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Drøftelserne af
lokalaftaler er startet!
På mødet i går i DI, blev der aftalt en plan for
den videre proces omkring forhandling af
lokalaftalerne i Arriva Tog.
Som vi skrev på sidste opslag var der i går d. 21. August møde i DI’s hus i
København med deltagelse af DI, Arriva, DJ og os i LPO Arriva. TPO Arriva deltog
også i mødet. Da vi skrev sidste opslag var det, som nævnt deri, meldt ud fra
DI/Arriva at man ønskede at drøfte de centrale lokalaftaler som DJ har indgået
med Arriva.
På gårsdagens møde kom det frem at Arriva har udvidet dette ønske til også at
omfatte en lang række af vores lokale LPO Arriva aftaler.
Idet det var et opstartsmøde, blev der ikke drøftet noget indhold af nogen aftale
og Arriva har heller ikke meldt ud hvad de nærmere ønsker at genforhandle i
lokalaftalerne.
Der blev således ikke på mødet startet egentlige forhandlinger op, men alene
aftalt en proces for hvordan forhandlingerne kommer til at foregå. Den del af
forhandlingerne der vedrører aftalerne gældende for lokomotivpersonalet blev
delt op i 2 spor, som naturligvis koordineres:
1) De centrale DJ aftaler drøftes med deltagelse af DI, Arriva, DJ og LPO Arriva
2) De lokale LPO Arriva aftaler drøftes lokalt i Arriva direkte mellem Arrivas
trafikchef og os i LPO Arriva (Ligesom det tidligere har været praksiseret).
Der blev i går aftalt en lang møderække for drøftelse af de centrale lokalaftaler,
som strækker sig over de næste måneder. En lignende plan for de lokale LPO
Arriva Aftaler forventes lagt i næste uge.
Vi går fortsat ind til forhandlingerne i den klare forventning, at de kommer til at
foregå i et respektfuldt samarbejde og at gode resultater forudsætter enighed.
Vi vil løbende orientere om forløbet i det omfang der er nyt at fortælle.
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