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Norsk	Jernbaneforbund 

Kvalitet og effektivitet i stab og støtte 

Status i prosjektet «kvalitet og effektivitet i stab og støtte» er at konsernledelsen har vedtatt 
organisasjonsendringer i 4 av 5 organisasjonsområdet. Den siste organisasjonsendringen - innenfor 
kommunikasjon - ble drøftet på sentralt samarbeidsutvalg 18. januar. Det betyr at det foreligger beslutninger fattet 
av konsernet innen for Sikkerhet & Kvalitet, HR, Økonomi og administrativ støtte. Det er innplassering av ansatte i 
disse nye organisasjonene Bane NOR nå gjennomfører.  

LTTA er særdeles skeptiske til å gjennomføre en innplassering uten at det er kjent hvilke kriterier det skal 
innplasseres etter. Bane NOR har så langt sagt at de ikke vet hvilke ansatte som er omfattet av innplasseringen 
ennå, men håper på at alle ansatte skal kunne bli innplassert. Vi stiller oss også undrende til hvordan Bane NOR 
kan gå inn i en slik prosess med håp, og ikke en plan. Prosessen er bygd på gevinstrealisering av 100 millioner 
kroner, basert på en baseline, som består av 75 % lønnsutgifter. Det er samtidig vedtatt en årsverksreduksjon på 
37 årsverk av konsernledelsen.  

Hva vi vet så langt: 

- Bane NOR ønsker å drøfte utvalgskrets og utvalgskriterier i sentralt samarbeidsutvalg 22. februar. Bane NOR 
mener at dette kun er aktuelt å bruke i de tilfellene ikke klarer å «komme frem til bruk av frivillige løsninger i 
tilstrekkelig utstrekning.»  

- Tillitsvalgte har ikke fått oversikt over hvilke ansatte som er berørt, og skal innplasseres.  
- Bane NOR har tidligere uttalt at det er dokumentet «prosess for omstillinger i Bane NOR» som ligger til grunn for 

sitt arbeid. Dette dokumentet ble vedtatt av konsernledelsen uten enighet med Norsk Jernbaneforbund etter 
drøftingene i sentralt samarbeidsutvalg.  

Norsk Jernbaneforbund har fått henvendelser fra medlemmer som er kalt inn til omstillingssamtaler, med 
begrunnelse at de ikke er innplassert i stilling. Vi ber at den enkelte bør stille konkrete spørsmål rundt 
innplasseringen. Bane NOR må kunne forutsettes å gi en utfyllende og sammenliknende redegjørelse for dette. Du 
har krav på å få vite hvordan du selv har blitt vurdert, men ikke hvordan den kollegaen som faktisk har blitt 
innplassert har blitt vurdert. Norsk Jernbaneforbund vil kjøre saken for det enkelte medlem der vi vurderer at det 
er usaklig behandling som ligger til grunn for eventuell ensidig endring av arbeidsforholdet/arbeidsavtale av Bane 
NOR.  

Riksmekleren venter - status overenskomst 

Meklingsdato er 26. februar. Meklingsfristen er satt til midnatt. Det er mekler Mats Wilhelm Ruland som skal lede 
meklingen. Meklingsordningen ble opprettet i 1915, og for å lese mer om  meklingsinstitusjonen og hvordan 
Riksmekleren jobber anbefaler vi alle medlemmer å lese mer på Riksmeklerens hjemmeside ved å trykke her. 

Norsk Jernbaneforbund arbeider nå med streikelister. Hvem som tas ut i streik blir klart 4 dager for 
meklingsfristen går ut. Streikende vil få et streikebidrag tilsvarende utbetalt lønn (også turnustillegg, men ikke 
overtid). Mer informasjon vil komme fortløpende fra Norsk Jernbaneforbund og LO Stat.  

https://www.riksmekleren.no/om-meklingsinstitusjonen


LTTA er på internett - LTTA.no  

LTTA har opprettet en egen hjemmeside. Denne finner 
du på LTTA.no.  

Vårt mål er at alle medlemmer skal ha et utgangspunkt 
å forholde seg til hva gjelder kontakt med landsrådet. 
På denne hjemmesiden vil du finne alle inforbrev, 
kontaktinformasjon og lignende.  

Her finner du også egne faner og informasjonssider til 
alle foreningene i LTTA: FTTA Sør, FTTA Vest, FTTA Nord, 
KTTA Narvik, TAF og FTA.  

LTTA lanserer Podkast 

LTTA lager egen podkast fordi vi vil at informasjon om hva som skjer i og rundt Bane 
NOR skal være lettere tilgjengelig for deg. Gjennom å lytte til vår podkast kan du få et 
innblikk i dine tillitsvalgtes hverdag, samtidig som du får relevant informasjon om 
hva som skjer, hva dine rettigheter er og hva vi jobber med.  

Hva er podkast? 
En podkast er et digitalt media som består av lydopptak. Du abonnerer på eller 
laster ned via internett. Du kan høre på podkast akkurat når du vil, hvor du vil, og på 
den enheten du vil. 

Hvordan laster jeg ned LTTAs podkast? 
Det er ikke vanskelig å begynne å lytte på podkast. Har du først en smarttelefon, er sannsynligheten stor for at du 
allerede har det som trengs for å begynne å lytte.  

Med iPhone er appen «Podkaster» installert på forhånd. Da er det bare å søke opp "LTTA" og du får opp LTTAs 
podkast. Trykk abonner så får du varsel hver gang vi legger ut en ny episode.  

Link til nedlastning på iTunes, trykk her! 
Du kan også streame via LTTAs hjemmeside. For å lytte der, trykk her! 
For å finne oss på SoundCloud, trykk her! 

Har du temaer du ønsker at vi skal ta opp? Har du forslag til forbedringer, ris eller ros? Du kan nå oss på 
podkast@LTTA.no. 

Vi er snart klare for første episode! Er du?  

På vegne av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder

http://LTTA.no
http://LTTA.no
https://itunes.apple.com/no/podcast/lttas-podcast/id1347262793?l=nb&mt=2
http://ltta.no/blog/
https://soundcloud.com/user-829964728-845422921
mailto:no_reply@apple.com

