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Nyt tillæg for udlånte
Lkf. Tjenestemænd!

”Arriva produktionstillæg” er et nyt tillæg der supplerer
det lave DSB produktionstillæg for udlånte
tjenestemænd:

Årsagen til aftalen er, at det ikke har været muligt at få DSB til at
erkende at de skal udbetale samme tillæg til udlånte tjenestemænd
som til deres egne tjenestemænd.

Vi har ved en forhandling med ledelsen i Arriva Tog derfor indgået en
aftale der sikrer at lokomotivførere der er udlånte tjenestemænd ved
Arriva får fuldt ud det samme beløb som ikke udlånte tjenestemænd i
DSB.

Aftalen er her gengivet i sin fulde ordlyd:

Indledning: Denne aftale om et ekstra produktionstillæg er indgået som et
supplement til det produktionstillæg lokomotivførere der er
udlånte tjenestemænd allerede oppebærer fra DSB.

Indhold: Aftalen gælder for alle udlånte tjenestemænd i Arriva Tog, der er
ansat som lokomotivførere (Lkf.), lokomotivførerkørerlærere (Lkf-k)
eller lokomotivinstruktører (LKI).

Tillægget ydes efter samme betingelser som det ”ordinære” DSB
produktionstillæg og er et supplement til dette.

Arriva produktionstillægget udgør pr. 01.01.2008 kr. 40,02 pr.
tjeneste og pr. 1.4.2008 kr. 41,53 pr. tjeneste.

Regulering af tillægget følger til enhver tid udviklingen af DSB’s
produktionstillæg for ikke udlånte tjenestemænd, ansat ved DSB
fremføring. Dette forstås således at produktionstillægget for
udlånte tjenestemænd (pt. 165,98 kr.) sammenlagt med Arriva
produktionstillægget tilsammen udgør samme beløb som for
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DSB’s ”ikke udlånte” tjenestemænd, som er beskæftiget med
fremføring af tog i modervirksomheden DSB.

Det forventes at tillægget, samt regulering vil fremgå på DSB
lønsedlen d.  1/11 2008.

Såfremt produktionstillægget for ansatte tjenestemænd ved DSB
fremføring bortfalder og erstattes af et fast månedligt tillæg, vil
Arriva produktionstillægget også bortfalde. Udlånte tjenestemænd
til i Arriva Tog vil herefter være berettiget til at modtage samme
faste månedlige tillæg som øvrige tjenestemandsansatte
lokomotivførere i DSB.

Ikrafttræden: Nærværende aftale træder i kraft med virkning fra 01.01.2008,
idet parterne er enige om at der sker en efterregulering af
tillægget med tilbagevirkende kraft til denne dato.

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