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Landsrådet	for		
Tra.ikk,	Teknikk,	og	Administrasjon	

Norsk	Jernbaneforbund 

Informasjon om prosjektet «kvalitet og effektivitet i stab & støtte» 

Bane NOR har kalt inn til drøftingsmøte onsdag 6. desember for å gjennomgå nye organisasjonsmodeller for stab- 
og støttefunksjoner i foretaket. I følge innkallingen legges det opp til at konsernledelsen skal vedta disse nye 
modellene innen 21. desember. 600 ansatte er påvirket av disse prosessene. 

Det er bare fire av de fem aktuelle områdene som fremlegges for drøfting i denne omgang. De fire områdene er HR, 
Økonomi, Kommunikasjon og samfunnskontakt, samt Administrativ støtte. For delprosjektet Sikkerhet og kvalitet 
vil det bli informert om det pågående arbeidet med utarbeidelse av forslag til organisasjonsmodell. Foreløpig 
skisse vil bli presentert i møtet. 

Bane NOR varsler at de planlegges for ressursdimensjonering innen de fem funksjonsområdene den 18. desember. 
Beslutningen om antall medarbeidere i de ulike funksjonene vil besluttes samlet sett for hele prosjektet etter 
forutgående drøftinger, senest medio januar, står det i innkallingen. Etter planen skal ny organiseringa av de fem 
stabsområdene være på plass 1. mars 2018. 

Våre tillitsvalgte har gjennom høsten påpekt at de aktuelle prosessene er basert på manglende kartlegging av de 
faktiske forhold. De mener også involveringen har vært svak, preget av dårlig kommunikasjon og at prosessene 
har gått for fort. Dette er innspill ledelsen bare delvis har tatt hensyn til.  

Det er videre et gjennomgående trekk med de nye forslagene at makt flyttes oppover i organisasjonen. Det betyr 
at divisjonene svekkes, og at flere avgjørelser skal tas sentralt i stabene for disse områdene. Konsernstandarder 
skal innføres, lean-metodikk tas i bruk, og med et sterkt fokus på kostnader og økonomi.  

På HR-området skal det automatiseres med egne ansattsider og mer self-service, som det heter. Mye av dette er 
fornuftig og flere av forslagene konstruktive. Det er likevel et gjennomgående bokførings-perspektiv som våre 
tillitsvalgte er skeptiske til. Alt kan ikke måles i kroner og ører i denne verden. Det finnes andre verdier og mål. 
Godt arbeidsmiljø, trivsel og involvering er eksempler på det. Motivasjon.  

Våre tillitsvalgte er fortsatt inne i disse prosessene, men sier de ikke er imponert over det pedagogiske nivået. 
Prosessene har vært til dels kaotiske. De minner om at prosjektets navn er Kvalitet og effektivitet i stab & støtte. 
Etter Norsk Jernbaneforbunds vurdering har fokuset på effektivitet vært dominerende. Våre tillitsvalgte stiller seg 
derfor spørrende til om det kommer noe bedre kvalitet ut av dette.  

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har noe mer håndfast å formidle. 

På vegne av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder


