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Ny aftale om retnings-
linjer ved feriesøgning
på weekendhold!

Der er nu aftalt faste regler for hvordan LKF.
på weekendhold skal søge ferie:

Årsagen, til at det har været nødvendigt at indgå en ny aftale om retningslinjer for
weekendhold, er at der har vist sig et uforudset problem. Problemet opstår når en lkf.
fra weekendhold ønsker at søge en hel uges sammenhængende ferie i de uger hvor
han/hun har 3 arbejdsdage og vedkommende søger før d. 25 i måneden, hvor
arbejdsdagene ikke er bekendtgjort endnu. I disse tilfælde kan vedkommende ikke
vide hvornår han/hun skal arbejde og dermed heller ikke vide hvornår der skal søges
fri.

Aftalen er her gengivet i sin fulde ordlyd:
1. Indledning: Denne aftale er et supplement til aftale nr. 2008-09 om weekendhold for lokomotivfø-

rere og beskriver alene retningslinjer for feriesøgning for lokomotivpersonale ansat på
weekendhold.

2. Formål: Aftalen har til formål klart at beskrive hvordan feriesøgningen skal foregå, således der
ikke opstår tvivl om hvordan ferieansøgningen udføres, administreres og afvikles for
lokomotivførere på weekendhold.

3.Indhold Lokomotivføreren skal, når der søges, altid følge lokalgruppens ferieregler.

Lkf. på weekendhold kan på ligefod med øvrigt personale søge deres Ferie,
Feriefrihed og UA-tid(ferie) på 2 måder:

1. Ved ferievalgene (jf. lokalgruppens ferieregler)
2. Via lokalgruppens feriebog/ søgning af enkeltstående dage (jf. lokalgruppens

ferieregler)

Bemærk at afspadsering kun kan søges på hverdage.

Retningslinjerne ved de 2 forskellige måder er beskrevet i følgende afsnit:
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1. Retningslinjer ved Ferievalgene:

Der søges altid hele uger ved ferievalgene, upåagtet at lokomotivføreren jf. sin
kontrakt kun arbejder 2 hhv. 3 dage hver uge.

2. Retningslinjer ved søgning efter ferievalgene (Feriebogen/ enkeltstående
dage):

Ved søgning af frihed i hele uger med 3 arbejdsdage:

Der skelnes mellem søgning af frihed før, og efter fridagsmønster er udgivet. (den 25.
hver måned)

Ved søgning før fridagsmønster er udgivet (før d. 25. Hver måned):
Hvis lokomotivføreren ønsker at søge en hel sammenhængende uges ferie/anden
frihed, skal vedkommende via lokalgruppens ordning søge frihed fra og med Fredag
til og med Søndag i pågældende kalenderuge. Lkf. påfører frihedsansøgningen, at
der ønskes fri i en hel uge.

Ferieadministratoren er ansvarlig for at indplacere medarbejderen fredag, lørdag og
søndag i ferierækkerne der sendes til tjenestefordelingen, samt videregive beskeden
om at der ønskes en hel uges frihed.

Tjenestefordelingen skal ved modtagelsen af ansøgningen (via gruppens
administrationsordning) sørge for at den ugentlige hverdags arbejdsdag i netop
denne uge placeres Fredag, således at lokomotivføreren har fri hele ugen. Det er
naturligvis en forudsætning at vedkommende står til at kunne få fri.

Ved søgning efter fridagsmønster er udgivet: (gælder depoter med løbende
feriesøgning Pt. kun Struer depot)

Lkf. er bekendt med sine arbejdsdage, og søger derfor frihed på den enkeltstående
dag han er sat til at arbejde i den uge han ønsker fri.

Ferieadministratoren indplacerer medarbejderen på ferielisten på den pågældende
dag, sidestillet med øvrige medarbejdere.

Samme principper er gældende ved søgning af flere sammenhængende uger.
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Ved søgning af frihed i hele uger med kun 2 arbejdsdage (weekenden):

Ved søgning af frihed i uger med kun 2 arbejdsdage (weekenden) skal
lokomotivføreren kun søge fri på de 2 aktuelle datoer, selvom det giver
vedkommende en hel sammenhængende kalenderuges frihed.

Tjenestefordelingen skal ved modtagelsen af ansøgningen (via gruppens
administrationsordning) blot tildele frihed på netop de 2 aktuelle datoer i weekenden,
såfremt vedkommende står til at kunne få fri.

Ved søgning af frihed på enkelt stående dage:

Hvis lokomotivføreren derimod kun ønsker at søge 1 eller maksimalt 2 enkeltstående
dages frihed, skal vedkommende via lokalgruppens ordning søge friheden som
enkeltstående dage på den eller de aktuelle dage og kun disse.

Tjenestefordelingen skal ved modtagelsen af ansøgningen (via gruppens
administrationsordning) blot tildele frihed på netop den (de) dato (-er), såfremt
vedkommende står til at kunne få fri.

4. Ikrafttræden: Nærværende aftale træder i kraft 01.02.2009

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

Med Venlig Hilsen
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