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Ny aftale om gen-
placering af ferie ved 
overarbejde! 
 
Aftalen er en forsøgsordning og skal sikre at 
kørsel af overarbejde ikke betyder gensøgning af 
den samme ferie 2 gange i feriebogen: 

 
Der er opnået enighed med ledelsen om en ny aftale omhandlende 
en forsøgsordning om genplacering af ferie ved overarbejde. Aftalen 
gælder indtil videre fra 15/6 til 30/9 2017 og kan videreføres efter 
den er evalueret. 
 
Aftalen betyder, at i de situationer hvor Arriva køber en lkf. ind på 
overarbejde på en planlagt feriedag, skal genplaceringen af denne 
feriedag ske ved aftale direkte med tjenestefordelingen. Den 
pågældende feriedag kan således ikke søges en gang mere via 
feriebogen. 
 
Der er 2 muligheder for genplacering af en feriedag som omplaceres 
af tjenestefordelingen grundet overarbejde: 
 
 Genplaceringen kan aftales med det samme (ifbm. at man 

aftaler at kører en vagt på overarbejde) 
 Feriedagen kan gemmes til senere brug efter nærmere aftale 

med tjenestefordelingen 
 
I aftaleperioden følges regnskabet med de dage der gemmes til senere 
brug nøje af begge aftaleparter med henblik på at undersøge omfanget 
og dermed belastningen af feriebøgerne. 
 
 
Aftalen kan læses i sin fulde ordlyd sidst i dette opslag. 
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Status i lokalaftaleforhandlingerne: 
 
Derudover kan det oplyses at aftalen om lokomotivførerelever nu også 
er taget af forhandlingsbordret og består som den er i dag. 
 
Tilbage står nu en drøftelse af udlånsaftalen, som fortsætter efter 
sommeren er ovre. 
 
Derudover ønsker ledelsen, at komme med et udspil til en 
afløserordning for pensionister til efteråret. 

 
 
 

Med Venlig Hilsen 
 

LPO ARRIVA 
- Din områdegruppe! 
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Aftale om forsøgsordning ved genplacering af ferie ved overarbejde 
 
1. Indledning. Aftalen omhandler retningslinjer for genplacering af ferie i tilfælde af, at 

lokomotivpersonalet lader sig købe ind på overarbejde på en i LPO 
Feriesystem ansøgt feriedag. 
 

2. Formål. Ved kørsel som overarbejde i ansøgt ferie, at sikre ferien kun søges én 
gang i LPO feriesøgningssystem. 
 

3. Vilkår I de tilfælde, hvor lokomotivpersonalet lader sig købe ind på overarbejde i 
ferien, genplaceres den enkeltes feriedag udenfor LPO feriesystem, idet 
genplaceringen aftales direkte med Tjenestefordelingen. 
Der er 2 muligheder for genplacering: 

a. Genplaceringen kan aftales med det samme. 
b. Eller den kan gemmes til senere brug, efter nærmere aftale med 

tjenestefordeleren.  
 

4. Øvrigt. Parterne er enige om, at denne aftale er en forsøgsordning og evalueres 
løbende. 

5. Administration Regnskab med de i pkt. 3.c. nævnte antal dage føres hos 
Tjenestefordelingen. En anonymiseret version af denne, kan efter nærmere 
aftale udleveres til parterne. Anonymiseret vil sige, at ingen navne fremgår 
af regnskabet, og bruges alene med det formål at evaluere 
forsøgsordningen. 

6. Aftalens ophør Denne aftale udløber, og udgår efter afslutningen af forsøgsordningen, 
medmindre aftalen videreføres efter evalueringen. 

 


