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Informasjon om sentralt samarbeidsutvalg (SSU) 

Norsk Jernbaneforbund er kalt inn til møte i SSU førstkommende mandag kokka 13.00. I dette utvalget sitter som 
kjent konsernsjefen, og flere representanter fra ledelsen i Bane NOR, samt foreningene. 

Sist gang sentralt samarbeidsutvalg møttes ble de fire foreslåtte organisasjonsendringene for stab og støtte 
utsatt. Det skal nå avholdes møter i hver av de fem arbeidsgruppene for å kvalitetssikre de foreslåtte løsningene.  

På kommende møtet mandag 18. desember vil prosjektet «Kvalitet og effektivitet i stab og støtte» igjen være en 
sentral sak. Prosjektet har også utarbeidet et informasjonsnotat til dette møtet. Notatet er tilbakemeldinger og 
forslag på veien videre, basert på Norsk Jernbaneforbunds drøftingssvar. (drøftingssvaret kan du forøvrig lese her). 
Organisasjonsendringene skal etter planen drøftes i SSU 8. januar 2018.  

Videre saker er orientering fra ledelsen, og tilbakemeldinger i forhold til forståelse av reglene om ukentlig fritid. 
Det skal også planlegges et evalueringsmøte om samarbeidet mellom virksomheten, og tillitsvalgte, og med 
tilhørende spørsmål om behov for forberedelser. 

Overenskomst og lønnsoppgjøret 2017 - Hva skjer? 

Overenskomst: 
Forhandlingene om ny overenskomst er nå over i fase 3. Det vil si at det er de sentrale partene - LO Stat og Spekter 
- som skal føre forhandlingene videre. Forhandlingsutvalget til Norsk Jernbaneforbund vil også delta i disse 
møtene, som bistand for LO Stat. I dette sentrale løpet forsøker de sentrale partene å komme frem til en løsning 
der man lokalt ikke ble enige. De sentrale partene avslutter så forhandlingene med oppnådd enighet eller brudd.  

Forhandlingsmøtene er planlagt 10. og 11. januar 2018. Hvis det ikke er mulig å oppnå enighet, vil de avsluttende 
sentrale forhandlingene være forberedelse til mekling. Oppnås ikke enighet gjennom mekling, vil streik være en 
direkte konsekvens. 

Lønnsoppgjøret da? 
Det ble ikke enighet mellom Norsk Jernbaneforbund og Bane NOR om å løfte lønnsoppgjøret ut av forhandlingene 
om ny overenskomst. Det betyr at lønnsoppgjøret er en del av uenigheten, og det kan derfor ikke avklares i år. 
Lønnsoppgjøret vil bli et tema på forhandlingsmøtene i januar 2018, eventuelt hos Riksmekleren.  

Årets oppgjør er for øvrig et mellomoppgjør, og til våren står hovedoppgjøret for tur. 

Mer informasjon? 
Lurer du på fase 1 betyr, eller hvordan Spekters forhandlingsmodell er bygget opp? Klikk her! 

Vil du ha definisjonen av de forskjellige ord og uttrykk som benyttes? Klikk her! 

http://www.njf-for.no/untitled/nyheter/droftingssvar-njf-kvalitet.pdf
http://www.spekter.no/Diverse-artikler/Spekters-forhandlingsmodell/
http://www.spekter.no/Stottemeny/Ord-og-uttrykk/


Medlemsmøter 2018 

LTTA planlegger følgende medlemsmøter i 2018: 

9. januar: Drammen 
11. januar: Narvik 
16. januar: Bergen 
17. januar: Trondheim  
25. januar: Stavanger 
26. januar: Kristiansand 

Mer informasjon om agenda, møtested og møtetid vil komme. Det vil være AU som foretar rundturen, og vi ønsker 
å møte så mange medlemmer, og få så mange tilbakemelding som mulig! Vi vil også snart komme med 
møtedatoer for Hamar, Eidsvoll og Oslo. 

Har du noe du ønsker på agenda, eller noe spesielt du ønsker informasjon om? Ta kontakt med din lokale forening, 
så kan de sende det videre til landsrådet.  

En julehilsen fra landsrådet 

Landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nyttår!  

Fra venstre: Eystein Leirheim (TAF), Arne Jostein Eggen (FTTA Nord), Dag H. Nestegard (FTA), Simon  Olaisen (KTTA Narvik), Lars Ø. Sannes (FTA), 
Kurt Jensen (FTTA Sør), Geir Olsen (FTTA Vest), Rune Dahlen (leder), og Terje Wold (Kasserer/sekretær) 

På vegne av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder 


