er netop blevet
godkendt på det seneste ESU-møde (EnhedsSamarbejdsUdvalg) den 28. juni 2017.
Vi er især glade for, at det nu er lykkedes at få faste rammer for kurser, der fremover årligt
giver mulighed for kursusdage til alle kolleganetværkere, så de ikke kun skal give og give,
men også kan få tid til sparring med andre kolleganetværkere, samt nye input og værktøjer
til deres store, frivillige indsats. En indsats, som vi ved mange kolleger påskønner og
værdsætter, til gavn for trivslen og arbejdsglæden. Disse kursusdage mener vi er meget
vigtige og gavnlige for kolleganetværkernes fortsatte motivation- og kompetenceudvikling.
Du kan finde opslag på alle depoter om kolleganetværkere med kontaktnumre, hvor du
kan komme i kontakt med kolleganetværkerne.
Det fulde kommissorium kan læses på ABC eller på www.tpodsb.dk under aftaler.
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