24. april 2018

Landsrådet for

Trafikk, Teknikk, og Administrasjon
Norsk Jernbaneforbund

Arbeidsavtaler er klare for utsendelse
Oppdatert arbeidsavtaler er klare til å sendes ut til alle ansatte i Bane NOR, og denne gangen blir arbeidsavtalene
sendt ut elektronisk. I tillegg til arbeidsavtalen vil det også være med 3 vedlegg; taushetserklæring, Bane NORs
policy for etikk og samfunnsansvar og Bane NORs policy for sikker bruk av informasjonssystemer.
Virkningsdato for avtalen vil være 31. mars 2018. Datoen er valgt for å sikre at Bane NOR får med lønnsendringene
som følge av mellomoppgjøret 2017, uten å måtte vente med å sende ut avtalene helt til oppgjøret i 2018 (som har
virkning fra 1. april 2018) er ferdig.
Norsk Jernbaneforbund har drøftet malen for arbeidsavtalene, og hvordan dokumentene skal se ut Vi har ikke
oversikt over innholdet til alle arbeidsavtalene til våre medlemmer. Derfor er det veldig viktig at du selv
kontrollerer innholdet, før avtalen signeres og sendes tilbake.
Hvis du har spørsmål i forbindelse med din arbeidsavtale kan du ta kontakt med din tillitsvalgt.

Informasjon om Sentralt samarbeidsutvalg
Norsk Jernbaneforbund er innkalt til sentralt samarbeidsmøte med konsernledelsen onsdag 2. mai 2018 fra
klokken 13:00. På agendaen står følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Drøfting etablering av felles stillingsstruktur
Fungeringstillegg
Ledere på nivå 3
Orientering fra ledelsen
Oppfølging åpne poster
Eventuelt

1. mai arrangement - Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund
Arrangementet avholdes ved Osvaldmonumentet på Jernbanetorget.
Frokost hos NJF og LTF (Sic) i Møllergata 10
Frokost for kjørende personale 4. etg. DA-bygget
1. mai arrangement Youngstorget
Demonstrasjonstog fra Youngstorget
Tale på vegne av «Osvald-gruppen», ved LO Oslo Janne Håkonsen
Jernbanemusikken Oslo spiller
Appell: Norsk Folkehjelp ved Philip Rynning Coker
Tale for dagen: Leder NLF Rolf Ringdal

09:30
09:00
11:25
12:45
14:30
14:45
15:00
15:15

På vegne av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon,
Rune Dahlen
Leder

