
Overordnet  
Bane NOR står på terskelen til en historisk jernbanesatsing, og det er betimelig å minne om hvor sterk 
økningen i bevilgningene har vært de siste årene. Da Skogsholm var samferdselsminister i Bondevik II, var 
de samlede løyvingene til sektoren på ca. 4 milliarder kroner. For neste år nærmer tilsvarende tall seg 25 
milliarder, og det er tverrpolitisk enighet i Stortinget om dette jernbaneløftet. Når Bane NOR da får større 
bestillinger fra Stortinget er det ikke unaturlig at kostnadene til Bane NOR også øker. Når bevilgningene 
øker med milliarder, stiger kostnadene med noen millioner. Det ene følger logisk av det andre fordi det er 
en jobb som skal gjøres ute i sporet.  

Omstilling og endring er nødvendig. Skal man lykkes, må man drive med et kontinuerlig 
organisasjonsutviklingsarbeid. Arbeidstakere må være inneforstått med at omstilling ofte er nødvendige i 
dagens arbeidsliv. Arbeidsgivere og ledere må på sin side ta inn over seg at endringer er vanskelige å 
gjennomføre på en måte som ivaretar alle involverte, og at det er de ansattes opplevelser og reaksjoner 
som til syvende og sist blir avgjørende for utfallet. For Norsk Jernbaneforbund er det ikke lett å forstå 
hvorfor man setter i gang et slikt arbeid i reformens første driftsår, særdeles når man vet hvordan 
omstilling påvirker de ansattes arbeidssituasjon og -miljø; Omstilling øker konfliktnivået.  

Norsk Jernbaneforbund mener at det finnes spesielt 3 utfordringer i prosjektet «kvalitet og effektivitet i 
stab og støtte»:  

Utfordring nummer 1: Hvorfor.  
Utgangspunktet for å lykkes er at alle i Bane NOR ser virkeligheten på samme måte. Det hjelper ikke at 
prosjektet vet at man må gjøre endringer hvis ikke hver enkelt medarbeider ser og forstår det. For å 
lykkes med prosessen «kvalitet og effektivitet i stab og støtte», er det nødvendig at den er godt planlagt, 
og at det er god informasjon om hva som skal skje.  

Norsk Jernbaneforbund opplever at prosessen preges av hemmelighold og dårlig involvering, og vi 
etterlyser en kommunikasjonsplan for dette arbeidet.  

Utfordring nummer 2: Tid.  
Tid er vesentlig i slike omstillinger. Hvis prosessen trekker ut i tid, skapes det masse usikkerhet i 
organisasjonen. Hva skjer nå? Hvem må slutte eller få en annen jobb? Hva med meg? En slik situasjon 
tapper organisasjonen for energi og forstyrrer hovedoppgaven, nemlig å skape verdier for Bane NOR. Men 
det samme er også sant for brå endringer; endringer som ikke kommer jevnt og trutt men som kommer 
plutselig og i rasende fart for så å stoppe opp igjen.  

Arbeidet i «kvalitet og effektivitet i stab og støtte» bærer preg av det siste. Det øker risikoen for å 
mislykkes, når målsettinger annonseres for kjapt og man mislykkes med å forankre endringer i 
bedriftskulturen.  

Utfordring nummer 3: Strukturer og systemer.  
I Bane NOR er det mange strukturer og systemer som fungerer tilfredsstillende. Prosjektet har satt en 
målsetting for «kvalitet og effektivitet i stab og støtte», men man kan stille spørsmål om målsetting 
egentlig er forankret i de faktiske forhold, eller er fastsatt som en visjon. Forskning og praksis viser at det 
er mulig å organisere og gjennomføre omstillinger på måter som gjør at langt flere opplever endringene 
som positive, selv om det er mange faktorer som spiller inn i en omstillingsprosess. Bane NOR bør velge 
tilnærmingsmåter som forebygger og reduserer negative arbeidsmiljøkonsekvenser, ikke konsekvent 
jobbe mot et fastsatt mål med sluttdato.  
I en omstillingsprosess kan man ikke ha en holdning om at målet helliger middelet. I stedet bør Bane 
NOR ha respekt og forståelse for innarbeidet bedriftskulturer.  



Spørsmål:  
1. De fleste modellene for organisatoriske endringer dreier som om hvordan en organisasjon skal 

bringes over fra tilstand A til ny tilstand B. I denne prosessen virker det som om omorganisering er et 
mål, og ikke et virkemiddel. Det er ikke lenge siden det ble gjennomført desentralisering av 
stabsfunksjoner i Jernbaneverket og nå foreslås det sentralisering igjen av de funksjonene. Har Bane 
NOR foretatt en evaluering av endringsprosessene gjennomført i 2014?  

2. Prosjektet har satt et effektiviseringsmål på 100 MNOK. På hvilket grunnlag fastsatte Bane NOR dette 
effektiviseringsmålet? 

3. Kostnadsdriver for effektiviseringsmål er lønnskostnader. Omorganiseringer basert på økonomiske 
forhold har tradisjonelt sett lav sjans for å nå målsettingen. Jamfør artikkel «sunn endring i 
organisasjoner» i tidsskriftet Norsk psykologforening tilsier empirisk forskning at mislykkede 
endringer får økonomiske konsekvenser, kanskje nettopp som et resultat av et ensidig fokus på å nå 
slike mål. Hvilke tiltak har Bane NOR iverksatt for å lykkes der mange feiler i omstillingsarbeidet, når 
målet er av økonomiske karakter?  

4. Ser Bane NOR alle endringsprosessene som nå foregår i konsernet i sammenheng? Hvilke tiltak 
iverksetter Bane NOR for å sikre at konsekvensene av samtlige prosesser ikke påvirker de ansatte i 
nødvendig grad i negativ retning?  

5. Hvilken rolle anser Bane NOR at det sentrale arbeidsmiljøutvalget (SAMU) har i omstillingsprosessen? 
Er det fattet noen vedtak, eller er det planlagt vedtak, som kan ivareta arbeidsmiljøaspektet?  

6. Prosjektet har informert de ansatte om at omstillingen skal foregå etter de vedtatte prinsippene i 
personalhåndboken. Mener Bane NOR at det ikke skal inngås en spesifikk omstillingsavtale i 
forbindelse med denne omstillingen?  

7. Under kompetansekartleggingen kom det frem at det ble avholdt kompetansekartleggingssamtaler 
mellom fungerende leder og ansatt. Hvordan kvalitetssikrer Bane NOR kompetansekartleggingen, 
når dette nå er kjent? Det vil si, kompetansekartlegging foretatt av fungerende ledere som er i direkte 
konkurranse om de samme stillingene som den de intervjuer?  

8. Prosjektledelsen har i en kommentar til prosjektets artikkel på Banenettet uttalt at det er behov for å 
leie inn konsulentbistand («Korn Ferry Hay Group») for å bistå Bane NOR «med å etablere gode 
beskrivelser av stillinger på de ulike nivåene i stabene». Samtidig beskrives det at Bane NOR utfordres i 
beskrivelsen av «hvilken kompetanse som er viktig for oss for å nå våre mål». Dette er en 
spisskompetanse som ikke finnes i Bane NOR per i dag ifølge Tove Pettersen. Er ikke det et problem at 
Bane NOR iverksetter en kompetansekartlegging, uten evne til å kunne forstå resultatene av hva man 
kartlegger? Er forutsetningene for å få en god kartlegging av de ansattes kompetanse da tilstede?  

9. Tatt i betraktning spørsmål 8, hvordan kan arbeidsgruppene foreslå organisasjonsendringer for å nå 
prosjektets fastsatt målsetting, hvis man ikke har beskrevet hvilket kompetanse og stillingsstrukturer 
Bane NOR trenger? Følger ikke organisasjonskartet basert på de faktiske krav og behov, og ikke 
omvendt? Slik prosessen nå fremstår, skal man putte kompetanse inn i en fastsatt mal. Og denne 
malen er bygd opp uten forutsetning om hvilken kompetanse som trengs, eller hvilke stillinger som 
skal organisasjon skal fylles med. Vi mener dette er uryddig.  



Drøfting Kommunikasjon og samfunnskontakt  
Kommunikasjon  
Tilbakemeldingen fra miljøet mer generelt handler om at prosessen ikke er godt begrunnet, men fremstår 
som en endringsprosess for å endre – ikke for å sikre at Bane NOR når målene Stortinget har satt 
gjennom Nasjonal transportplan. Gjennomføringen har vært til dels hardhendt, og konstruktive innspill 
blir avfeid som upassende. Kommunikasjonsmiljøet er presset, og behovet for flere medarbeidere er 
reelt. Dette er spilt inn i prosessen, men blir avvist uten nærmere begrunnelse.  

Flere prosjektledere og prosjektdirektører ønsker å styrke egen kommunikasjon. I tillegg mangler flere 
divisjoner kommunikasjonsressurser. Svaret fra ledelsen er at man skal flytte folk rundt i organisasjonen 
uten å ansette noen nye. Parallelt ansetter Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 16 nye fast ansatte, 
mens kommunikasjon ikke får anledning til å ansette en medarbeider i ett engasjement på seks måneder. 
Dette skaper misnøye, og blir ikke forstått ute i organisasjonen.  

Organisering  
Mye av det som foreslås her er fornuftig, og flere av forslagene konstruktive. Vi har likevel noen 
kommentarer til utvalgte setninger fra det foreslåtte drøftingsdokumentet.  

• «Organisasjonens ledere skal oppleve kontinuitet i leveransene fra kommunikasjonsmedarbeidere som 
kjenner og forstår deres utfordringer». Kommentar: Dette er bra. Det bør innebære stabilitet i 
bemanningen: De kommunikasjonsrådgiverne som jobber for et prosjekt, skal ikke flyttes derfra så fort 
det oppstår et behov et annet sted i organisasjonen. Så dette er vi enig i. Bra!  

• «Gitt beslutning om at antallet faste kommunikasjonsstillinger ikke skal økes i Bane NOR, samtidig som 
antallet oppgaver øker/er konstant, er det avgjørende at vi fremover tenker annerledes og gradvis endrer 
både organisasjonens forventninger om bistand og innarbeidede metoder». Kommentar: Hva betyr 
dette? Hva skal organisasjonens forventninger og innarbeidede metoder endres i retning av? Lavere 
forventninger? Skal andre enn kommunikasjonsrådgivere overta kommunikasjonsoppgaver og -ansvar 
– fordi det ikke blir flere kommunikasjonsrådgivere mens arbeidsmengden øker? Dette er signaler som 
er egnet til å skape stor usikkerhet blant de ansatte, og bekymring for at Bane NORs omdømme ikke 
blir ivaretatt av ledelsen.  

• «Dagens fokus på nærhet til lokal og spesialisert kompetanse og tilhørighet videreføres». Kommentar: 
Dette er et viktig punkt som er i tråd med innspillene fra de ansatte. Setningen om at framtidens modell 
i stor grad skal sammenfalle med dagens, er fornuftig. Vi har tross alt en organisasjon som fungerer 
også i dag.  

• «(...) det ikke er ønskelig med desentralisert personalansvar (...)». Kommentar: Dette er ikke i tråd med 
innspillene fra de ansatte, men en formulering som ledelsen har lagt inn. Ambisjonen er i strid med 
tanken om utvidet bedriftsdemokrati, og der personalledelse skjer der den ansatte har sin 
arbeidsplass, ikke sentralisert høyere opp i systemet.  

• «Til daglig vil medarbeidere være dedikert en enhet eller et prosjekt». Kommentar: Dette er i tråd med 
innspillene fra de ansatte, og noe vi støtter.  

• «I tilfeller hvor dette ikke er mulig bør behovet dekkes gjennom utlysninger av midlertidige stillinger». 
Kommentar: Midlertidige stillinger er ikke noe vi støtter selv om det er bedre enn ingen stillinger. At 
beslutninger om utlysning av midlertidige stillinger legges til divisjonene er viktig med tanke på å 
dekke organisasjonens behov for økte kommunikasjonsressurser i årene framover.  



Risikovurdering  
Norsk Jernbaneforbund mener den utførte risikoanalysen er uten verdi for Bane NOR. Analysen vurderer 
risikoen for at ledelsen ikke får gjennomslag for sine ønsker i den pågående prosessen, men vurderer ikke 
risikoen for omdømmetap, mangelfullt kommunikasjonsarbeid og dermed avsporing av planprosessene 
innen noen av våre aller største planleggings- og utbyggingsprosjekter.  

Når det gjelder datoen 21. desember bekrefter den at dette går for fort, og at her er det mangler både hva 
gjelder involvering og innspill fra ansatte.  

Norsk Jernbaneforbund leverte 17. november inn følgende merknader til ledelsen, sammen med SAN og 
Delta, som viser risikoer vi mener å ha identifisert:  

1. Høy risiko: At Bane NOR ikke evner å løse de kommunikasjonsfaglige oppgavene hos landets største 
jernbaneaktør fordi vi er for svakt bemannet. 

2. Høy risiko: Manglende informasjon som bidrar til uklarhet og forvirring. 

3. Høy risiko: Mindre motiverte medarbeidere. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser at folk 
er mindre fornøyde enn sist man målte. I tillegg kommer en sentral omorganisering som er dårlig 
kommunisert til de ansatte, og der involveringen har vært til dels mangelfull. At vi også skal 
innplasseres der HR mener vår kompetanse passer best, og som kanskje kan være i strid med den 
enkeltes førstevalg, kan svekke motivasjonen hos den enkelte medarbeider. 

4. Moderat risiko: At Bane NOR ikke oppfyller de grunnleggende kravene som stilles til oss gjennom 
plan- og bygningsloven.  

5. Moderat risiko: Intern utlysing av fem sjefsstillinger kan potensielt skape en del misnøye og uro. Her 
skal vi alle i et lukket system søke på de samme stillingene som trolig ligger på et høyere lønnsnivå 
enn det de fleste kommunikatører har i dag. Noen vil få disse stillingene, og andre vil få avslag. Det 
kan føre til en del misnøye som kan påvirke arbeidsmiljøet negativt. I tillegg kommer 
seniorrådgiverstillingene som også skal bemannes på samme måte. Vi tror det kunne vært mer 
formålstjenlig å la rådgiverne som i dag allerede tilnærmet har disse stillingene, få fortrinnsrett i 
søkeprosessen. Dette for å unngå at arbeidsmiljøet blir skadelidende.  
Ledelsen legger tilsynelatende her opp til at et helt miljø skal rives opp, og der alle skal i konkurranse 
med alle.  

6. Moderat risiko: Manglende kompetansebygging som gir frustrerte medarbeidere. 

7. Lav risiko: Fallende bevilgninger i statsbudsjettet fordi Bane NOR blir mindre synlig for politikerne på 
alle nivåer.  
 



Drøfting HR  
Tilbakemeldingene fra tillitsvalgte i arbeidsgruppen er at det ikke har vært en dyp involvering i arbeidet. 
Opplevelsen er at man har deltatt på overordnede statusmøter. Tillitsvalgte har selv bedt om mer konkret 
involvering, og det ble dermed kalt inn til 1 ekstra møte mellom tillitsvalgte, HR-medarbeidere og 
prosjektleder. Bra!  

Det ble avholdt et eget møte angående ROS-analysen (risiko- og sårbarhetsanalyse) den 28. november. 
Dette var et arbeidsmøte, og det var ingen stadfesting av risikoer med sannsynlighet og konsekvens. 
Derimot vurderer Norsk Jernbaneforbund det som et arbeidsmøte hvor man diskuterte relativt vidt i 
forhold til det fremlagte organisasjonsforslaget. Møtet ble oppfattet som konstruktivt, men det oppleves 
at prosjektet i stor grad har fokus på gevinstrealisering ved nedbemanning. Omorganiseringen i seg selv 
virker ikke som om vil redusere kostnader i form av mer effektive prosesser og klare rolleinndelinger.  

Tillitsvalgte ba om å få se ROS-analysen før den ble sendt ut sammen med drøftingsgrunnlaget til sentralt 
samarbeidsutvalg. Analysen ble sendt ut til tillitsvalgte 00:28 natt til 29. november. Drøftingsgrunnlaget 
ble sendt ut til deltakere i det sentrale samarbeidsutvalget av Bjørn Røtnes 29. november klokken 14:56. 
Resultatet er at Norsk Jernbaneforbund ikke kunne vurdere ROS- analysen, og vi anser derfor analysen 
kun utarbeidet av ledelsen. Norsk Jernbaneforbund mener at den vedlagte ROS-analysen er uten verdi, 
slik den nå foreligger. Norsk Jernbaneforbund mener at blant annet risiko ved eventuell nedbemanning 
ikke tatt med i analysen. Det er også en svakhet at det ikke er laget noe vedrørende sannsynlighet og 
konsekvens etter de foreslåtte tiltakene. 

Oppsummering av tiltak  
Mye av det som foreslås er fornuftig, og flere av forslagene konstruktive. Vi har likevel noen kommentarer 
til utvalgte setninger fra det foreslåtte drøftingsdokumentet.  

• Tiltak 1: Self-service, informasjon for ansatte: «Ansattsider kan utarbeides og eventuelt utvikles etter hvert 
og i tråd med organisasjonens behov». Kommentar: Leie inn konsulenter eller benytte egne ansatte i 
utvikling av og implementering av drift av disse sidene? Dette arbeidet vil medføre ganske store 
investeringer i tid og ressurser (i form av ansatte).  

• Tiltak 2: Self-service, informasjon for ledere. Kommentar: Hvem er det som skal implementere dette? 
Skal man først dimensjonere organisasjonen ut fra fremlagt organisasjonsmodell for så å leie inn 
ressurser til å implementere disse tiltakene? Kan sees i sammenheng med tiltak 1.  

• Tiltak 3: GAT som personal og timeregistreringsverktøy (ikke som lønnssystem): «I motsetning til Agresso 
vil GAT selv si fra hvis medarbeider for eksempel fører for mye overtid og bryter AML». Kommentar: 
Hvordan vil Bane NOR sikre at medarbeider selv ikke bryter lovverket? Det holder ikke med at systemet 
selv nekter registrering. Ansvaret tilfaller arbeidsgiver.  

• Tiltak 3: GAT som personal og timeregistreringsverktøy (ikke som lønnssystem): «(...) opprydding i Agresso 
som man mener vil være mer omfattende og kostbart». Kommentar: Har Bane NOR vurdert å bytte 
lønnssystem helt og holdent?  

• Tiltak 7: Tydeligere fordeling av ansvar/oppgaver mellom lønn, HR og Personal: «(...) være nødvendig 
utover de kostnader som følge tiltak 1 og 2, samt utvikling av en SLA (Service Level Agreement) og en OLA 
(Operational Level Agreement) mellom det ulike nivåene som settes». Kommentar: Har Bane NOR tatt 
høyde for eventuelle lisenskostnader og eventuelt opplæring. Hva er i så fall disse kostnadene estimert 
til?  



• Tiltak 8: Leder-dashbord: «engangskostnad 2 millioner». Kommentar: Dette arbeidet gjennomføres så 
vidt Norsk Jernbaneforbund vet utelukkende av eksterne konsulenter. Kostnaden her er etter vår 
vurdering uforholdsmessig lav.  

• Tiltak 9: HR-rapportering og analyse: «Implementering av en egen HR-kube i datavarehuset; Drage ved å 
knytte HR til andre typer data i organisasjonen og gi organisasjonen bedre oversikt». Kommentar: Dette 
arbeidet gjennomføres så vidt Norsk Jernbaneforbund vet utelukkende av eksterne konsulenter. 
Kostnad er derfor ikke 0<.  

• Tiltak 10: HR systemeier og prosessutvikler: «Sikre HR sine behov for gode verktøy (...)» Kommentar: Hvilke 
verktøy siktes det til her, og hva er eventuell kostnad?  

Konklusjon  
• Foreslått organisasjonsmodell er topptung; det er mange ledere.  

• Det står i drøftingsgrunnlaget at «det opprettholdes HR team (sic) i hver divisjon, antall medarbeidere i 
disse vil som hovedregel reduseres fordi noen av dagens tjenester vil leveres fra andre eller bli 
automatisert/standardisert gjennom foreslåtte tiltak». Er det ikke en risiko at leveransen vil bli svekket, 
ettersom det viser til gevinst før tiltakene er implementert (med tilhørende kostnader)?  

• Flere av tiltakene som foreslås har et prisoverslag. Kan Bane NOR fremlegge dokumentasjon for anslått 
kostnad? Tiltak med en kostnad skal dokumenteres, og slik kostnadene fremstår som ren synsing.  

• Har Bane NOR vurdert om tempoet i prosjektet vært til hinder for god medvirkning av HR-rådgivere og 
HR-konsulenter ute i divisjonene, med andre geografiske stasjoneringer enn Oslo?  

• Vi merker oss at drøftingsgrunnlaget er sendt ut med overskriften «foreslått organisering». I den 
foreslåtte organiseringen er det påtegnet bokser med leder for kompetanse og organisering, leder kultur 
og ledelse og leder lønn og betingelser, lov og avtaleverk. Kan konsernledelsen redegjøre for om 
medbestemmelser jamfør Hovedavtalen i Spekter er ivaretatt, når Bane NOR har valgt å rekruttere og 
innplassere både interne og eksterne søkere inn i disse stillingene, før drøfting er gjennomført? Det 
sender sterke signaler om at drøftingene er proforma, og at utfallet av den foreslåtte organiseringen 
strengt tatt i praksis allerede er iverksatt.  

• Norsk Jernbaneforbund ber Bane NOR redegjøre for kostnadene i tiltakene slik at disse blir konkrete og 
ikke vurderinger. 

• Norsk Jernbaneforbund ber om at ROS-analysen gjennomgås og oppdateres, før det fattes en 
beslutning av konsernledelsen.  

• Norsk Jernbaneforbund ber om at grensene vedrørende HR-rådgivere, personalkonsulenter og andre 
berørte medarbeidere innenfor fagfeltet HR defineres bedre. 



Drøfting Administrativ støtte  
Tilbakemeldingen fra tillitsvalgte i arbeidsgruppen er at rammene for prosjektet har vært uklare. Allerede 
i første møte ble det forespurt hva prosjektet mente med begrepet «øvrig stab- og støttefunksjoner». Det 
kunne heller ikke prosjektet svare på. Dette har medført en omfattende kartleggingsperiode der Norsk 
Jernbaneforbund ikke har vært delaktig, verken i utarbeidelse av spørsmål eller vurdering av 
innkommende svar. Det har ikke vært dypere involvering enn ukentlige statusmøter.  

Norsk Jernbaneforbund fikk tirsdag 28. november invitasjon til ROS-analyse, for fremlagt forslag til 
organisering av «modell 2b». ROS-analysen ble avholdt onsdag 29. november klokken 12:00-13:00. Ingen 
dokumenter var vedlagt innkallelsen, og det ble heller ikke gitt noen beskrivelse til hvor relevant 
informasjon kunne finnes. Det ligger dokumenter i prosjektrommet på Banenettet, men hvilken versjon 
og hvilke dokumenter er de riktige?  

Tillitsvalgte ba om å få tilsendt relevant dokumentasjon, men fikk isteden tilsendt selve malen for ROS- 
analysen, ikke grunnlagsdokumentene.  

Prosjektleder har hele tiden understreket at prosjektet ikke er et «nedbemanningsprosjekt».  

Derimot er det en risiko med tiltak i den gjennomførte risikoanalysen: «Dårlige midlertidige leveranser 
pga. motstand i organisasjon mot nedbemanning og tydelige føringer/org. modell». På side 18 av side 25 i 
presentasjonen Prosjekt administrativ støtte: en presentasjon av prosjektets arbeid og anbefalinger fra 
prosjektleder den 21. november, vises det til at gevinstrealiseringen vil være direkte knyttet til 
dimensjonering av ressursbehovet. Det står å lese at «antar mulig nedgang i størrelsesorden 15 til 18 
årsverk», samt «reduksjon i årsverk vil ha konsekvenser, disse skal synliggjøres». Kan Bane NOR fremlegge 
reell dokumentasjon på at denne vurderingen er nødvendig og fornuftig?  

Organisering  
Vi har følgende kommentarer til utvalgte setninger fra det foreslåtte drøftingsdokumentet.  

• Dagens organisering: «(...) ressursene er lokalt organisert og leveransene varierer etter etterspørsel og 
behov, og ofte er personavhengig (kompetanse)». Kommentar: Har prosjektet kartlagt hva som er 
etterspørsel og behov? Det konkluderes med at oppgavene og rollene leveres ulikt, men er behovet det 
samme på tvers av divisjoner?  

• Organisering «administrativ støtte» funksjon per 1/3. «Adm. støtte ressurs rapporterer til den enkelte 
leder». Kommentar: Den sentrale staben i virksomhetsstyring har økt betraktelig. Er flere administrative 
ressurser i tråd med bakgrunn for prosjektet?  

Konklusjon 
• Norsk Jernbaneforbund ber om at involveringen styrkes, og at de fremsette påstandene dokumenteres. 



Drøfting Økonomifunksjonen  
Norsk Jernbaneforbund her ikke hatt noen utpekte representanter til arbeidsgruppen, men under følger 
våre kommentarer basert på våre undersøkelser:  

Dagens struktur ble etablert 1. juli 2017, der hovedfokus var å samle personalansvar og arbeidsprosesser 
under økonomidirektøren. Omorganiseringen 1. juli var en tvangsomorganisering uten analyse om det 
var et riktig tiltak eller ikke.  

Gjennom de foreslåtte organisasjonsendringene innføres det en omfattende internhandel. De som 
sentraliseres vil selge sine timer til divisjonene. Det betyr også en mer omfattende budsjettprosess, og 
mer og flere krevende økonomiprosesser samtidig som det snakkes om å redusere bemanning. Er det 
riktig å redusere bemanning på økonomiområdet når vi skal ha en større kravstillerrolle i forbindelse med 
konkurranseutsetting av drift- og vedlikeholdsoppgaver?  

Organisering  
Vi har følgende kommentarer til utvalgte setninger fra det foreslåtte drøftingsdokumentet.  

• «Controllere skal jobbe for divisjonene ut i fra et sentralt miljø med et felles sett av retningslinjer, maler, 
verktøy, prosesser mv. i bunn, men i stor grad jobbe kortere eller lengre tid ut mot spesifikke divisjoner». 
Kommentar: Denne modellen ligner på modellen som sekretærer i Fellestjenester jobber etter. 
Erfaringene derfra er nettopp at dette ikke er en god modell da sekretærene ikke kan kjenne alle eller 
den spesifikke divisjonens behov, på tvers av hele Bane NOR. Det samme vil gjelde for controllere, og 
det er mer hensiktsmessig at controllere har kjennskap til leder/området de skal utøve støtte for, slik at 
de ikke blir definert som «ubrukelig».  

• Det er noen oppgaver som ikke er typiske økonomioppgaver og som vil bli redusert, men det betyr ikke 
at oppgavene vil forsvinne. 

Konklusjon 
Fra Norsk Jernbaneforbunds side erkjenner vi at rapportering er viktig. Risikoen er imidlertid at graden av 
rapportering kan bli selvforsterkende, og øke i omfang. Norsk Jernbaneforbund vil derfor mane til 
forsiktighet slik at vi ikke ender med et styringssystem som har vist seg lite effektivt (New Public 
Management). Oxford-professorene Hood og Dixon som i sin tid innførte dette rapporterings-systemet, 
konkluderer i en ny bok med at systemet har ført til dyrere og dårligere løsninger for offentlig sektor. Et 
særlig poeng for oss nordmenn er at NPM flytter makt oppover i organisasjonen, noe som er uheldig 
dersom man vil forankre planer og ideer nedover i organisasjonen. NPM samsvarer ikke med det 
bedriftsdemokratiet som preger de nordiske landene. I tillegg drar all rapporteringen ressurser ut av 
organisasjonen. Dette er ressurser Bane NOR kunne brukt til andre ting. Vi tror mer på et system basert på 
tillit, og registrerer at kritikken mot NPM særlig har kommet fra jurister og statsvitere, som mener 
systemet er for økonomidrevet.  



Hovedkonklusjon fra Norsk Jernbaneforbund  
Bane NOR er knapt et år gammelt som foretak. På denne tiden er det iverksatt store omstillingsprosesser 
i et rasende tempo; det er utformet mandat for å vurdere konkurranseutsetting av drift- og 
vedlikeholdsoppgaver, det er ikke forhandlet frem en overenskomst eller avklart lønnsoppgjør for 2017, 
arbeidsavtaler foreligger ikke, det er satt i gang arbeid med å se på antall trafikkstyringssentraler og det 
foreligger en medarbeiderundersøkelse som viser tilbakegang på alle punkter. Denne listen er ikke 
uttømmende.  

Alle disse faktorene er muligens håndterbare hver for seg. I sum skjer alle disse prosessene nå samtidig. I 
tillegg opplever landet den største jernbantesatsingen på mer enn hundre år. Det er bekymringsverdig at 
en jernbanereform med overskriften «på rett spor» nå er på full fart mot en avsporing. Når prosessene 
med størst fokus i foretaket er basert på omstilling, fører det til mer negativitet og økt konfliktnivå 
mellom konsernledelsen og de ansatte. Konsekvensen kan bli at Bane NOR ikke klarer å levere på denne 
satsingen. 

• Norsk Jernbaneforbund ønsker at Bane NOR legger frem konkrete tiltak for å styrke motivasjon for de 
ansatte i foretaket.  

• Norsk Jernbaneforbund ber Bane NOR vurderer videre fremdriftsplan og gjennomføring av 
omstillingen av «kvalitet og effektivitet av stab og støtte». Fokuset har så langt ligget på effektivitet. Vi 
mener Bane NOR bør ha fokus på kvalitet, slik at ambisjonene om å nå målet faktisk kan lykkes.  

• Norsk Jernbaneforbund ber om at omstillingsprosessen redefineres, slik at man først finner en 
organisasjonsmessig tilstand B før man definerer at man er i omstilling. Bane NOR bør først finne og 
definere behovene for ønsket organisasjon før man definerer omstillingen. Omstilling bør være et 
virkemiddel, ikke en målsetting.  

• Norsk Jernbaneforbund ber om at de økonomiske aspektet først spares inn via endrede 
arbeidsmetoder og innføring av konsernstandarder. Dette kan gjennomføres uten en større omstilling.  

• Norsk Jernbaneforbund krever at det inngås en spesifikk omstillingsavtale i forkant av fremtidige 
omstillingsprosesser, og at det ikke henvises til personalhåndboken for å beskrive prinsippene i en 
omstilling. I omstillingsavtalen skal det defineres utvalgskrets og utvalgskriterier i forkant av 
prosessen. Trygge rammer er en viktig forutsetning for å bedre oddsen for omstilling.  

 


