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Arriva fejltolker 
uddannelsesaftalen! 

 

Vi har anmodet om møde med ledelsen, idet 
Arriva sender Lkf. på praktiktjeneste på 
fremmed depot uden at udbetale udlånstillæg! 

Vi har den seneste tid været i kontakt med ledelsen omkring de Lkf. fra Odense Depot 
der i disse dage sendes til fremmed depot for at udfører praktiktjeneste i forbindelse 
med deres Litra uddannelse. 

Det er LPO Arrivas klare opfattelse at det naturligvis udløser udlånstillæg og i det hele 
taget skal håndteres efter udlånsaftalen, idet der er tale om praktiktjenester og ikke 
teori uddannelse sådan som første del af litra uddannelsen er. 

Vi må desværre konstatere at ledelsen i Arriva ikke er enige i dette, men fastholder at 
praktiktjenester efter deres opfattelse er omfattet af en helt anden aftale 
(uddannelsesaftalen 2015-03) og at de dermed kan undgå at betale udlånstillæg, sådan 
som udlånsaftalen ellers forpligter dem til. 

Det undre os meget i LPO Arriva, idet aftale 2015-03 om uddannelse meget tydeligt 
beskriver at den kun finder anvendelse på teoriuddannelser og altså ikke praktikkørsel, 
som jo er en almindelig tjeneste der køres med Lkf-k. Læser man aftalen er det tydeligt 
at teksten er gennemsyret af begreber der kun giver mening i forbindelse med 
teoriundervisning. Blandt andet henviser aftalen til en uddannelsesdag på 7 timer/ 8 
lektioner. Det er de færreste tjenester der kan opfylde disse kriterier, idet der jo ikke er 
lektioner på en praktiktjeneste og tjenestelængden ofte er væsentligt længere end 7 
timer. 

Vi har derfor nu anmodet om et hurtigt møde med ledelsen for at drøfte sagen. Status er 
at vi pt. er i dialog med Arriva om en mødedato. Vi informere så snart der er nyt i sagen. 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte din tillidsmand. 

Med Venlig Hilsen 
 

LPO ARRIVA 
- Din områdegruppe! 


