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Hvad er de vigtigste krav 
for dig til OK 2020? 
 

Nu er tiden kommet, hvor du kan være med til at 
prioritere vores overenskomstkrav til 
overenskomstfornyelsen i 2020! 

 
Som lovet på dette års generalforsamlinger, så får du nu for første gang 
nogensinde muligheden for at være med til at prioritere vores samlede 
overenskomstkrav til OK 2020. 
 
Kravene er vedtaget på de lokale generalforsamlinger og vi har i LPO Arriva på et 
områdegruppemøde sammenskrevet alle kravene så de nu er klar til at du kan 
prioritere dem. 
 
På den måde er alle medlemmer af LPO Arriva for første gang med til at 
prioritere, hvilke krav vi i forhandlingsudvalget vil lægge størst vægt på. 
Ordningen er et forsøg og vi vil evaluere den efterfølgende. Det er håbet at den vil 
være med til at skabe endnu mere medlemsdemokrati, samtidigt med at den vil 
gøre os klogere på hvilke krav der er vigtigst at søge gennemført. 
 
Hvad skal jeg gøre for at deltage ? 
 
Du har allerede på din Arriva mail modtaget en e-mail med link direkte til 
surveymonkey, hvor vi har lagt spørgeundersøgelsen. Du klikker blot på linket 
og følger vejledningen og så er du i gang. 
 
Bemærk sidste frist for at deltage er : 7. Juni kl. 08:00. 
 
Vi håber meget at du vil bruge 5 min. på at hjælpe os med at prioritere kravene, 
så vi forhåbentlig kan få et bedre overenskomstresultat i den sidste ende. 
 
OBS OBS – Der er udfordringer rent grafisk med at deltage fra Arrivas 
tablet! 
Hvis du vælger at gå på din Arriva mail fra tabletten, så læst venligst grundigt 
den vejledning vi har lavet for at undgå problemer med at afgive dine valg. 
 
Med Venlig Hilsen 

 
LPO ARRIVA 
- Din områdegruppe! 


