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Bonus kan nu udmøntes 
som afspadsering! 
 
De 2 reviderede bonusaftaler om henholdsvis 
rettidighed/kundetilfredshed og kørsel muliggør 
at afspadsering nu kan vælges: 
 

 
Aftale om kørselsbonus forbedres: 
Der er nu tilføjet en mulighed for at vælge afspadsering i stedet for 
en kontant betaling med decemberlønnen. Aftaleteksten er i øvrigt 
uændret i forhold til den eksisterende aftale. 
 
Den enkelte lokomotivfører kan vælge at få sin bonus udmøntet på 
én af følgende 2 måder: 

 
1) Bonussen udbetales hvert år sammen med december lønnen, i 

form af en kontant udbetaling. 
2) Det kontante bonusbeløb til den enkelte medarbejder 

omkonverteres til afspadseringstimer, hvor 
grundtimelønssatsen (174,11 kr. i 2014 niveau) benyttes til at 
beregne antallet af afspadseringstimer der tilskrives 
frihedskontoen. 

 
Eksempel ved valg af afspadseringstimer: 
Hvis bonussen er på 1250,- kr. pr. lokomotivfører og 
grundtimelønssatsen er 174,11 kr. tilskrives 
afspadseringskontoen med: 
 
1250 kr. / 174,11 kr. = 7,18 timers afspadsering. 
 
Aftalen kan læses i sin fulde ordlyd på www.lpoarriva.dk 
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Aftale om bonus for rettidighed/kundetilfredshed 
forbedres: 
 
I lighed med kørselsbonusaftalen er der med en helt ny aftale mellem 
LPO Arriva og Arriva Tog givet mulighed for, at de 2 bonusser efter 
nærmere aftale mellem parterne kan udmøntes i afspadseringstimer. 
Aftalen er gældende for alle LPO Arrivas medlemmer. 
 

Aftalen er i store træk identisk med HSU aftalen fra 2011 for alle 
medarbejdere i Arriva Tog, som beskriver vilkårene for udmøntning 
af bonus for hhv. rettidighed og kundetilfredshed, når bestemte 
kriterier er opfyldt. Det er muligt at opnå kr. 500,- pr. medarbejder     
i rettidighedsbonus og det er muligt at opnå kr. 500,- pr. 
medarbejder i kundetilfredshedsbonus. 
 

Den tilføjede tekst i forhold til den eksisterende aftale lyder: 
 

”Bonusmidlerne anvendes til gavn for medarbejderne omfattet af 
denne aftale og anvendelsen aftales mellem parterne af denne 
aftale. Midlerne kan anvendes til indkøb af bonusgaver jf. 
eksisterende bonusaftale indgået af det daværende HSU Arriva 
Tog (nuværende RSU Arriva Tog) eller de kan omkonverteres til 
afspadsering til den enkelte medarbejder. I tilfælde af 
omkonvertering til afspadsering anvendes grundtimelønssatsen 
(174,11 kr. i 2014 niveau) til at beregne antallet af timer der 
tilskrives frihedskontoen for den enkelte medarbejder. 

 

Eksempel: Hvis bonussen er på 500,- kr. og grundtimelønssatsen 
er 174,11,- kr. tilskrives: 
500,- kr/ 174,11 kr. = 2,87 timers afspadsering” 
 

Det aftales således fra år til år hvordan vi i LPO Arriva udmønter 
bonussen. Vi kan i den forbindelse oplyse, at i år er det på RSU 
mødet 15/9 besluttet, at anvende bonussen for rettidighed (som er 
optjent i 2013) til valgfrie bonusgaver, som snart vil blive tilbudt Jer. 
 

Aftalen kan læses i sin fulde ordlyd på www.lpoarriva.dk  
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