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Status efter møde om 
gennemgang af 
lokalaftaler! 
 

Ledelsen har ønske om oprydning og tilretning af 
en række lokalaftaler: 

 
Vi vil med dette opslag bringe en kortfattet opdatering med status på 
den af ledelsen varslede gennemgang/oprydning i lokalaftaler. 
 
På mødet i går d. 2. Maj blev der taget hul på drøftelserne. Vi gjorde 
det klart fra starten af, at vi er gået ind i den her dialog med den 
klare forventning at hele processen foregår i gensidig og ligeværdig 
respekt parterne imellem. 
 
Ledelsen fremlagde på mødet en række ønsker om ændringer i 
bestående aftaler og vi fremlagde også ønsker om forbedring af flere 
vilkår. Der er nu aftalt et nyt møde til afholdelse d. 2. Juni, hvor 
forhandlingerne fortsætter. 
 
Vi vil med dette opslag gerne forsøge at give et overblik over hvilke 
aftaler/ områder der er bragt i spil. 
 
På næste side bringer vi en liste over aftaler der ønskes forhandlet og 
hvem der ønsker det. 
 
Vi vil naturligvis løbende orientere om forhandlingsforløbet, i takt 
med at der er nyt at berette.  
 
  
Med Venlig Hilsen 

 
LPO ARRIVA 
- Din områdegruppe! 
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Liste over aftaler der forhandles: 
 

Nr. Aftale der ønskes forhandlet: Ønske 
fremsat af: 

1 Aftale 2003-07 om ophold i ubetjent førerrum 
 

Ledelsen 

2 Aftale 2003-10 Anvendelse af lokomotivførerrapporter. Ledelsen 
3 Aftale 2004-03 Organisationsarbejde og frihed hertil. Ledelsen 
4 Aftale 2005-06 Oprunding af overarbejde. 

 
Ledelsen 

5 Cirkulærer vedr. mødetillæg Ledelsen 
6 Aftale 2008-10 om arbejdstid mm. For 

lokomotivførerelever 
Ledelsen  

7 Aftale 2008-10 Retningslinjer ved feriesøgning for 
weekendhold 
 

Ledelsen 

8 Aftale 2010-10 om efteruddannelse i Lint, 2. levering 
 

Ledelsen 

9 Aftale 2011-01 om efteruddannelse i Lint 41, 2. levering 
 

Ledelsen 

10 Aftale 2011-10 om udlån til fremmed depot. 
 

Ledelsen 

11 Aftale 2014-01 om lokomotivførergruppeledere 
 

Ledelsen 

12 Aftale 2015-02 om lokomotivførerkørerlærere (LKF-K) 
 

Ledelsen 

13 Aftale 2015-05 om rådighedstjeneste Ledelsen 
14 Indførelse af kvalifikationstillæg: 

Der ønskes en lokal forhandling af DI/JA-DJ 
overenskomstens mulighed for at indfører 
kvalifikationstillæg. 
 

LPO Arriva 

15 Aftale	2015‐xx	om	uddannelse	af	Lkf.	Her	ønskes	
tjenestelængderne	harmoniseret	med	dem	der	gælder	for	alm.	
Tjenestegøring	på	depotet.		
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16 Bedre	mulighed	for	at	afspadsere	i	samme	periode	som	

overarbejdet	optjenes.		
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17 Ønske	om	ny	aftale	der	sikre	at	Ferie	og	øvrig	frihed	der	”købes”	
af	Arriva	til	fordel	for	togkørsel	skal	genplaceres	udenfor	
ferierækkerne	af	tjenestefordeleren	i	samarbejde	med	den	
pågældende	lkf.	
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18 Beskyttelse af en feriedag der er søgt i reserven. 
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19 Juleaften: Stop for Togkørsel i tidsrummet fra kl. 17-21 d. 
24/12. 
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20 Automatisk	registrering	af	overarbejde	f.eks.	ved	K‐vagter.	
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