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

Mandag 16. oktober klokken 13:00 ble det sendt ut en informasjonsbrev av Kunde & Trafikk. I dette brevet 
orienterte ledelsen om hva de ser for seg i forhold til fremtidig struktur av trafikkstyringssentralene. Det ble også 
informert om forslag til gjennomføringsplan og tidsplan frem til beslutning i styret.  

Blant punktene som det ble informert om, var flyttingen av styringen av Ofotbanen fra Narvik til Trondheim 
allerede i 2018. Dette har ikke vært en del av forutsetningene tidligere. I Jernbaneverkets forhandlingsgrunnlag fra 
2016 («forslag til fremtidig struktur for trafikkstyringssentralene og ruteplanfunksjon») ble det foreslått at 
trafikkstyring, operativ ruteplanlegging og kunde- og trafikkinformasjon for Narvik toglederområde skulle flyttes 
fra dagens trafikkstyringssentral til ny sentral i Trondheim, når ERTMS på strekningen Ofotbanen er bygget ut i 
2021. Norsk Jernbaneforbund er svært kritiske til at drøftingsgrunnlaget endres på så kort varsel, og uten 
forutgående behandling mellom partene.  

På bakgrunn av informasjonen som ble sendt ut av Kunde & Trafikk, ba Norsk Jernbaneforbund om et møte med 
konserndirektør Bjørn Kristiansen fredag 20. oktober. Der ble det enighet om å utsette styrebehandlingen til den 
20. desember. Dette ble gjort i samråd med konsernsjef Gorm Frimannslund.  

Det er korte frister i dette arbeidet, og det er mye som skal avklares. I den forbindelse vil Eystein Leirheim bistå 
LTTA i denne prosessen. Han rapporterer direkte til AU. Vi jobber nå med å avholde medlemsmøter, og vi ønsker 
også å sende ut en questback til dere i Kristiansand, Stavanger og Hamar for å få direkte tilbakemeldinger av dere. 

Mer informasjon vil komme fortløpende i denne prosessen.  



Overenskomst - hva skjer? 

Overenskomstforhandlingene i Bane NOR pågår ennå. Det er per nå ikke noe nytt å melde fra forhandlingsutvalget 
til Norsk Jernbaneforbund. 

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». 
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har også tydelig sagt at «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. 
Norsk Jernbaneforbund har krevd at verdien i lønns- og avtaleverket til våre medlemmer skal videreføres. 

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.  

Tidsfrist for ferdigstillelse av overenskomst er 31. oktober 2017. 

Har Statens pensjonskasse (SPK) riktig informasjon om deg? - en oppfølging 

Jamfør informasjonsbrevet som ble sendt ut i september, bekreftet SPK at det 
ikke var noen enkel måte å kontrollere innrapportering av variable tillegg 
gjort av Jernbaneverket/Bane NOR, spesielt i historisk perspektiv.  

Det beste rådet fra SPK var at 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».  

Agnes Frøseth (TSS Trondheim) har laget en kort oversikt på hva som skal kontrolleres, og hvordan: 

• Beregningsgrunnlaget for variable, pensjonsgivende tillegg finner du på lønnsslipp for desember. Summer 
nattillegg, skumringstillegg og helgetillegg for hele året. (Har du ikke hatt noen av disse tilleggene på desember 
lønn må du bla tilbake) 

• De variable tilleggene er pensjonsgivende når beløpet totalt ligger mellom minimum kr. 6 400 og maksimum kr. 
56 000 sett i forhold til 100 prosent stillingsstørrelse. Variable tillegg skal deltidsjusteres i henhold til 
stillingsprosent. Summene tilsvarer lønnstrinn 8 og lønnstrinn 70 i B-tabellen.  

• Grunnlaget blir beregnet for foregående år og framkommer fra og med februar lønn som kode 1500. Full 
opptjening utgjør kr. 4667.- per måned. Dette er kun en registrering og utbetales ikke.  

• Summen (hele året) du får legger du til grunnlønnen din i A-tabellen.  
• Logg deg på Min side på spk.no. og se på opptjening av pensjon.  
• Summen som står øverst på pensjonssiden er grunnlag og skal stemme med disse tallene. (A- og B-tabellen) 

Med vennlig hilsen 

På vegne av Landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder

https://www.regjeringen.no/contentassets/519ac88b77704c05b3714e33d7bad80c/no/pdfs/stm201420150027000dddpdfs.pdf
https://www.spk.no/logg-inn/

