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Referat fra møte mellom Samferdselsdepartementets jernbanereformprosjekt, 
arbeidstakerorganisasjonene og representanter for arbeidsgiversiden i berørte 
virksomheter 

1. Fremdriftsplan for jernbanereformen  
Prosjektleder gikk gjennom utsendt fremdriftsplan med forklaringer.  
 
På spørsmål fra organisasjonene ble det opplyst at det foreløpig ikke er klart når 
varsling av nye pakker vil komme, men det er forventet at Jernbanedirektoratet vil 
varsle en ny pakke i 2017, muligens i første halvår.  
 
Organisasjonene ga uttrykk for at den fremlagte fremdriftsplanen blant annet ikke 
hadde med noe om Berging og beredskap som i dag ivaretas av NSB og generelt var 
klart mindre konkret enn ønsket, og NLF og Tekna ba om å få fremlagt 
jernbanereformprosjektets fremdriftsplan.  Departementet vil vurdere å orientere mer 
konkret om fremdrift og milepæler fremover. 



 
 

2. Status i reformarbeidet 
- Prosess for å identifisere eiendommer i Rom som ikke trengs til jernbaneformål 
Eiendomsporteføljen til ROM Eiendom har vært gjennomgått, og av 1460 
eiendommer er det identifisert 226 eiendommer som kan avhendes. I tråd med 
Stortingets behandling av stortingsmeldingen om jernbanereformen vil det ikke bli gitt 
føringer for når identifiserte eiendommer skal avhendes, og det vil ikke bli lagt opp til 
noe "hastesalg". En oversikt over identifiserte eiendommer vil sendes organisasjonene 
når den er ferdigstilt. 
 
- Justert ansvarsdeling mellom foretaket og direktoratet for utredning av ny 
infrastruktur 
Tekna ga uttrykk for at den valgte løsningen virker merkelig, og at både direktoratet 
og foretaket må ha fagmiljøer for å kunne gjennomføre utredninger eller kvalitetssikre 
dem.  
Fungerende direktør i Jernbanedirektoratet fremhevet at ansvarsdelingen, slik den nå 
er fastlagt, er nøye diskuterte mellom de berørte og at det er enighet om at 
arbeidsdelingen bør kunne fungere bra. 
 
- Sikkerhet  
Det ble gjennomført et arbeidsseminar i 16 juni om foreløpige funn. Endelig rapport 
fra Safetec skal foreligge i september. 
 
 

3. Prosess mellom NSB, direktoratet og foretaket for å identifisere oppgaver, ansvar 
og bemanning. 
Fungerende direktør i Jernbanedirektoratet orienterte om at direktoratet nå er i ferd 
med å ferdigstille arbeidet med sin bemanningsplan som de tror blir klar til sommeren. 
Avklaringer om gjenkjenning og rettigheter må så foretas. Stillinger i direktoratet på 
områder der NSB har funksjoner som NSB ikke nødvendigvis lenger skal ivareta, vil 
bli lyst ut på vanlig måte. Direktoratet ønsker at ansatte i NSB skal få informasjon når 
stillingene lyses ut, slik at de som ønsker det har mulighet til å søke. 
Ståle Rooth fra NSB viste til det han orienterte om i forrige møte om kartlegging av 
oppgaver som NSB som rent trafikkselskap ikke lenger vil utføre, og om forhandlinger 
om hva som skal skje med en del av disse oppgavene i forhandlingene om ny 
direktekjøpsavtale mellom Staten og NSB. Det blir viktig å få avklart NSBs oppdrag 
gjennom Trafikkavtalen for deretter å bestemme bemanningsbehovet NSB vil ha, 
eventuelt hva som foretaket eller direktoratet skal overta ansvaret for. Det er en god 
dialog mellom partene på arbeidsgiversiden 
  
Direktoratets endelige bemanningsplan distribueres til deltakerne i møtet mellom 
departementet og arbeidstakerorganisasjonene så fort den foreligger. 
 

4. Møteplan for høsten 
Det var ingen innvendinger til foreslått møteplan. 
 



5. Eventuelt 
-Tekna: Spørsmål om håndtering av pensjon for ansatte i Rom eiendom og NSBs 
berging og beredskap som går over til foretaket. 
Det ble lovet at referatet skulle inneholde noe om dette, siden det ikke var mulig å 
svare konkret på dette i møtet:  
 
Samferdselsdepartementet (SD) søkte i oktober 2015 om lukket ordning i SPK for 
infrastrukturforetaket. Søknaden omfattet både ansatte som ble overført fra 
Jernbaneverket og NSB, selv om det ikke var avklart omfanget av overføring fra NSB. 
Arbeids- og sosialdepartementet innvilget søknaden ved brev datert 1. februar i år i 
tråd med SDs søknad. SD legger derfor til grunn at ansatte som blir overført fra NSB 
og Rom eiendom til foretaket ikke blir omfattet av en eventuell avslutning av SPK, 
men får videreført sitt medlemskap der. 
 
-Spørsmålet om videreføring av særaldergrenser ble igjen tatt opp. Det er både en 
uenighet når det gjelder forståelsen av regelverket for særaldergrenser og hvordan det 
eventuelt kan videreføres. Det vises til vedlegg til referatet fra forrige møte hvor 
departementets vurdering av spørsmålet fremkommer. 

 
 
- Norsk Lokomotivmannsforbund stilte spørsmål om prosjektet ville gjøre noe med 
kjøre- og hviletider ift den nye jernbaneloven. I dag er slike bestemmelser i første 
rekke hjemlet i overenskomstene. NLF er svært uenige i standpunktet fra 
departementet om at det ikke er behov for å regulere kjøre- og hviletider i regelverket, 
og sammenligner med bla vegtrafikken. Departementet vil se nærmere på dette.  
 

 


