
_________________________
LTO Arriva
Web: www.ltoarriva.dk

Lokomotiv- og Togpersonalets Områdegruppe Arriva
Opslag 17 20. Juni 2008, Side 1

NY AFTALE FOR LKF-k !
Det er nu lykkedes at forhandle en ny og forbedret
aftale for lokomotivførerkørelærere (Lkf-k) på plads:
Den nye aftale betyder en lønstigning på 2.400,- kr. pr. måned for
lokomotivførerkørelærere (lkf-k) samt 2 årlige fællesmøder og 1 årligt
seminar med LKI’erne. Forberedelsen pr. elev på hhv. 10 og 20 min. falder
bort, men i stedet er der indført nye kontordage til Lkf-k.

Aftalen er her gengivet i sin fulde ordlyd:

1. Indledning:

Denne aftale er et supplement til Aftale mellem Arriva Tog A/S og Dansk
Jernbaneforbund om arbejdstidsregler og ferie for lokomotivpersonalet og fastsætter
arbejdsopgaverne og aflønning for lokomotivførerkørelærere (Lkf-k) ved Arriva Tog
A/S.

Udprøvning og uddannelse af kørelærere sker i henhold til gældende aftale mellem
Arriva Tog og Dansk Jernbaneforbund

2. Formål:       Aftalen har til formål at sikrer kvalitet i uddannelse/efteruddannelse af
lokomotivfører ved Arriva Tog

3. Indhold:       Aftalen omfatter:
- Arbejdsopgaver for lokomotivførerkørelærere (Lkf-k)
- Forberedelse / Møder
- Aflønning af lokomotivførerkørelærere (Lkf-k)

3.1 Arbejdsopgaver:

- deltage i den praktiske del lokomotivføreraspirantuddannelsen
- deltage i den praktiske del lokomotivførernes efteruddannelse
- bistå lokomotivinstruktørerne under den teoretiske del af  uddan-

nelserne/efteruddannelserne
- bistå lokomotivinstruktørerne ved konkrete opfølgnings- hhv. instruktions

opgaver
- hjælpe og vejlede kolleger i dagligdagen
- formidle virksomhedens idegrundlag og ledelsesbeslutninger
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Forventninger til kørelæreren:

Det forventes at Lkf.-k. under hensyntagen til gældende regler for arbejdstid,
sikkerhed mv. udviser fleksibilitet i jobbet.

3.2 Fælles kørelærermøder/ kontordage:

3.2.1 Der gives 8 årlige kontordage pr. Lkf-k. til forberedelse. Dagene placeres med 1 pr.
måned i hele vinterferieperioden (fra oktober til april) og fastlægges i samarbejde
mellem den enkelte Lkf-k. og tjenestefordelingen.

4 af disse kontordage anvendes på 2 årlige fællesmøder, samt 1 årligt seminar af 2
dages varighed for Lkf-k. Her får Lkf-k lejlighed til at udveksle erfaringer
indbyrdes, ligesom LKI’erne vil være til stede for at give relevante opdateringer
vedr. materiel, sikkerhed og tilrettelæggelse af i gangværende uddannelser.
Møderne skal også bruges til at udveksle erfaringer mellem de 2 personalegrupper.

De øvrige kontordage afholdes i hjemmet, men betragtes fuldt ud som arbejdsdage.

3.3 Aflønning:

3.3.1 DSB udlånte tjenestemænd:
Indplacering på lønsats for lokomotivførerkørelærere (lkf-k.) på ny løn for
tjenestemænd ved DSB.

Overenskomstansatte:
Aflønnes med grundløn jf. gældende HTS overenskomst mellem DJ og HTS/JA.

3.3.2 Tillæg:

Der ydes et fast påregneligt månedligt tillæg på kr. 2400,- for hvervet som
lokomotivførerkørelærere (lkf-k.). Tillægget reguleres efter statens satser.

3.3.3 Overtid ved anden tjeneste end den planlagte:

Ved uddannelse af lokomotivføreraspiranter/efteruddannelse af lokomotivfører
hvor specialtjenester etableres, eller hvis Lkf-k tildeles nye tjenester, udfærdiger
denne en månedsopgørelse over evt. overtid (forskel i tjenestetid i forhold til de
tjenester vedkommende skulle have udført). Evt. overtid på månedsopgørelsen
aflønnes efter reglerne for overarbejde i den, for vedkommende, til enhver tid
gældende overenskomst.
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3.4 Opsigelse af en kørelærer (lkf.k.) uden afsked:

Såfremt kørelæreren, mod forventning, ikke længere lever op til de krav der er
beskrevet i gældende aftale mellem DJ og Arriva Tog om Lkf.-k, og derfor ikke kan
bestride jobbet som kørelærer kan vedkommende i hovedreglen opsiges som
kørerlærer og fortsætte som lokomotivfører, idet de til enhver tid gældende regler
(eks. Tjenestemandsloven for tjenestemænd), skal overholdes.

Der afholdes en personalesamtale 1. gang årligt for at afdække den pågældendes
kørelærerkvalifikationer i forhold til jobbet. Samtalen afholdes af teamlederen.

4. Ikrafttrædelse: Nærværende aftale træder i kraft med virkning fra 1. Juni 2008.

5. Opsigelse: Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel af begge parter.

Med Venlig Hilsen

LTO ARRIVA
- din områdegruppe


