Tilbakemeldingsskjema

LØNNSSAMTALE
Norsk Jernbaneforbund
Dette tilbakemeldingsskjemaet skal du sende til e-post leder@LTTA.no etter gjennomført lønnssamtale. Her kan du
føre på dine vurderinger etter samtale med leder. Har du kommentarer som er relevante enten for lønnssamtalen
eller lønnsforhandlingene er dette din mulighet til å gjøre Norsk Jernbaneforbund informert om det.

Navn og avdeling:

Kommentar til lønnssamtale:

Innhold i en lønnssamtale
Lønnssamtalen er ikke en lønnsforhandling, men en samtale der leder skal gi deg tilbakemelding om hvordan dine
resultater, innsats og prestasjoner har vært det siste året. Det skal heller ikke være en medarbeidersamtale
nummer to, men en tydelig tilbakemeldingssamtale som skal bidra til bedre forståelse for de lønnsvurderingene
som gjøres.
Hensikten med tilbakemeldingene i lønnssamtalen er å bidra positivt til den enkelte medarbeiders utvikling ved å
gi tilbakemelding som:
• Støtter opp under en positiv utvikling
• Setter retning og gir muligheter for korreksjon
• Bidrar til dialog og åpenhet mellom leder og medarbeider
Lønnssamtaler er en del av Bane NORs lønnspolitikk, og skal være transparent. Lønnsforskjeller skal også kunne
forklares på en saklig og objektiv måte.
Leder har tilgjengelig en mal for lønnssamtaler. Denne ligger på Banenettet, slik at du også kan se hva som
forventer deg i en lønnssamtale. Blant annet skal leder gi en samlet vurdering av alle kriteriene sett under ett.
Du skal tilbys lønnssamtale av din leder som medlem i Norsk Jernbaneforbund, men gjennomføringen er frivillig.

Punkter du bør tenke igjennom på forhånd:
•
•
•
•
•
•
•

Hva har du oppnådd den siste tiden eller siden siste lønnsjustering?
Har du fått økt ansvar?
Har du fått endret dine arbeidsoppgaver?
Har du hevet din kompetanse?
Hva er ditt bidrag til at Bane NOR har nådd sine mål?
Har du nøkkelkompetanse eller ettertraktet kompetanse?
Har du oppnådd mål som du og din leder tidligere har blitt enige om?

Husk at samtalen og dialogen med din leder er viktig. Vær forberedt, og still spørsmål.
Lykke til!

