
14. februar 2019

Landsrådet for  
Trafikk, Teknikk, og Administrasjon 

Norsk Jernbaneforbund 

Spordrift AS - fremdrift og tidsplan fremover 

Både Bane NOR og Spordrift har arbeidsgrupper som jobber med sine «organisasjonsdesign». Norsk 
Jernbaneforbund avholdt mandag 11. februar et møtes med alle våre tillitsvalgterepresentanter  i disse 
arbeidsgruppene for å ha en gjennomgang av status. Arbeidsgruppene i Bane NOR og Spordrift AS har definert sin 
egne designkriterier. For Bane NOR vil det for eksempel være viktig å ha god kvalitet i eierskap og forvaltning. For 
Spordrift AS vil blant annet kostnadseffektiv drift og høy kvalitet i tjenester være viktig. 

Opprinnelig plan var at oppgavedelingen mellom Bane NOR og Spordrift AS skulle drøftes i sentralt 
samarbeidsutvalg 30. januar 2019. Norsk Jernbaneforbund ønsker å se oppgavefordelingen i sammenheng med 
organisasjonsdesign for Bane NOR og Spordrift AS. Hvordan organisasjonene skal se ut, og hvilke oppgaver man 
skal utføre henger tett sammen.  

Det vil derfor gjennomføres nye drøftinger i sentralt samarbeidsutvalg 5. mars 2019. Det legges opp til at 
konsernledelsen skal vedta endelig oppgavedeling og organisasjonsdesign 7. mars 2019. Det er også planlagt et 
informasjonsmøte med HR-prosjektet, som arbeider med de personalmessige konsekvensene som følge av 
oppgavedeling, den 1. mars 2019. Dette gjøres for at prosjektene skal få anledning til å svare ut eventuelle 
problemstillinger og spørsmål, før drøftingene avholdes 5. mars. 

Samtidig med arbeidet med organisasjonsdesign og oppgavedeling, jobbes det også med kapitalisering av 
Spordrift AS. Mer informasjon om dette kommer i fremtidige infobrev.  

Samarbeidsutvalg for Staber - en orientering

Norsk Jernbaneforbund vil i tiden fremover ikke delta i samarbeidsutvalget for staber. Dette har vært en utvikling 
over tid, og et problematisk samarbeidsklima er direkte årsak til at vi lenger ikke er tilstede. For mer informasjon 
om bakgrunn, se infobrev #29 fra 13. november 2018.  

Vi har påpekt at drøftingsplikt ikke bortfaller. Det er leder av landsrådet som nå vil være en formell mottaker av 
saker som arbeidsgiver trenger å drøfte. Norsk Jernbaneforbund vil være svært påpasselig med at Hovedavtalens 
intensjoner og plikter følges av Bane NOR. Det samme vil gjelde for de øvrige reglene i tilpasningsavtalen, selv om 
Norsk Jernbaneforbund ikke er en deltaker i det lokale samarbeidsutvalget.  

På vegne av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder


