
Landsrådet	for		
Tra.ikk,	Teknikk,	og	Administrasjon	

Norsk	Jernbaneforbund 

Overenskomst - hva skjer? 

Overenskomstforhandlingene i Bane NOR har til nå dratt ut i tid. Norsk Jernbaneforbund hadde den 21. august et 
møte med konsernledelsen, hvor Norsk Jernbaneforbund uttrykte bekymring vedrørende manglende fremdrift i 
forhandlingene. Som en konsekvens av dette har Bane NOR valgt å gjøre en endring på sin side med hvordan dette 
arbeidet organiseres. 

Vårt håp og mål er å kunne avslutte forhandlingene med en avtale innen den tidsfristen 31. oktober 2017. 

Mellomoppgjøret 2017 - hva med pensjonsavgang? 

I forbindelse med at mellomoppgjøret er en del av overenskomstforhandlingene som nå foregår i Bane NOR, har 
Norsk Jernbaneforbund undersøkt hva som skjer med ansatte som går av med pensjon. Mellomoppgjøret er 
normalt avklart innen 30. april i Spekter.  

Lønnsavdelingen i Bane NOR melder at det er et «overgangsvindu» på ca. 3 måneder før lønnsopplysningene til 
Statens Pensjonskasse lukkes fra Bane NOR sin side. Det vil si at hvis mellomoppgjøret først blir avklart 3 måneder 
etter at man har gått av med pensjon, må man selv gjøre en henvendelse Bane NOR. Bane NOR vil da sende over 
nye lønnsopplysninger til Statens Pensjonskasse.  

Vi ber alle medlemmer som går av med pensjon følge med på dette.  

«Fremtidig struktur for trafikkstyringssentralene og ruteplanfunksjon» - 8-3 

Kunde- og trafikkdivisjonen melder at arbeidet med ny organisering av trafikkstyringssentralene organiseres som 
et prosjekt, og at egen prosjektleder i forrige uke ble engasjert for å ivareta omfanget av aktiviteter og sikre en god 
prosess. Prosjektlederen som er ansatt er Ellen Leite Haugen. Ellen hadde ansvaret for utredningene i 
Jernbaneverket som nå ligger til grunn som beslutningsgrunnlag for Bane NOR.  
  
Bjørn Kristiansen melder at det nå arbeides videre med grunnlagsmaterialet til fagforeningene. Etter at dette 
arbeidet er sluttført, skal det kalles inn til drøftingsmøte før endelig innstilling fra Kunde- og trafikkdivisjonen 
oversendes til konsernledelsen. Deretter skal saken til behandling og beslutning i styret. 

Norsk Jernbaneforbund er godt kjent med arbeidsgivers standpunkt, og det er ikke uten videre at dette prosjektet 
er mer kjent under betegnelsen 8-3. Det ble tidlig i 2016 ført forhandlinger om «fremtidig struktur for 
trafikkstyringssentralene og ruteplanfunksjon». Forhandlingene endte med at Jernbaneverket trakk sitt forslag, 
etter at forhandlingsutvalgene i Norsk Jernbaneforbund og YS krevde megling jamfør Hovedavtalen i Statens 
regler.  

Norsk Jernbaneforbund vil fortsatt legge til grunn våre prinsipper for en robust og trygg trafikkstyring. Vår rapport 
fra 2016 kan du lese her.  

http://www.njf-for.no/forslag-til-ny-struktur-njf.pdf


Har Statens pensjonskasse (SPK) riktig informasjon om deg? 

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å sende korrekte lønns- 
og stillingsdata til SPK. Det er ikke noe du som arbeidstaker skal 
gjøre selv. SPK skal motta all informasjon de trenger om deg og 
ditt arbeidsforhold, som blant annet stillingsprosent, lønn, 
tidsperiode og så videre. Dette går de fleste tilfeller automatisk. 
Men ingenting er ufeilbarlig. 

Oversikt over dine arbeidsforhold 
Du kan se hvilke arbeidsforhold SPK har registrert på deg. Det 
gjør du enkelt ved å logge inn på Min side på spk.no. Klikk på 
linken, og følg innloggingsdetaljene. 

På «Min side» ser du hvilke stillingsforhold som er rapportert inn av arbeidsgiver. Blant annet kan du se siste 
registrerte stilling, stillingsstørrelse, når du startet og sluttet, total opptjeningstid og så videre. 

Så hva med variable tillegg?  

Variable tillegg gis ved merarbeid som ikke følger en fast rutine, for eksempel ved kvelds- og helgearbeid, eller 
hjemmevakter. De skal likevel være forutsigbare. Variable tillegg skal bare legges til pensjonsgrunnlaget dersom 
det er inngått en tariffavtale om dette. 

De variable tilleggene er pensjonsgivende når beløpet ligger mellom kr. 6 400 og maksimum kr. 56 000 sett i 
forhold til 100 prosent stillingsstørrelse. Variable tillegg skal deltidsjusteres i henhold til stillingsprosent. 
 

LTTA har kontaktet SPK, og de kan melde at det ikke per nå er en enkel måte for den  
enkelte å kontrollere innrapportering av variable tillegg gjort av Jernbaneverket/Bane NOR.  
Det beste rådet fra SPK er om hver enkelt tar kontakt med SPK for å kontrollere dette, på  
individuelt grunnlag. SPK skulle på bakgrunn av LTTAs henvendelse jobbe for at  
rapporteringen av lønn og variable tillegg også skulle bli tilgjengelig på «Min side».  

Med vennlig hilsen 

På vegne av Landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder

https://www.spk.no/logg-inn/

