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Derfor er vi imod det nye
OK-forlig 2017!
I disse dage udsendes der stemmesedler til Jer,
hvor I skal stemme om det nye overenskomst
forlig.
I de udsendte breve fremgår det, at Dansk Jernbaneforbunds
hovedbestyrelse anbefaler at man stemmer ja til forliget.
Der er tale om et flertal i hovedbestyrelsen, idet vi fra LPO Arriva ikke
kunne tilslutte os forliget, og derfor ikke stemte for forliget på det
ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det kræver naturligvis en
forklaring og den skal I have her.
Selvom der overordnet set er mange gode forbedringer (se brevet fra
DJ) i forliget, så er prisen efter vores opfattelse ganske enkelt for høj.
For en lokomotivfører ved Arriva betyder DI-JA/DJ forliget 2017 en
lønstigning på ca. 3,6 % over 3 år. Årsagen til den lave procent
skyldes bla. at produktionstillægget slet ikke reguleres i perioden.
Hertil kommer så den nye fritvalgspulje på 2,0 % over 3 år. Det giver
samlet ca. 5,6 % over 3 år og det er ikke i sig selv et prangende
resultat.
Desværre krævede arbejdsgiverne sig godt betalt denne gang. Det
kostede direkte forringelser af vores rettigheder, at få ovenstående
fremgang. Det er forringelser vi i LPO Arriva samlet set ikke finder
rimelige.
Forringelserne er:
1) Der indføres mulighed for en ny 120 dages regel. Det betyder at
medarbejderen kan afskediges med 1 månedsvarsel, efter 120
dages sygdom indenfor 12 måneder. Gælder nyansættelser.
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2) Normperioden forlænges fra 2 til 6 måneder, uden at der samtidigt
indføres nye særlige begrænsninger.
3) Mulighed for at arbejdsgiver kan ansætte lkf. på eksempelvis
weekendhold på deltid, uden enten at sænke normen eller øge
betalingen. (i dag skal der lønnes med 160,33 timer uanset
faktiske antal timer)
Du er velkommen til at kontakte din lokale tillidsmand for yderligere
information. Han har alle protokollaterne, så du kan få svar på alle
spørgsmål om både forbedringer og forringelser i det forlig, som vi nu
alle skal tage stilling til.
Vi håber I vil bruge lidt tid på at sætte Jer ind i forliget, og herefter
benytte Jeres ret til at stemme efter Jeres overbevisning.

OBS OBS OBS !
Praktisk info:
Bemærk DJ skal have din stemme med posten senest d. 19. April
2017. Pga. det korte varsel, påsken og ikke mindst Postnords meget
langsomme udbringning, betyder det at du for at være helt sikker på
at brevet med din stemme når frem i tide, senest skal sende det med
posten:

MANDAG d. 10. April 2017

Med Venlig Hilsen
LPO ARRIVA
- Din områdegruppe!
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