
 
 

_________________________ 
LPO Arriva 
Web: www.lpoarriva.dk 
 

Lokomotivpersonalets Områdegruppe Arriva 

Opslag 05 
 

1. April 2022, Side 1  

  

 

Nye muligheder for at få 
lidt ekstra fri! 
 

Påsken nærmer sig og Arrivas ledelse tilbyder nu 
ekstra frihed til Lkf! 

 

Vi har på et møde med ledelsen i går d. 31/3 drøftet den situation der opstår 
særligt her i påsken, hvor et større antal rådighedsvagter er sat på, grundet 
bortfald af de normale hverdagstjenester i helligdagene. Der er tale om så mange 
rådighedsvagter, som der slet ikke er behov for og derfor giver Arriva nu 
mulighed for at Lkf. kan afspadsere i stedet for. 
 
Arriva oplyser at det primære fokus i forhold til påsken er på at få rådighederne 
minimeret. 
 
Vi har aftalt med ledelsen i går at afvikling af frihed sker efter 
frivillighedsprincippet – altså således at ingen vil blive tvunget til f.eks. at 
afspadsere i påsken. 
 
Arriva er sent ude: 
Vi fra LPO Arrivas side forstår godt at det virker som meget sent at man finder 
ud af at der pludseligt er så mange der kan undværes og holde fri i stedet for at 
være sat op til arbejde. Det har vi påpeget det meget uhensigtsmæssige i og det 
vil der parterne imellem fremadrettet blive arbejdet på at finde løsninger på. 
 
Glæde over at der nu endeligt kan gives ekstra fri vejer tungest: 
Her og nu vælger vi dog først og fremmest at glæde os over, at efter en lang 
sommer med mandskabsmangel og en lang vinter med corona, så ser det nu 
endeligt ud til at der er lys for enden af tunnelen og vi som lkf. gruppe kan 
begynde at afholde noget af den enorme mængde afspadsering der er blevet 
opbygget gennem slid og slæb. At det oveni købet kan ske i en højtid (påsken) er 
da bare positivt. Vi vil derfor gerne hermed opfordre til, at alle der har lyst til at 
få brugt lidt afspadsering og holde fri de kontakter tjenestefordelingen, gerne via 
telefon eller mail – muligheden er der lige nu. 
 
Se på hvilke depoter og hvornår der er mulighed for at få ekstra fri på næste 
side. 
 
Generelt bedre personale situation – bedre mulighed for at afspadsere! 
 
Personalesituationen er nu blevet så gunstig generelt, at der nu kan gives mere 
frihed end vi længe har været vant til. Det skyldes primært, at de mange 
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færdiguddannede Lkf. Arriva har ansat sidst på året sidste år, nu alle er ude at 
køre efter endt efteruddannelse og så skyldes det også at Arriva på den anden 
side ikke længere er så hårdt ramt af corona. 
 
Alt det gør, at dem der måtte have lyst til måske engang for alle at få skåret ned i 
sin mængde af afspadsering, de kan gøre det nu. 
 
Så har du mange afspadseringstimer stående og kan du ikke finde plads i 
feriebogen til at få dem afviklet, så opfordrer vi dig hermed til at kontakte 
tjenestefordelingen og få lavet en afviklingsplan for nogle af de timer du har 
stående. Ledelsen har lovet at man vil imødekomme ønskerne så langt det 
overhovedet er muligt. Forskellen på nu og tidligere er at den nye forbedrede 
personalesituation rent faktisk giver ledelsen denne mulighed for også at afvikle 
afspadsering – en mulighed der ikke tidligere var der. 
 
Vi opfordrer til at du selv tager beslutningen om hvornår du gerne vil have fri – i 
stedet for ”at spare til bunke” uden nogen plan for, hvornår du så faktisk gerne 
vil afholde den frihed du optjener. 
 
Påske helt konkret – her er der ekstra mulighed for fri: 
 
Ledelsen har oplyst os at der er følgende antal vagter der ikke skal benyttes og 
derfor kan der gives fri i stedet for i Påsken (se skemaet herunder): 
 
Skema: 

 
 
Vi håber at de nye muligheder for at holde fri vil føre til en generelt øget  
oplevelse af at den enkeltes ønsker om frihed bliver hørt. 

 
Med Venlig Hilsen 

 

LPO ARRIVA 
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