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Arriva laver
overenskomstbrud!
Arrivas ledelse har valgt at underbetale vores
nye lokomotivførere og bryder derved
overenskomsten mellem DJ og DI-JA:
Det er med stor beklagelse, at vi desværre nu må konstatere at Arrivas ledelse
ensidigt har valgt at underbetale vores nye kollegaer, som er ansat pr. 1. April.
På trods af længere tids drøftelser, hvori vi har fremlagt alle argumenter for,
hvorfor overenskomstens bilag med lønblade naturligvis er gældende for alle
lokomotivførere, er det desværre ikke lykkedes at få ledelsen til at stoppe
planerne om at sætte det nye lokomotivførerhold kraftigt ned i løn. Dermed er
der tale om et alvorligt brud på overenskomsten, som vi naturligvis ikke kan
sidde overhørig. Vi har derfor nu overdraget sagen til Dansk Jernbaneforbund.
Vi er løbende i tæt kontakt med forbundets jurist om sagen og forbundet vil nu
rejse en sag om brud på overenskomsten via det fagretslige system.
Fakta i sagen:
 Arriva har siden 2003 udbetalt fuld løn til Lkf. under uddannelse.
 Lkf. under uddannelse går nu 10.297 kr. ned i løn om måneden.
 Arriva vælger ensidigt ikke at udbetale det kvalifikationstillæg der jf.
overenskomsten er en fast del af enhver Lkf’s grundløn under uddannelse.
 Arriva vælger ensidigt ikke at udbetale produktionstillæg til lkf. under
uddannelse.
 Arriva indfører ensidigt individuelle kvalifikationstillæg jf. §6 stk.3 i
overenskomsten, men benævner dem ”rekrutteringstillæg”.
 Arriva indfører en helt ny stillingsbetegnelse ”lokomotivfører-elev”, som
slet ikke eksistere i overenskomsten.
Kort om sagen:
Overenskomsten er meget klar på det område der gælder vores grundløn som
lokomotivførere. Den er beskrevet på ét lønbilag og fremkommer ved en basisløn
på 20.762 kr. og et kvalifikationstillæg på 9.100 kr. Arriva har nu valgt kun at
udbetale den nøgne basisløn, mens vores nye kollegaer er under uddannelse.
Produktionstillægget på 6.197 kr. i måneden har Arriva ligeledes valgt ikke skal
gælde for Lkf. under uddannelse. Som plaster på såret har man så indført
mulighed for et midlertidigt individuelt kvalifikationstillæg på 5.000 kr. pr.
måned. Sidst nævnte tillæg udmøntes afhængigt af den pågældende
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lokomotivføreres kvalifikationer, på baggrund af en vurdering ledelsen selv
foretager. Endeligt har Arriva valgt at give de nye lokomotivførere under
uddannelse en helt ny stillingsbetegnelse som slet ikke eksistere i
overenskomsten. De har fået stillingsbetegnelsen ”lokomotivfører-elev”. Dette er
således også i strid med overenskomsten, da den ene part på overenskomsten
ikke selv kan definere nye stillingsbetegnelser. Det er aftalestof og skal aftales
parterne imellem inden det kan indføres.
Vi står i LPO Arriva uforstående overfor ledelsens handling i denne sag. I 17 år
har Arriva overholdt overenskomsten på dette punkt og udbetalt fuld løn til
lokomotivførere under uddannelse. Der er ikke ændret så meget som et komma i
teksten i overenskomsten og pludselig vælger man alligevel ensidigt at ny
fortolke teksten så man kan undlade at betale en væsentlig del af lønnen.
Hvis Arriva er utilfreds med lønniveauet for Lkf. under deres uddannelse, må de
rejse et ønske om ændringen af lønnen til overenskomstforhandlingerne. I selve
overenskomstperioden (mellem 2 overenskomstforhandlinger) gælder der
normalt fredspligt, hvor parterne ikke tager kampskridt overfor hinanden. Vi er
ærgerlige over at ledelsen vælger at tage dette kampskridt og klart bryde
overenskomsten ved at sætte lokomotivførere under uddannelse markant ned i
løn.
DSB og Arriva bryder overenskomsten samtidigt!
Det viser sig at DSB på samme måde som Arriva har valgt at ny fortolke den
overenskomst, som virksomheden ellers kun lige er kommet ind på. Derfor rejser
DJ også en lignende sag om brud på overenskomsten overfor DSB samtidigt med
vores sag.
Vi ser i LPO Arriva frem til en forhåbentlig hurtig afgørelse i det fagretslige
system, så vores nye kollegaer kan få den løn de har krav på i overenskomsten.
Der vil komme mere info, når der er nyt i sagen.

Med Venlig Hilsen
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