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Enighed om registrering 
af overarbejde! 
 

Automatisk registrering af overarbejde sker fra 
nu af på alt overarbejde: 
 
Der har været en del forvirring omkring hvilket overarbejde der fra 13/12 2020 
bliver registreret automatisk at Arriva. Den forvirring kan vi nu fjerne. På et 
møde med ledelsen i går, blev vi enige om fortolkningen af arbejdstidsaftalens 
tekst om dette.  
 
Det er som beskrevet i aftalen. Fra nu af og fremover registreres alt overarbejde 
automatisk af Arriva Tog uanset årsagen til optjeningen. 
 
Vi har her oplistet nogle af mest typiske eksempler på overarbejde, men der kan 
forekomme flere situationer, da det er vanskeligt at lave en udtømmende liste 
over alle årsager til overarbejde. Det vigtige er, at der nu er skabt enighed om at 
alt overarbejde registres automatisk. 
 
Eksempler på overarbejde der nu registreres automatisk: 

 Overtid på normen 

 Ekstravagter. 

 Vagter der ændres på dagen. 

 Overarbejde på dagen, eksempelvis opstået ved forsinkelse, 
omlægning af tjeneste, flytning af Pause etc. 

 K-vagter som udløser overarbejde 

 Overarbejde forårsaget af tjenester på fremmed depot 

 Overarbejde forårsaget af uddannelsesdage (både på eget og 
fremmed depot) 

Husk at der naturligvis gælder den forudsætning at Arriva er 
vidende om at du har haft overarbejde. Eksempelvis ved DC eller 
tjenestefordelingen ikke at du evt. er forsinket med dit tog. 
Forsinkelser og andre pludselige hændelser der forlænger din 
arbejdsdag skal du fortsat indmelde til DC, som så vil sørge for at 
dit overarbejde registreres automatisk herefter. Indmelding kan 
ske telefonisk eller via mobility. 
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Du skal selv kontrollere korrekt afregning af overarbejde: 

Vi vil gerne minde om at du altid selv skal kontrollere om du har 
fået korrekt afregning for dit overarbejde, uanset om du vælger at 
afspadsere eller får det udbetalt. Brug din lommebog, som du 
hvert år får af DJ. Den er beregnet til at notere ændringer af din 
tjeneste i dag for dag, sådan så det er nemt at huske når man ved 
månedens udgang tjekker sin lønseddel og frihedsregnskaber. 

Hvad sker der bagudrettet? 

Fra 13/12 2020 og indtil nu er det ikke alt overarbejde der er 
blevet registret automatisk. Vi har aftalt med ledelsen at alle der 
har haft overarbejde i perioden 13/12 2020 til 11/2 2021 selv 
skal melde ind, hvis der er overarbejde de ikke har fået. Arriva vil 
så rette op på dette og registrere det. 

Man skal særligt være opmærksom på manglende registrering af 
overarbejde, hvis man har været på uddannelse eller har kørt på 
fremmed depot. 

Er du i tvivl eller har brug hjælp, så kontakt din 
lokalgruppeformand. 

 
  

Med Venlig Hilsen 
 

LPO ARRIVA 
- Din områdegruppe! 


