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Kvalitet og effektivitet i stab og støtte 

På sentralt samarbeidsutvalg 22. januar ble det avholdt drøftemøte i to av delprosjektene i prosjektet «kvalitet og 
effektivitet i stab og støtte». På møtet den 8. januar ble Økonomifunksjon og Sikkerhet & Kvalitet drøftet, denne 
gangen stod HR og øvrig stab og støtte på agendaen. Organiseringen av Kommunikasjon vil bli et tema på sentralt 
samarbeidsutvalg 5. februar.  

Konsernledelsen og prosjektet inviterte organisasjonene til å stille med en observatør i arbeidet med å innplassere 
ansatte i ny organisasjonsmodell. Norsk Jernbaneforbund ønsker gjerne å inneha denne rollen på vegne av våre 
medlemmer, men vi har valgt å ikke gjøre krav på rollen som observatør når ingen av innplasseringskriteriene er 
kjent for Norsk Jernbaneforbund. Vi kjenner ikke til hvordan Bane NOR vil vurdere sine ansatte, vi kjenner ikke til 
stillingssystemet som er utarbeidet sammen med Korn Ferry Hay Group og vi kjenner ikke til alle 
stillingsbeskrivelsene det skal innplasseres etter. Derfor vurderer Norsk Jernbaneforbund det slik at vi heller ikke 
kan observere at prosessen går riktig for seg.  

Prosjektet kvalitet og effektivitet i stab og støtte omfatter ca. 600 ansatte, og prosjektet skal etter planen være 
ferdig med ny organisering, det vil si med innplassering av de ansatte, til 1. mars 2018.  

Informasjon om overenskomst og Riksmekleren 

LO Stat har i dag sendt plassoppsigelse til Riksmekleren for medlemmer i Norsk Jernbaneforbund og Norsk 
Lokomotivmannsforbund, ansatt i Bane NOR. Plassoppsigelse betyr at LO Stat varsler at alle medlemmer i Norsk 
Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund kan bli tatt ut i streik, hvis det ikke blir enighet i mekling. 
Hvem som tas ut i streik vil bli varslet nærmere mekling. Meklingsdato er ikke satt, men meklingen vil foregå i 
slutten av februar. 

Bane NOR vil antagelig svare med å sende ut betinget permitteringsvarsel. Dette er standard prosedyre i 
meklinger. 

Mer info kommer! 
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Riksmekleren er et norsk statlig embede som har til oppgave å megle i interessetvister mellom partene 
i arbeidslivet, det vil si tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Den statlige 
meglingsordningen ble innført i Norge i 1915 da den første arbeidstvistloven ble vedtatt. Riksmekleren 
er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet, og ledes i dag av Nils Dalseide. 
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