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BOULEVARD UPDATE 
LOKOMOTIVFØRERPERSONALETS OMRÅDEGRUPPE S-TOG 

Årgang 14 nr.  2 

Faglig voldgift om elevløn
Ovenstående er berammet til 30. marts 2020, herefter vil det blive afgjort om DSB 
slipper af sted med den lave lønsats for vores kollegaer under uddannelse.

Aftale om håndtering af UA timer
Er underskrevet i dag. 

UA timer optjenes jf. Jernbaneoverenskomsten 

Der etableres 2 konti; ny UA og gl. UA.

Der opspares i perioden 1. oktober til 30. september på kontoen ny UA. Den 1. 
oktober overføres de afviklingsmodne timer til gl. UA.

Kontoen gl. UA opgøres ultimo april.
Med mindre andet er aftalt udbetales timerne med medarbejderens timeløn + 50 
% af grundtimelønnen ved udgangen af maj måned. Medarbejderen kan inden 
udgangen af april anmode om at få timerne overført til 
afspadseringskontoen. (Vigtigt!)

Medarbejderen kan i optjeningsperioden anmode om udbetaling af optjente UA-
timer. 

Afvikling af UA-timer kan ske både fra ny og gl. UA-konto. 

Retningslinjer for personaledisponering
Der blev i går via mail udsendt de retningslinjer som replanlægningsværktøj 
(Optimizer) og driftsdisponenter skal agere efter i fremtiden. Retningslinjerne er 
udarbejdet på baggrund af den indgåede fastholdelsesaftale, hvor også bonus 
udbetaling og karrierevej ind i F&R, hvor sidstnævnte stadig udestår at blive 
færdig. 

LPO S-tog vil gerne anbefale, at du nøje læser disse retningslinjer, som rent 
faktisk er med til at beskytte vores arbejdsmiljø i langt større omfang.

Vores forventning er, at vores daglige arbejdsmiljø vil blive løftet.

Hvis du oplever noget, som ikke er i tråd med disse retningslinjer, så tøv ikke med 
at ringe til en tillidsmand. 

Sidste tilmelding spisning generalforsamling 

Sidste tilmelding til spisning på generalforsamlingen er onsdag den 26. februar
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