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Pension skift fra Sampension til pension danmark for overenskomstansatte.  
Fordelingen af indbetalingerne er således. Vi startrer med at fylde aldersopsparingen op 

her i 2021 må man indbetale ialt kr. 5400,00, hvis der er under 5 år til pensionsalderen 

er maks beløb et kr. 52.400,00. Derefter fordeler vi pengene med 50% på ratepension 

og 50% på livsvarig pension. 

Ved spørgsmål om pension kan de kontaktes på service@pension.dk eller 7012 1330. 

Husk det kan være en stor fordel at samle pensionsopsparinger et sted for at spare 

gebyrer. Du kan flytte din opsparing fra sampension inden for 3 år efter du er overflyttet 

til Arriva. 

 

UA fra DSB. 
Kort opdatering hvor vi står lige pt. Hvornår de oplyste UA timer fra DSB overgår til Arriva 
vides endnu ikke. Arriva rykkede for svar i går den 10-3-21. Har en aftale med Morten Riis at 
jeg får besked så snart han har nyt. Derudover så er LPO DSB blevet sat på sagen vedr. 
vores rest timer på UA tælleren. Fortæller så snart der er nyt.  
 
Gratis Advokatrådgivning. 
Dansk jernbaneforbund / LPO er medlem af FH Fyn, og i den forbindelse tilbydes der gratis 
advokatrådgivning. Se opslag på opslagstavlen eller kontakt lokalgruppen.  
 
 
Økonomi.  
Jeg hører desværre stadig meget brok over måden bruddet med DSB foregik på. Jeg havde 
selvfølgelig helst selv set at midlerne var blevet delt ligeligt, men sagen blev rejst ved DJ og 
områdegrupperne DSB/Arriva, hvor aftalen blev som den blev. Men jeg vil gerne lige kaste 
lidt mere lys over den, da den alligevel ikke er så dårlig for os selv om det kun blev ⅓ til os 
fra LPO Odense. Som erstatning for det manglende fra Odense, fik vi yderligere tilført fra 
LPO Arriva, hvilket gør at forskellen mellem vores kassebeholdning og kollegaerne på den 
anden side trods alt ikke blev så stor. I runde tal drejer det sig om at de har ca 40.000 i 
kassen og vi har 33.000.  
En anden lille ting jeg gerne lige vil præcisere er om vores tilskud fra LPO Arriva. Hos DSB 
får lokalgrupperne ca 34 kr pr medlem pr. md. LPO Arriva har valgt at opbygge tilskuddet lidt 
anderledes. Vi får 16 kr pr medlem, men derudover så kommer der et grundbeløb på 480 pr 
måned. Denne opbygning er valgt for at tilgodese de mindre depoter da de så vil få noget 
mere end hvis det kun var pr. medlem. Regnes det om så svarer det til at vi i Odense får ca 
30 kr. pr medlem pr. md. Derudover afholder LPO Arriva områdegruppe også udgifter som 
LPO DSB ikke har. Vores feriesystem på lpoarriva.dk koster lidt at have, med den service 
der er på det. Derudover afhjælper LPO Arriva lokalgrupperne med dele af IT udgifterne.  
Når jeg et par gange har haft afvist udgifter til forskellige ting er det ikke fordi der ikke er 
penge i kassen, men fordi det vil give underskud i budgettet. 
 
 
 
 
 



Generalforsamling.  
Pt. ser det meget ud til at vores kollegaer i DSB udskyder deres generalforsamling til 
efteråret. Vi følger udviklingen med covid nøje og melder ud hvad vi gør i forhold til vores 
egen, men i år bliver det så nok ikke med en fællesspisning sammen med kollegerne fra 
DSB. Vi har flere forskellige muligheder i støbeskeen.  
 
Registring af overarbejde. 
Når du har overarbejde skal Arriva notere det, men husk nu på at de IKKE kan notere noget 
de ikke ved. Hvilket vil sige hvis du er forsinket med sidste tog, så husk at kontakte driften. 
Og ALTID når du har overarbejde så skriv det ned selv også. Overarbejde bliver indskrevet 
af tjenestefordelingen sidst på måneden.  
 
Samarbejde med KSM Syd (TPO). 
Vi har lavet et samarbejde med KMS syd for de KMS vi har her i byen, således de kan 
benytte den lokale tillidsmand. Alle sager vil dog fortsat blive ført af KSM Syd. 
 
Pjece om Arbejdstider.  
Der vil i nærmeste fremtid komme en pjece om arbejdstidsregler og ferie tilskrivning i dit 
dueslag.  
 
Kolleganetværk.  
Vores kolleganetværkere afventer desværre fortsat kursus, men er naturligvis stadig klar til 
at hjælpe så meget de kan. Oversigt over kolleganetværkere er sat på opslagstavlen ved 
kontoret.  
 
 
Venlig hilsen  
 
Morten K. Jørgensen 
Lokalgruppeformand  
LKF-Odense  
Telefon:31141906 
 


