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Overenskomst - hva skjer? 
Bane NOR og Norsk Jernbaneforbund forhandler en ny overenskomst. Bane NOR reserverte seg mot å bli bundet 
av avtalene som eksisterte i Jernbaneverket. Den 31. desember 2016, ble de ansatte overført til det nye selskapet 
Bane NOR. Alle ansatte har med seg sine lønns- og avtalevilkår som individuelle rettighet inntil videre.  

Etter planen var det ment at Bane NOR skulle ha inngått en ny overenskomst, og sluttført forhandlingene innen 31. 
mars 2017. Dette var for kort tid. Forhandlingene om overenskomst er et omstendelig arbeid, da det er mange 
temaer som må behandles. Det har vært møteaktivitet gjennom våren, men partene vil nå på grunn av 
ferieavvikling utsette videre forhandling til over sommeren.  

Hva er viktig for Norsk Jernbaneforbund? 
I Norsk Jernbaneforbund er vi opptatte av dine lønns- og avtalevilkår. I stortingsmelding 27 («på rett spor») 
beskrives det at «endringer på eiersiden i selskapene innebærer i seg selv ikke at de ansattes rettigheter berøres». 
(punkt 6.1, siste setning). Ingunn Gjerstad (SV) stilte den 10. februar 2015 følgende skriftlig spørsmål: «på hvilken 
måte vil ministeren ivareta og sikre de ansattes lønns- og pensjonsrettigheter ved en evt. anbudsutsetting/
privatisering?». Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ga følgende svar: «Formålet med å innføre konkurranse er 
ikke å svekke de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Fornøyde og motiverte ansatte i jernbanesektoren er viktig for å 
sikre at jernbanen skal ta sin del av den framtidige del av transportveksten.»  

Det er med disse premissene Norsk Jernbaneforbund nå forhandler om en ny overenskomst for våre medlemmer. 
Når forhandlingene er sluttført, vil vi sende resultatet ut til deg for uravstemning. Da gis du som medlem 
anledning til å si ja eller nei, gjennom et direkte valg.  

Mellomoppgjør 2017 
LO Stat er kontakt med Spekter for hvordan mellomoppgjøret 2017 skal håndteres for de ansatte i Bane NOR. I 
overgangsavtalen mellom Spekter/Bane NOR og LO Stat/Norsk Jernbaneforbund/Norsk lokomotivmannsforbund 
fra den 22. desember 2016, ble det bestemt at dersom ikke partene har kommet til enighet om en ny 
overenskomst før mellomoppgjøret, skal partene avtale hvordan dette skal håndteres.  

Av tidligere erfaring vil LO Stat kreve at mellomoppgjøret blir en del av overenskomstforhandlingene gjeldende fra 
1. april 2017 (inkludert all lønn og tillegg). LO Stat er nå i dialog med Spekter for å avklare hvordan dette håndteres 
for oss.  

Særavtaler og datoen 30. juni 2017 
I overgangsavtalen mellom Spekter/Bane NOR og LO Stat/Norsk Jernbaneforbund/Norsk lokomotivmannsforbund 
fra den 22. desember 2016, ble det bestemt at gjeldende særavtaler på overføringstidspunktet skulle videreføres 
inntil 30. juni 2017. Dersom partene på det tidspunktet ikke har kommet til enighet om en ny overenskomst, skal 
partene avtale hvordan særavtalene skal håndteres. Partene i dette tilfellet er Spekter/Bane NOR og LO Stat/Norsk 
Jernbaneforbund/Norsk lokomotivmannsforbund. LO Stat er nå i dialog med Spekter for å avklare hvordan dette 
håndteres for oss. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/519ac88b77704c05b3714e33d7bad80c/no/pdfs/stm201420150027000dddpdfs.pdf


Togkonkurransen er utsatt 
Konkurransen om kjøring av persontog er utsatt igjen - til etter stortingsvalget. Etter at Høyre-Frp-regjeringen 
vedtok den såkalte jernbanereformen har Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund jobbet 
sammen for å få fram konsekvensene av vedtakene. Selskapet som vinner kjøringen på Sørlandsbanen skal overta 
i juni 2019. Konkurransegrunnlaget kommer først i oktober-november i år - åtte måneder forsinket. Opprinnelig 
var planen å få ut dokumentene i februar, med overtakelse i desember 2018. 

Norsk Jernbaneforbund har i tre og et halvt år argumentert for at konkurranseutsetting ikke er lurt å gjennomføre 
med de rammebetingelsene jernbanen har i dag. Vi er stolte over å ha vunnet fram med argumenter! 

Sommertoget: «Din og min jernbane» 
NRK skal i sommer gjennomføre programkonseptet Sommertoget på jernbanen i Norge. Et spesialtilpasset tog 
skal reise gjennom Norge og stoppe på utvalgte stasjoner med rigging av scene og studio. Det blir lokale 
folkefester på 40 stasjoner hvor sendingen overføres direkte på Sommeråpent på NRK1 på kvelden. NRK legger 
også opp til å sende direkte fra turen mellom stasjonene og gjøre enkelte stopp underveis. 

Norsk Jernbaneforbund vil i den forbindelse lage et opplegg omkring årets valgkamp. Dette blir for vår del et 
samarbeid mellom oss, LO Stat og Norsk Lokomotivmannsforbund. Hovedmålet er å stanse nedsalg av offentlig 
sektor gjennom å bidra til regjeringsskifte. Det legges opp til felles arrangementer på 6 steder som sammenfaller 
med NRKs Sommertoget:  

28. juni Mo i Rana 
4. juli Hommelvik 
25. juli Gran 
29. juli Voss 
10. august Brusand 
19. august Sarpsborg 

Om du er på ferie eller bor i nærheten er det hyggelig om du møter opp. Sett av datoene, mer informasjon følger! 

 



LO-kongressens uttalelse om jernbane 
Den 8.-12. mai ble LO-kongressen avholdt. Kongressen vedtok en uttalelse om samferdsel (som du kan lese i sin 
helhet her). Her kan du lese hva de uttaler om jernbane: 

«Jernbanen i Norge står overfor store utfordringer, og det er viktig at det nå tas et grunnleggende valg om hvilken 
rolle jernbanen skal ha i et fremtidig transportsystem. For å nå målene i både samferdsels- og klimapolitikken, vil 
behovet for en effektiv kollektivtransport og godstransport på jernbane stå helt sentralt. Det må satses betydelige 
ressurser på jernbanen, for sikre en fortsatt vekst i person- og godsmarkedet, samt gjøre jernbanen til et attraktivt og 
godt alternativ til privatbil i og rundt byene. Både for gods- og persontrafikken er det kapasiteten i infrastrukturen 
som legger begrensninger for ytterligere vekst, og dette arbeidet må derfor ha høy prioritet. Konkurranseutsetting av 
drifts- og vedlikeholdsoppgaver på infrastruktur undergraver oppbygging og videreføring av fagkompetanse. 

En oppsplitting av jernbanesektoren i Norge i mange selskaper, er svært uheldig og vil svekke sektoren over tid. 
Internasjonale erfaringer konkluderer med at jernbanens kompleksitet medfører at en velfungerende jernbane er 
avhengig svært tette bånd mellom infrastruktur og trafikk. LO ønsker derfor en annen utvikling av jernbanen enn den 
konkurranse- og anbudsutsettingen på jernbanen som er iverksatt gjennom jernbanereformen, hvor det 
tilrettelegges for en massiv konkurranse om offentlige midler og salg av offentlig eiendom og infrastruktur, samt 
rasering av ansattes lønns- pensjons- og arbeidsvilkår. Dette innebærer også at LO er imot implementering av EUs 
Jernbanepakke IV». 

«Kapasiteten for godstransport på bane må økes gjennom utbygging av dobbeltspor, samt flere og lengre 
krysningsspor. Skal mer gods overføres fra vei til sjø, må det være hensiktsmessige havnearealer tilgjengelige, og 
infrastrukturen til, fra og i havnene må bygges ut. I den forbindelse er det viktig å unngå at havnearealer og arealene 
som nyttes til jernbaneformål, samt industriområder tilknyttet disse, omreguleres og nyttes til andre formål. 

Det er viktig at arbeidet med å bygge dobbeltspor på Ofotbanen prioriteres for å kunne ta den forventede økningen i 
godstransport på denne strekningen.» 

Ansiennitet- og aldersprinsippet i Bane NOR  
I forbindelse med innplassering av årets trafikkstyreraspiranter har det oppstått en sak hva gjelder ansiennitets- 
og aldersprinsippet.  

Trafikk Øst hevder å ha blitt gjort oppmerksom på fra Arbeidsgiverseksjonen i Bane NOR at eksisterende praksis 
med å legge alder til grunn for ansiennitet for personer med samme ansettelsesdato, er et brudd på 
arbeidsmiljølovens bestemmelser om diskriminering. Aspirantene har tidligere i opplæringsløpet blitt informert 
om at det ville være alder som ville være grunnlaget for tildeling. Dermed har de kunnet gjort antakelser året 
igjennom om hvordan det ville slå ut for egen del. Trafikk Øst erkjenner at det er beklagelig at det så sent i 
opplæringsløpet nå endres praksis. Allikevel står Trafikk Øst på sin beslutning.  
  
Trafikk- og administrasjonsforeningen har bedt om et drøftemøte med Trafikk Øst om ansiennitets- og 
aldersprinsippet. Drøftingen ble avsluttet i uenighet. 
  
Videre må det påpekes at Trafikk Vest og Trafikk Nord har lagt til grunn hver sin, og dermed to ytterlige praksiser, 
enn Trafikk Øst. Dette viser at Bane NOR som arbeidsgiver ikke har en omforent måte å gjennomføre stasjonering 
for sine aspiranter på, på tvers av trafikkområdene. LTTA kan ikke akseptere at det innenfor samme yrkesgruppe i 
Bane NOR er forskjellig praksis avhengig av hvilket geografisk område en tilhører.  
  
Basert på dette har LTTA bedt om et drøftemøte med trafikkdirektør Bjørn Kristiansen om saken. 

http://www.lo.no/kongressen-2017/Highlights/Uttalelse-om-samferdsel/


Arbeidsavtalene - en repetisjon 
Arbeidsavtalene ble drøftet i sentralt samarbeidsutvalg den 2. mai. Der ble det besluttet at alle arbeidsavtaler 
skulle avvente til etter overenskomstforhandlingene var sluttført. Dette er fordi en arbeidsavtale også skal vise til 
hvilke lønns- og arbeidsvilkår den enkelte er omfattet av.  

Arbeidsgiver vil derfor se bort fra de arbeidsavtalene som ble sendt ut. Har du skrevet under og sendt inn, vil det 
ikke ha noen betydning. Alle skal forholde seg til den arbeidsavtalen de inngikk med Jernbaneverket inntil de 
mottar en ny fra Bane NOR.  
  
Ansatte som ble overført fra Jernbaneverket og som etterpå har fått ny stilling i Bane NOR, kan bare forholde seg 
til tilbudsbrevet i påvente av de nye arbeidsavtalene. Hvis du har spørsmål, kan du spørre din tillitsvalgt. 

Lønnsutvikling for medlemmer på lønnsrammer 
Det automatiske ansiennitetsopprykket som følger av lønnsrammene i staten videreføres inntil ny overenskomst 
er på plass, eventuelt senest inntil utløp av hovedtariffavtalen i staten den 30. april 2018 (30. april 2018 er datoen 
for hovedoppgjør i Staten). Det følger både av regler for ettervirkning av tariffavtaler ved 
virksomhetsoverdragelse, og av overgangsavtalen mellom Spekter/Bane NOR og LO Stat/Norsk Jernbaneforbund/
Norsk lokomotivmannsforbund fra den 22. desember 2016 

Bane NOR skal sørge for at alle som har rett til automatiske lønnsopprykk som følger av LR 14, alternativ 1-8 får 
justert lønnen i tråd med lønnsrammen. Vi ber alle medlemmer som skal ha ansiennitetsopprykk kontrollere sine 
lønnsslipper.  

Forslag om å oppheve togfremføringsforskriften (TJN) 
Statens Jernbanetilsyn har sendt et forslag om å oppheve togfremføringsforskriften og ERTMS-
togfremføringsforskriften på høring. Høringsfristen er 5. juni.  

Endringen av forskriftene foreslås å tre i kraft 1. januar 2019. Statens Jernbanetilsyn foreslår å videreføre 
bestemmelser om helsekrav for skiftepersonell, trafikkstyrer, sikkerhetsvakt mv. og bestemmelser om signaler på 
tog i en egen forskrift. 

Bakgrunn for å endre forskrifter 
TSI OPE (kommisjonsforordning 2015/995/EU) bestemmer at det er infrastrukturforvalter som har det 
overordnede ansvaret for å formulere alle relevante krav som skal oppfylles av tog som har tillatelse til å kjøre på 
infrastrukturforvalterens nett. Når togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften oppheves vil 
jernbanevirksomhetene få ansvaret for å forvalte regelverket. De driftsmessige forholdene for togframføring 
endres ikke, og dagens praksis og regelverk kan videreføres. Dersom jernbanevirksomhetene senere ønsker å 
foreta endringer, må prinsippene for endring i sikkerhetsstyringsforskriften følges. 

Gjennomføringsplan innen 1. juli 2017  
EØS-landene skal innen 1. juli 2017 utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan med tiltak for å rette seg etter EU-
kommisjonens beslutning. Statens Jernbanetilsyn vil ha tilbakemeldinger på sitt grunnlag for gjennomføringsplan 
for TSI OPE for å sikre en riktig og realistisk gjennomføringsplan for de delene av TSI OPE som ikke er gjennomført i 
norsk rett. 

Norsk Jernbaneforbund vil sende inn et høringssvar innen fristen.  



Pensjon for dummies 
Hva er egentlig innskuddpensjon? Og hva i all verden er 
hybrid?  

Pensjon er komplisert, og det er mange begreper som lett kan 
forvirre.  

Her kommer en (veldig) lett innføring i forskjellene og 
likhetene mellom ytelsespensjon, innskuddspensjon og 
hybridpensjon. 
 

Innskuddpensjon 
Ved innskuddspensjon fastsettes 
et årlig innskudd. Innskuddet er en 
avtalt prosentsats av årslønn eller 
et fast kronebeløp. Innskuddet 
bestemmes uavhengig av alder og 
kjønn. For lønn mellom 1 og 12 G 
er minste tillatte innskudd 2 % av 
årslønn. Maksimalgrenser for 
innskudd er 7 % av lønn opp til 12 
G, og i tillegg 18,1 % av lønn 
mellom 7,1 og 12 G.  

Hver enkelt ansatt får en 
innskuddskonto. Arbeidsgiver 
tilbyr ulike investeringsprofiler 
med ulik aksjeandel, men du har 
full råderett over hvordan du vil 
investere (individuelt 
investeringsvalg). Noen 
foretrekker å ha lav risiko hele 
spareperioden, mens andre velger 
å ha en høy risiko i starten i håp 
om å få god avkastning, for 
deretter å velge en mindre 
risikofylt investering etter hvert 
som pensjonsalderen nærmer 
seg.  Risikoen for at kapitalen 
består og/eller vokser ligger hos 
deg selv. Du som arbeidstaker har 
ingen garanti for innskutt beløp 
eller avkastning! 

Innskuddspensjon er ikke 
nødvendigvis en livsvarig ytelse. 
Du bestemmer selv over hvor lang 
tid du tar ut pensjonen, dog 
minimum 10 år og minimum til 77 
år. Innskuddspensjonen er en 
ålleårsopptjeningspensjon. Det 
betyr at alle år med arbeidsinntekt 
gir pensjonsopptjening.

Hybridpensjon 
Hybridpensjon har elementer fra 
ytelses- og innskuddspensjon. 
Hybridordningen fungerer på 
mange måter som en 
innskuddspensjon, men er i 
utgangspunktet en livsvarig og 
kollektiv ytelse. Du betaler en årlig 
premie til et pensjonskollektiv, 
ikke til deg og dine arvinger. Når 
du dør går kapitalen tilbake til de 
andre medlemmene av 
pensjonsordningen. Hybriden kan 
utformes som en 
innskuddsordning, men da med 
krav til minste utbetalingstid, og 
bedriften er ansvarlig for 
kostnader i utbetalingsperioden.  

Hybridpensjonen er underlagt de 
samme innskuddsgrensene som 
innskuddspensjon, men 
hybridpensjonen har ikke 
kjønnsnøytrale premier. Kvinner 
lever lenger enn menn, og henter 
følgelig mer ut av 
pensjonskollektivet enn menn. 
Som kompensasjon betaler 
kvinner i snitt 15-17 % mer i 
premie enn menn.  

Hybridpensjon er, som 
innskuddspensjon, en 
alleårsopptjeningspensjon.

Ytelsespensjon 
Ytelsespensjon definerer et 
pensjonsnivå. Din pensjon blir en 
avtalt pensjonsdel av lønnen du 
har når du går av med pensjon 
(sluttlønn). Bedriften betaler inn 
den årlige premien i 
pensjonsordningen. Størrelsen på 
premien avhenger blant annet av 
medlemmenes tjenestetid, alder 
og lønnsnivå. Dette fører til at 
størrelsen på bedriftens 
innbetalinger varierer fra år til år.  

Arbeidsgiver alene bestemmer 
hvordan kapitalen skal forvalters/
investeres, og har ansvar for at du 
får den pensjonen du har krav på. 
Pensjonsinnretningen forvalter 
midlene, og har ansvar for å dekke 
avkastningen under garantert 
rente (for tiden 2 %). 

Ytelsespensjon er en livsvarig 
ytelse. Når du dør arver 
forsikringskollektivet din 
oppsparte kapital.  
Pensjonsnivået bestemmes av 
avtalt prosentdel, sluttlønn og 
opptjeningsperiode.  

Full pensjon krever 30 års 
opptjening i bedriften.  



Verdt å vite 
Flere og flere virksomheter med ytelsespensjon er i ferd med å gå over til innskuddsordninger. En av årsakene til 
dette er at virksomheter som har innskuddsordninger ikke er pålagt å balanseføre bedriftens 
innskuddsforpliktelse.  

Ved overgangen fra ytelse til innskudd forhandler mange bort etterlattedekningen fordi arvingene arver 
innskuddet. Her er det verdt å å huske at arbeidstakere som dør unge har lite oppspart kapital, og etterlatte som 
mister sin forsørger tidlig er kanskje de som trenger økonomisk støtte mest. 40 % av alle innskuddsordningene er 
minimumsordninger - 2 % innskudd.  

Det har blitt flere hybridordninger etterhvert, selv om dette - relativt sett - er noe nye nytt.  

Hva er G? 
G er en forkortelse for grunnbeløp. Grunnbeløpet benyttes i folketrygden som grunnlag for å beregne norske 
trygde- og pensjonsytelser. 

Stortinget har vedtatt retningslinjer for regulering av grunnbeløpet. Det er et mål at beløpet skal ha samme 
utvikling som lønn for yrkesaktive. Grunnbeløpet er per 1. mai 2017 kr. 93 634. 

TMS-prosjektet - delprosjekt TCC 
Det er nå satt i gang et parallelt prosjekt med TMS-prosjektet som kalles TCC (Traffic Control Center) eller 
trafikkstyringssentralprosjektet. 

Med basis i blant annet de krav som nå stilles til kommende leverandør av TMS, ønsker Kunde & Trafikk at ERTMS 
Nasjonal implementering ved delprosjekt TMS også skal levere designbasis for utforming av 
trafikkstyringssentralene, utarbeide krav til lokaler/lokasjoner, samt være ansvarlig for nødvendig ombygging/
bygging av disse. Trafikkstyringssentralene skal utformes og designes for å kunne ivareta integrasjon 
(samlokalisering) med andre 24/7-operative funksjoner som Kunde- og Trafikkinformasjon (KTI), Elkraft/
Infrastruktur, og Operativt rutekontor. Listen for operative funksjoner som nevnt her er ikke utømmende.  

Det understrekes at TCC-prosjektet ikke er involvert beslutningen rundt antall trafikkstyringssentraler!

Prosjektet har tre faser: Konseptuelt design, detaljert design og ombygging. Brukergruppene består av: 

TSSO: 
Togdriftsleder Kjell Bernstrøm 
Togleder Bjørn Jullumstrø 
Elkraftoperatør Tord Andersen 
  
TSSH: 
Togdriftsleder Knut Olsen 
Togleder Thore Saxrud 
  
TSSD: 
Togdriftsleder Rune Aune 
Togleder Jarle S. Ødegård 
Elkraftoperatør Åsmund Johnsen 

Prosjektet sier selv at for å få til dette prosjektet på best mulig måte, blir det viktig med god involvering fra alle de 
fremtidige brukerne av sentralene. LTTA har stilt spørsmål om hvorfor det er så få brukere som er involvert i dette 
prosjektet, og bedt om involvering for å sikre medbestemmelse for våre medlemmer. LTTA er innkalt til møte med 
TMS-prosjektet, og vil komme tilbake med mer info.  



Stortingsvalg 2017 
Arbeidslivet er et område som er viktig for fagbevegelsen. Det å ha et 
anstendig arbeidsliv med ordnet arbeids- og lønnsforhold er avgjørende 
for den norske velferdsstaten.  

De borgerlige partiene Høyre og Fremskrittspartiet dannet i 2013 en 
mindretallsregjering, med helhjertet støtte av Kristelig Folkeparti og 
Venstre.   

Advarslene fra fagbevegelsen om en omlegging av politikken ved en 
dannelse av en slik konservativ regjering, fra en arbeidervennlig til en 
arbeiderfiendtlig politikk, slo til for fullt.  Det gode samarbeidet mellom 
den største arbeidstakerorganisasjonen LO og Regjeringen ble avviklet.  
Den nye Regjeringen styrket tvert imot sitt samarbeid med NHO og 
bedriftene.  

Høyre/FRP-regjeringen har samtidig gått til angrep på offentlig 
virksomhet.  Det er et uttalt mål å privatisere store deler av offentlig 
virksomhet, både i kommunal og statlig sektor. Offentlige virksomhet og 
oppgaver skal i størst mulig omfang legges ut på anbud, og egen 
virksomhet trappes ned til et minimum. Dette splitter de offentlige 
tjenester opp i et uoversiktlig privat tjenestemarked, hvor fortjeneste 
er drivkraften, ikke kvaliteten i den offentlige tjenesten.  

Norsk Jernbaneforbund er bekymret for utviklingen i norsk arbeidsliv. Den negative utviklingen er sammensatt, 
men har to vesentlige drivkrefter: internasjonale avtaler som overstyrer norske tariffavtaler/norsk lovverk og 
Høyre/Frp-regjeringens politikk. EØS-avtalen bygger på de fire frihetene: fri bevegelse av mennesker, varer, 
tjenester og kapital, og et lovverk som beskytter disse frihetene mot hindringer i nasjonale regelverk og 
tariffavtaler. Jernbanepakke 4 som Norge gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å gjennomføre, krever skille 
mellom infrastruktur og transportør, samt konkurranseutsetting av både gods- og persontransport. EØS-avtalen 
åpner for svekkede arbeidsforhold og tariffavtaler gjennom forbud mot «diskriminerende avtaler og restriksjoner/
kontrolltiltak». Norsk Jernbaneforbund er sterkt i mot Jernbanepakke 4 og krever at Regjeringen reserverer 
seg mot denne. Norsk Jernbaneforbund mener samtidig at LO nå må igangsette en vurdering av om EØS 
avtalen må sies opp til fordel for en frihandelsavtale mellom Norge og EU.  

• Høyre/FRP-regjeringen i Norge fører en politikk som øker forskjellene i Norge. De rike øker sin rikdom på 
bekostning av fellesskapet. 

• Regjeringen fører en politikk som svekker et regulert arbeidsliv gjennom å legge til rette for økt bruk av 
midlertidige ansettelser og færre fast stillinger. 

• Massiv bruk av anbudssystemet i offentlig sektor fører til hyppige skifter av arbeidsgivere for de ansatte og et 
utrygt arbeidsliv. 

Norsk Jernbaneforbund ser at det er et sterkt behov for et politisk skifte i Norge. Stortingsvalget 2017 er 
første mulighet til å snu den negative utviklingen i Norge, og Norsk Jernbaneforbund vil oppfordre 
medlemmene til å stemme rødgrønt 11. september 2017! 

Med vennlig hilsen 

På vegne av Landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder


