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Lokalt lønnsoppgjør i havn 
 

tter tre ukers «dragkamp» mellom  personalorganisasjonene og Jern-

baneverket ble man til slutt enige om å underskrive protokollen 
som gjelder lokalt lønnsoppgjør 2014. Som noen sikkert husker ble 

det under hovedoppgjøret pr. 1. mai avsatt 1,75 % av lønnsmassen til lo-

kale forhandlinger. Jernbaneverket var villig til å forhandle om ca. 18 mil-
lioner kroner som er noe i overkant av nevnte prosentsats. Baksiden av 

«medaljen» er at arbeidsgiver har litt stor makt i lokale lønnsforhandling-
er, da det ikke er streikerett på lokale lønnsoppgjør. Resultatet av dette 
siste oppgjøret gjelder fra 1. august. Vårt eget landsråd som var aktivt 

med i forhandlingene har gitt oss følgende oppsummering: 
 

ovedkravet fra Norsk Jernbanefor-
bund til årets lokale lønnsoppgjør 

var minst ett trinn til alle (inkludert sen-
tralt justeringsoppgjør). I tillegg var det 
noen ekstra krav på grupper og enkelt-
medlemmer. 

Jernbaneverket la vekt på at presta-
sjoner og leveranser skal være grunnlag 
for lønnsutvikling, og at lønnsmidler skal 
brukes til å beholde prioriterte arbeids-
takere. Med bak-
grunn i disse over-
ordnende kravene, 
ble ikke priorite-
ringene til ledelsen 
og oss helt sammen-
fallende, så det ble 
krevende forhand-
linger som gikk over 
3 uker. Alternativet 
til enighet, er lønns-
nemd hvor det deltar 
mange parter, og re-
sultatet dermed 
uvisst. Med bak-
grunn i det endelige 
resultatet, valgte vi å 

underskrive en avtale om fordelingen. 
LTTA er fornøyd med den totale ande-

len til våre medlemmer fra det sentrale 
og lokale oppgjøret. Vi mener å ha lyk-
kes med en jevn fordeling av lønnspotten 
i forhold til lønnsmassen mellom grup-
pekravene, administrative stillinger og 
andre enkeltstillinger, selv om vi ikke 
kom helt i mål med alle gruppe- og en-
keltkrav. Alle grupper og mange enkelt-

navn er blitt fremmet og 
diskutert opp til flere 
ganger i dette oppgjø-
ret, men av ulike årsa-
ker og prioriteringer blir 
det til slutt slik at noen 
får uttelling og andre 
ikke. 

Resultatet ble til slutt 
at i hovedsak fikk alle 
våre grupper minst ett 
lønnstrinn og svært 
mange i administrative 
stillinger og enkeltmed-
lemmer minst ett lønns-
trinn. 
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Hyttebooking: www.njf-for.no/index.php?side=51 

Detaljer: Neste side 

http://www.njf-for.no/index.php?side=51
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Operativt personale 

 Trafikkstyrere, kode 1444 (LR 14) med lønnsansiennitet 0 – 10 år, befinner seg 
fortsatt på alternativ 8, men får i tillegg ltr. 7 på B-tabellen. Dette utgjør 5.600 
kroner pr. år. Trafikkstyrere med mer enn 10 års lønnsansiennitet får 1 ltr. 
Dette gjelder som nevnt ikke de aller eldste med 28 års ansiennitet. Se for øvrig 
http://www.lostat.no/getfile.php/Filer/Hovedtariffavtalen/LO_Stat_Hovedtariff
avtalen_2014_2016.pdf.  (Side 51) 

 Toginformatører med stillingskode 1374 fikk 1 lønnstrinn, mens toginformatø-
rer med stillingskode 1506 ble flyttet til alt. 8 i lønnsramme 14 (samme ramme 
som før). 

 Trafikkstyrer st. kontoret. Kode 1374 (med noen få unntak) 1 ltr. 

 Gruppelder txp, kode 1375 fikk (med noen få unntak) 1 ltr. 

 Trafikkstyrere (både kode 1374 og 1444) på driftsbanegårder fikk alle 2 ltr. 

 Trafikkledere (togledere) fikk alle 2 ltr. De med teamlederfunksjon fikk 3 ltr. 
 

Administrativt personale 

Her hadde ledelsen klare føringer på hvem de ville løfte. Personalorganisasjonene øns-
ket i mange tilfeller prioritere annerledes. Resultatet ble derfor at noen ikke fikk opp-
rykk i det hele tatt, mens andre fikk flere trinn. Som nevnt har ledelsen mer «muskler» 
i lokalt oppgjør og styrer derfor resultatet i større grad enn i hovedoppgjøret. Alle som 
har fått lønnsopprykk vil bli underrettet av sin linjeleder og tilskrevet fra Jernbanever-
ket. 
 
 
 

Det manglende høstkurset 

 

 

 
 
Styret har notert seg at en del av våre medlemmer savner et nytt med-

lemskurs. Det vil derfor bli sterkt prioritert å få gjennomført dette i 

2015. Man skal slett ikke se bort fra at det vil bli et vårkurs. Da unngår 

vi «kollisjon» med f.eks. medarbeiderkonferanser. 

 

 

http://www.lostat.no/getfile.php/Filer/Hovedtariffavtalen/LO_Stat_Hovedtariffavtalen_2014_2016.pdf.
http://www.lostat.no/getfile.php/Filer/Hovedtariffavtalen/LO_Stat_Hovedtariffavtalen_2014_2016.pdf.
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HYTTA VÅR! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Det er mye ledig tid på hytta vår utover vinteren. Klikk på linken øverst 

på forrige side og foreta en bookning! 


