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Norsk	Jernbaneforbund 

«Fremtidig struktur for trafikkstyringssentralene»  

Norsk Jernbaneforbund har vært kritiske til hvordan prosessen fremtidig struktur for trafikkstyringssentralene har 
vært gjennomført. Det har medført at Norsk Jernbaneforbund har trukket seg ut av prosessen, og gått ut av 
samarbeidet med Kunde & Trafikk. Vår vurdering var at vi ikke så verdien av å delta i et prosjekt hvor rammene 
allerede i stor grad var gitt.  

Norsk Jernbaneforbund avholdt torsdag 16. november et møte med konsernsjef Gorm Frimannslund og 
konserndirektør-HR Beate Hamre Deck. Der ble vi enige, sammen med Kunde & Trafikk, om at vi trenger mer tid for 
å sammen kunne behandle dette prosjektet skikkelig. Derfor ble det besluttet at styrebehandlingen utsettes til 
februar 2018.  

Videre skal konserndirektør Bjørn Kristiansen, HR-sjef Trude Berntzen og Norsk Jernbaneforbunds representant 
Eystein Leirheim møtes torsdag 23. november for å sammen finne ut ny tidsplan og struktur for dette prosjektet 
videre. Vi har tro på at en god dialog mellom partene kan skape en trygg og god prosess på vegne av våre 
medlemmer, og Bane NORs ansatte.  

Delta er ikke en part i dette arbeidet. Norsk Toglederforening har etter vår vurdering også akseptert prosessen som 
Norsk Jernbaneforbund aktivt på vegne av våre medlemmer tok avstand fra! 

Hva skjer nå? 
LTTA vil fortsette å avhold medlemsmøter. Eystein Leirheim har til nå vært i Narvik, Kristiansand og Hamar. Det vil 
også avholdes medlemsmøte i Stavanger (20. november). Vi vil komme tilbake med tidspunkt for Drammen. 

Vi har også sendt ut en spørreundersøkelse til våre medlemmer som påvirkes av Kunde & Trafikks forslag til 
fremtidig struktur. Vi oppfordrer alle medlemmene til å svare på denne. Dette er din direkte tilbakemelding til LTTA 
på hvordan vi skal jobbe videre i prosessen.  

Med vennlig hilsen 

På vegne av Landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder


