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Ledelsen ønsker lokal-
aftaler genforhandlet! 
 

Det er nu indkaldt til en genforhandlingsrunde i 
2 etaper:  
 
For at imødegå urigtige rygter, vil vi her forsøge at informere om den igangværende 
gennemgang af alle vores lokalaftaler. En forhandling ledelsen har indkaldt os til. 
 
Vi har i den forbindelse afholdt 2 møder med ledelsen. Vi startede med en fuldstændig 
gennemgang af alle lokalaftaler fra 2002 og op til nu. Under denne gennemgang kom 
det frem, at ledelsen ønsker en decideret genforhandling af flere af aftalerne. 
 
Der er derfor nu aftalt og opstartet et forhandlingsforløb, hvor denne genforhandling 
finder sted. Idet nogle af aftalerne i sin tid er indgået med forbundet som aftalepart (i 
2002) har vi aftalt med ledelsen at dele forhandlingerne op i 2 ”pakker”. ”Pakke 1” 
angår alene vore egne lokalaftaler i LPO Arriva, som er indgået fra 2003-2011. ”Pakke 
2” består af de lokalaftaler som forbundet indgik med Arriva Tog a/s i 2002 og her vil 
forbundet også blive indbudt. 
 
Vi møder naturligvis også op til forhandlingerne med ønsker om ændringer af flere af 
vore lokalaftaler, hvor vi mener det kan gøres bedre for både lokomotivpersonalet og 
virksomheden. 
 
På næste side bringer vi en liste over de lokalaftaler ledelsen ønsker genforhandlet. 
Som det fremgår af listen er der også aftaler der ønskes opsagt. 
 
Vi vil gerne understrege at ledelsen ikke har opsagt nogen lokalaftaler, men har 
derimod indbudt til en genforhandlingsrunde, som altså nu er startet. Vi forventer at 
denne forhandlingsrunde kan foregå ligeværdigt, i gensidig respekt for hinanden og 
hinandens ønsker. 
 
Vi vil naturligvis informere nærmere når der foreligger et resultat af forhandlingerne. 
 
 

Med Venlig Hilsen 
 
LPO ARRIVA 
- Din områdegruppe! 
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Liste over de aftaler ledelsen har meddelt at den ønsker genforhandlet: 
 
 
Pakke 1: 
Aftale nr. Aftale: 
2008-04 Aftale om Lokomotivførerkørerlærere Lkf-k. 
2008-09 Aftale om weekendhold 
2009-12 Aftale om anvendelse af PDA 
2010-02 Aftale om anvendelse af Kørsel i tjenestebil 
2010-05 Aftale om rangere-, spadsere- og tekniske tider. 
Ny aftale Aftale om EUSR 
 
Pakke 2: 
Aftale nr. Aftale: 

-- Aftale om arbejdstidsregler og ferie for lokomotivpersonale 
-- Aftale om produktionstillæg (Mødetillæg) 
-- Aftale om ferieadministration for Lkf. 
-- Aftale om nødbehandlingskursus 
-- Aftale om efteruddannelse i teknik (EUT) 
-- Aftale om udstedelse og brug af førerrumstilladelser 
-- Aftale om procedure for tillidsrepræsentanter 
-- Aftale om mødetillæg ved varetagelse af tillidshverv 

 
 
Desuden ønsker ledelsen at følgende aftaler opsiges: 
 
Aftale nr. 2009-04 vedr. tænding og slukning af oliefyr på MR tog. 
Aftale om reparation, bortkomst mv. af tjenesteure. 
Aftale om arbejdsbeklædning for lkf. der fremfører godstog ved vestbanen. 
Aftale om uddannelse af lkf. på Vestbanen 
Aftale om lokomotivførere der forretter staldtjeneste 
Aftale om kompensation for mistede spotler ved terminaltjeneste 
 
 
 
 
 
 


