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Norsk	Jernbaneforbund 

Enighet om overenskomst! 
  
Som dere er kjent med blir det ikke streik i Bane NOR. LO Stat ble i ettermiddag enig med Spekter om en 
overenskomst for medlemmene i Norsk Jernbaneforbund. Fristen gikk ut ved midnatt tirsdag 27. februar så det 
tok litt tid å komme i mål. (Hele 31 timer, 17 timer på overtid). Vår overenskomst kan leses her. Nå skal den på 
uravstemming til deg som medlem.  
  
Fra Norsk Jernbaneforbundets side er vi relativt fornøyd med meklingen. Vi har ikke fått gjennomslag for alle våre 
krav, men vi har i det lengste forsøkt å finne frem til løsninger som vi mener best ivaretar våre medlemmer. Blant 
annet har vi fått gjennomslag for medbestemmelse på arbeidstid. En medbestemmelse som vi er de eneste i 
Spekter som har!  Spekter har medlemsvirksomheter med til sammen rundt 200 000 ansatte, og er landets tredje 
største arbeidsgiverforening etter NHO og KS. Videre kan det nevnes at denne gjennomsnittsberegningen er en 
prøveordning frem til mellomoppgjøret i 2019, og vi har konfliktrett på denne bestemmelsen.  

Andre viktige seiere for Norsk Jernbaneforbund er full forhandlingsrett på lønn for våre medlemmer, reisetid, 
videreføring av beredskapsordninger og fleksitidsordning. Vi er også veldig fornøyd med den ukefridagen skal 
tiltres klokken 17:00 eller tidligere dagen før, og vare til klokken 06:00 dagen etter. Dette betyr at ukefridagen er 
hevet fra 36 timer, til 37. For ekstrafridagen skal den tiltres klokken 18:00, men ikke senere enn 21:00 dagen før, og 
vare til klokken 05:00 dagen etter. Det vil si at ukentlig fritid er hevet fra 60 timer, til 69 timer. 

Vi har også stått solidarisk med våre kamerater i Norsk Lokomotivmannsforbund som fikk fullt gjennomslag for 
sine krav og kjøre- og hviletidsbestemmelser, samt nattarbeid. Vi vil bygge videre på den overenskomsten vi nå har 
fått landet.  Hovedoppgjør 2018 begynner 10. april. Der vil pensjon være et krav vi skal forhandle om.   

Hva med spisepause og fribillett 
En del av temaene som var viktige for oss i forkant av meklingen var viktige prinsipielle saker som betalt 
spisepause og fribillett. Disse temaene klarte vi ikke å få inn i overenskomst i denne omgang, men er videreført i 
protokoll. Vi vil fortsette å jobbe videre med disse temaene i hovedoppgjøret som starter om knapt halvannen 
måned. 

7000,- i lønnstillegg 
Lønnsoppgjøret for 2017 blir et generelt kronetillegg til alle medlemmer på 7000,- jamfør resultatet i frontfaget i 
2017.   
  
Vi etterlyser tiltak 
Avslutningsvis vil jeg legge til at alle endringsprosessene i Bane NOR det siste året har skapt mye usikkerhet blant 
våre medlemmer. Denne usikkerheten gjorde forhandlingene mer kompliserte enn vanlig. Norsk Jernbaneforbund 
forventer derfor at Bane NOR i samarbeid med oss nå setter inn konkrete tiltak for å styrke de ansattes motivasjon. 

På vegne av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder

https://www.riksmekleren.no/dv-cms/resources/2018-002-motebokforslag.pdf

