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Landsrådet	for		
Tra.ikk,	Teknikk,	og	Administrasjon	

Norsk	Jernbaneforbund 

Status overenskomst - 1. uttak til eventuelt streik 

26. februar klokka 10:00 venter Riksmekleren for 2200 medlemmer i Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk 
Lokomotivmannsforbund (NLF) i Bane NOR. Blir vi ikke enige, er vi i streik fra morgenen 27. februar. Uenigheten 
handler både om hva vi skal leve av, og hvordan vi skal leve livene våre. 

Oversikt over hvilke medlemmer som tas ut i 1. streikeuttak er oversendt Spekter og Riksmekleren.  

I Oslo har vi valgt å ta ut medlemmer på operativt og taktisk ruteplan, samt i administrasjonen i kunde- og 
trafikkinformasjon. Disse medlemmene har til daglige sitt arbeid i DA-bygget i Oslo. Planlegging av arbeider, BEST, 
prosjekter som for eksempel KARI og Trasé, publisering av kunngjøringer, og banestrekninger som Gjøvikbanen og 
Kongsvingerbanen vil bli berørt. Utenfor DA-bygget er det sportilgangskoordinatorer og prosjektmedarbeidere 
som er tatt ut, blant annet i Follobaneprosjektet. I Oslo er det totalt 16 medlemmer som eventuelt tas ut i streik.  

I Trondheim har LTTA tatt ut trafikkstyrere på Trondheim stasjon, sportilgangskoordinatorer og administrativt 
personale på Marienborg. Enkelte datoer vil stasjoner i Trondheimsområdet ha redusert bemanning eller være 
stengt. Dette gjelder stasjonene Trondheim S, Støren, Hell og Kopperå. Trafikken på Rørosbanen, Dovrebanen og 
Meråkerbanen vil bli berørt av dette. I Trondheim er totalt 50 medlemmer som eventuelt tas ut i streik.  

LTTA har også jobbet med navnelister for 2. uttak. Disse navnene vil bli offentliggjort etterhvert.  

Alle medlemmer som er på 1. uttak vil få et varsel på SMS. De vil også få et varsel dersom streiken iverksettes.  

Daglige rutiner: 
• Streikekontor vil befinne seg i Møllergata 10 (Statstilsattes hus). Her har LTTA sine kontorer, og vi er 

samlokalisert med distriktssekretær i LO Stat, LO Stat sentralt, samt Norsk Jernbaneforbund. Kontaktpersoner 
på vegne av LTTA for streikekontoret er Rune Dahlen og Eystein Leirheim. 

• Det skal opprettes en streikekomite bestående av medlemmer fra LTTA, Banepersonalets landsråd og 
Elektropersonalets landsråd. Mer informasjon om streikekomite vil komme.  

• Vaktlister for streikevakter vil bli offentliggjort hvis streiken iverksettes. Aksjonsområdet for streikevaktene er 
Oslo S.  

• Streikekontoret holdes åpnet fra 08:00 – 16:00 mandag – fredag.  
• Lunsj blir satt frem hver dag fra klokken 10:00– 13:00 – gratis 
• Det vil lagt til rette for at man kan ha med seg barn på streikekontoret. Man sørger da selv for aktiviteter til 

barna, mens man utfører oppgavene gitt av streikekomiteen. (Vaffelsteking, handling av mat, bistå 
streikekomiteen, rydding, vasking etc.) 

• Det vil også bli avholdt medlemsmøter på streikekontoret. Informasjon vil bli oversendt streikende og ikke-
streikende. 

Kontaktpersoner sentralt: 
Forhandlingsleder og nestleder i LO Stat: Lise Olsen 
Forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund: Jane Brekkhus Sæthre 
Forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund: Rolf Ringdal 
Kommunikasjonsansvarlig: Kristian Brustad 



Kvalitet og effektivitet i stab og støtte 

Det avholdes i disse dager omstillingssamtaler for medlemmer som ikke er innplassert i ny organisasjon, jamfør 
prosjektet «kvalitet og effektivitet i stab og støtte». Det ble i sentralt samarbeidsutvalg tirsdag 20. februar for første 
gang drøftet utvalgskrets og utvalgskriterer. Norsk Jernbaneforbund var igjen kritisk til at det har blitt foretatt en 
innplassering uten at disse kriteriene har vært behandlet, da det er utvalgskrets og utvalgskriterier som legger 
premissene for innplassering.  

Norsk Jernbaneforbund finner det også særdeles kritikkverdig at Bane NOR gjennomfører omstillingssamtaler 
med den enkelte medarbeider, mens de sentrale partene drøfter utvalgskrets og utvalgskriterier. Vi er kjent med at 
det i disse samtalene er blitt fremlagt ferdigutfylte vilkår for å få frem en frivillighet i forhold til å avslutte 
arbeidsforholdet med Bane NOR. Denne «frivilligheten» i avtalen gjør også at den enkelte medarbeider sier fra seg 
alle sine lovmessige rettigheter jamfør formkravene til oppsigelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.  

Norsk Jernbaneforbund oppfordrer ingen av medlemmene til å skrive under på disse avtalene. Norsk 
Jernbaneforbund har også oversendt en skriftlig henvendelse til Bane NOR om at disse omstillingssamtalene ikke 
må gjennomføres.  

LTTA avventer videre saksbehandling mellom Norsk Jernbaneforbund og Bane NOR. 

Kontaktinformasjon til LTTA 

Vi minner minner om kontaktinformasjonen til LTTA: 

FTTA Sør 
Kurt Jensen - fttasor@ltta.no 

TTA Nord 
Arne Jostein Eggen - ttanord@ltta.no 

KTTA 
Simon Olaisen - ktta@ltta.no 

TAF 
Eystein Leirheim - taf@ltta.no/leder.taf@ltta.no 

FTA 
Lars Øyvind Sannes - fta@ltta.no 

FTTA Vest 
Geir Olsen - fttavest@ltta.no 

LTTA 
Rune Dahlen - leder@ltta.no 

På vegne av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder
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