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WEEKENDHOLD BLIVER
IKKE TIL NOGET!

På trods af HTS - overenskomstens nye mulighed for
ansættelse på weekendhold, bliver det ikke til noget i
Arriva. Ledelsen vil nemlig ikke benytte ordningen.
I mere end et halvt år har vi i LTO ført forhandlinger med ledelsen i Arriva Tog,
om hvordan vi her i Arriva bedst kunne implementere HTS overenskomstens nye
paragraf om særlig deltidsansættelse i weekenderne. Jf. overenskomsten er der
nu mulighed for ansættelse på deltid lørdag og søndag, mens man oppebærer fuld
løn for 160,33 timer som alle øvrige fuldtidsansatte.

Idet vi fra flere medlemmer har fået positive tilkendegivelser om denne nye
mulighed, indledte vi forhandlinger med ledelsen for at få en lokalaftale på plads,
som bedre kunne præciserer vilkårene for deltidsansættelse i weekenderne.
Ligeledes tilbød vi at finde en fornuftig løsning som kunne passe ind i vores drift i
Arriva Tog.

Det er derfor også med stor undren og skuffelse, at vi nu har fået en klar
afvisning fra ledelsen. Ledelsen har meddelt at man slet ikke ønsker at benytte
sig af ordningen alligevel og begrunder det med, at man ikke finder den attraktiv
nok. Men det var HTS arbejdsgiverforeningen der ved overenskomstforhand-
lingerne i 2007 fremsatte krav om netop denne ordning. En ordning som ledelsen
lokalt i Arriva altså nu alligevel ikke ønsker at benytte.

Vi er i LTO skuffede over forhandlingsforløbet, der som nævnt har trukket ud i
mere end et halvt år. Resultatet af forhandlingerne er desværre spildte
forhåbninger blandt det personale, der har set frem til at kunne komme på
weekendhold. Men taberne bliver alle lokomotivførere, fordi muligheden for at give
mere weekendfri til alle lokomotivførere nu fordufter sammen med
weekendholdene.

Vi har meddelt ledelsen at vi er skuffede over udmeldingen og med stor beklagelse
har taget beslutningen til efterretning.
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