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Norsk	Jernbaneforbund 

«kvalitet og effektivitet i stab og støtte»  

Bane NOR arbeider nå med å kartlegge alle ansatte som omfattes av prosjektet. Totalt er det ca. 600 ansatte som 
nå skal ha mottatt og svart på en QuestBack, hvor det skal kartlegges kompetanse og erfaring til den enkelte.  
 
I prosjektrommet til «kvalitet og effektivitet i 
stab og støtte» er det lagt ut et dokument,  
som blant annet viser et bilde av 
medarbeidere i omstilling. Dette 
dokumentet er en veileder som kun er  
utarbeidet av Bane NOR. 

Norsk Jernbaneforbund har ikke drøftet 
utvalgskrets eller utvalgskriterier med Bane 
NOR. Det betyr at det verken er fastlagt 
hvordan det skal konkurreres om de ledige 
stillingene, eller etter hvilke kriterier. Det er 
heller ikke vedtatt noen ny organisasjon ennå. Videre så har ikke Norsk Jernbaneforbund heller akseptert vilkår i 
omstillingsprosessen som på noen måte begrenser den enkeltes rettigheter i forhold lovverket. Vi er av den 
oppfatning av at omstillingsmøter ikke kan erstatte eller ekskludere den enkeltes rettigheter i forhold til 
Hovedavtalen i Spekter og Arbeidsmiljøloven.  

Det er den enkeltes arbeidsavtale som setter rammene for arbeidsgivers styringsrett. Det vil si at hvis man får 
vesentlig endret sine arbeidsoppgaver som følge av omstillingsprosessen så er man ikke i en oppsigelsesprosess 
hvor arbeidsforholdet avsluttes som direkte konsekvens, som bildet over kan gi et inntrykk av. Forøvrig, som følge 
av at det ikke foreligger en ny overenskomst i Bane NOR, er det fortsatt avtalene fra Jernbaneverket 
(Hovedtariffavtalen i staten, samt særavtale om arbeidstid i Jernbaneverket) som gjelder.  

Det kalles nå inn til kompetansekartleggingssamtaler. Dersom du ønsker det, har du rett til å ta med en tillitsvalgt 
eller en annen rådgivende person. Vi råder medlemmene til å benytte seg av denne muligheten. 

Hva skjer nå? 
Det er utarbeidet et notat fra LTTAs utpekte representanter i arbeidsgruppene til prosjektet. Dette notatet 
oppsummerer erfaringene fra Norsk Jernbaneforbunds side så langt med hensyn til den pågående prosessen 
«kvalitet og effektivitet i stab og støtte». Mange av våre medlemmer opplever at løpet det legges opp til har ført til 
en nedadgående spiral hva gjelder ansattes motivasjon. Notatet oversendes konsernledelsen.  

På vegne av Landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder


