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Ny aftale sikrer
weekendfrihed på
Odense Depot!
Efter et langstrakt forhandlingsforløb er det
lykkedes at indgå en aftale, som sikrer
weekendfri lørdag og søndag i Odense :
Det er glædeligt at det er lykkedes at opnå enighed med ledelsen om aftalen, som
sikrer at Odense Depot nu også bliver ligestillet med alle øvrige depoter i forhold
til weekendfrihed. Det er således aftalt at alle Lkf. i Odense også gives 26
weekendfriheder der indeholder både en lørdag og en søndag.
Forhøjet lørdagsproduktion var udfordringen:
Den væsentligste udfordring, i forhold til at nå til enighed, har været at
lørdagsproduktionen på Svendborgbanen er højere end den lørdagsproduktion vi
kender fra Arrivas øvrige strækninger. Det øger behovet for arbejdskraft i
weekenden og gav naturligt en udfordring i forhold til at sikre weekendfri.
Ferie søgt som ”løse dage” blev løsningen:
For at sikre at der med fri hver anden weekend også vil kunne køres den
produktion som kontrakten forpligter Arriva til, er der aftalt et loft over antallet
af ferierækker der kan søges som ”løse dage” på lørdage i feriebogen. Ved en
bemanding på 35 lkf. er der aftalt et ferierækkeantal på maks. 4 på lørdage. Det
svarer til hvad et depot af den størrelse vil være berettiget til ved
vinterferievalget.
Kort fakta om aftalen om Odense Depot:
 Alle lkf. sikres 26 weekendfriheder pr. år med fri både lør- og søndag.
 Ved ferievalgene (både sommer og vinter) er antallet af ferierækker IKKE
begrænset. Her forhandles ferierækker jf. arbejdstidsaftalens bestemmelser
herom i lighed med alle øvrige depoter.
 Der overføres maks. 4 rækker til søgning (”løse dage”) på lørdage i feriebogen
 Mandag – fredag og søndag overføres alle ubesatte ferierækker til feriebogen.
 Aftalen evalueres primo 2022 efter 1 år i drift.
Aftalen kan læses i sin fulde ordlyd på de følgende sider.
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Det aftales at lokomotivpersonalet i Odense i lighed med det øvrige lokomotivpersonale opnår 26
weekendfriheder pr. år der indeholder en lørdag og en søndag og dermed omfattes fuldt ud af
arbejdstidsaftalens bestemmelse herom.
Oplysninger om Odense Depot mht. bemanding, fast tur mv:
Arriva Tog oplyser at det forventede vagtantal der pt. kendes er:
 17 hverdagsvagter
 13 lørdagsvagter
 10 søndagsvagter
Idet planlægningen fastlåses hver 2. weekend er det udgangspunktet at maksimalt 22
lokomotivførere indgår i fast tur med ovennævnte vagtantal.
Weekendfrihed lørdag og søndag kan garanteres i en sammenhæng med ferienormsaftalerne for
Odense depot således:
 Der aftales som normalt (som for alle øvrige depoter) det antal ferierækker Odense
tilkommer ud fra arbejdstidsaftalens bestemmelser om beregning af ferienorm. De
ferierækker der indgås aftale om er fuldt ud til rådighed ved depotets afholdelse af
ferievalg (hvor der søges ferie i hele uger).
 Når ferievalget er overstået overføres de resterende pladser til depotets feriebog som
normalt, dog med den begrænsning at der på lørdage overføres maksimalt 4 rækker (ved
35 lkf. på depotet), minus det antal ferierækker der på lørdage allerede er blevet besat
under det forudgående ferievalg.
 Er der søgt en ferievalgsuge med en friweekend i, tæller denne dog ikke med i dette
fratræk af ferierækker.
 Eksempel: Der er ud fra arbejdstidsaftalen aftalt en ferienorm med 7 ferierækker og der er i
en uge søgt 1 uge ved ferievalget (Hvor Lkf. har arbejdsweekend), hvilket betyder at der
overføres 3 ferierækker den pågældende lørdag og 6 ferierækker de øvrige dage (man‐
fredag og søndag) i denne uge.
Det aftales at aftalen evalueres primo 2022 efter 1 år i drift.
Den del af aftalen der omhandler ferie skal dog genforhandles såfremt forudsætningerne i aftalen
ændres for så vidt angår antal vagter på ugens dage (særligt lørdag), antal lokomotivførere på
depotet eller antal lokomotivførere i fast tur.
Opsigelse
Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel af begge parter.
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