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Mellomoppgjøret - lønnsforhandlinger, lønnssamtaler og alt det der 

Mellomoppgjør. Tariffoppgjør. Lønnsforhandlinger. Overenskomstforhandlinger. Det handler om lønnsoppgjør, 
men hvordan foregår det, egentlig? 

Mange av de ansatte i Bane NOR følger lønnsgarantiene som står i overenskomst. For eksempel fastsettes lønn for 
togledere og banemontører kollektivt. Det vil si at man forhandler frem lønn for de ansatte som en gruppe, ikke på 
individnivå. «Men hva med jeg, som ikke er togleder eller banemontør? Hvordan fastsettes lønnen min?» lurer du 
kanskje på?  

Utgangspunktet er at lønnssystemet skal bidra til at Bane NOR tiltrekker seg, utvikler og beholder arbeidstakere med 
utdanning og kompetanse som støtter opp under Bane NORs virksomhet. Det skjer gjennom en individuell 
lønnsfastsettelse, hvor lønn fastsettes «i samsvar med overenskomstens bestemmelser og etter en vurdering 
basert på de krav som stillingens arbeids- og ansvarsområde, lønnsnivået for tilsvarende stillinger i virksomheten, 
den enkeltes utdanning og kompetanse, og hensynet til å kunne rekruttere kvalifiserte 
arbeidstakere.» (Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Bane NOR, punkt 6.5 lønnssystem, punkt a) 
utgangspunkt, punkt 2. Puh..!). Ledere med personalansvar har derfor stor innflytelse på lønnsreguleringer 
innenfor den rammen som fremforhandles, fordi ansatte avlønnes individuelt.  

Snakk med lederen din om lønn. Norsk Jernbaneforbund har vurdert det slik at det er naturlig at lønn også er et 
tema under medarbeidersamtalen, dersom man har individuell lønnsfastsettelse. Nå er det presisert at du kan be 
om en lønnssamtale. Det er viktig å presisere at lønnssamtale ikke er en lønnsforhandling mellom leder og 
medarbeider, men en samtale der leder skal gi tilbakemelding til den enkelte medarbeider om hvordan han/hun 
opplever at medarbeiderens resultater, innsats og prestasjoner har vært det siste året. Lønnssamtaler kan dog 
danne grunnlag for forhandlinger mellom partene. HR har utarbeidet en informasjonsbrosjyre til HR i divisjonene, 
samt konsernstab. Der finner man denne informasjon også presisert: 

 

LTTA har også laget en video som forklarer lønnssystemet i Bane NOR. Den finner du her. 

https://youtu.be/KvbgYPRq21Y


Organisasjonsdesign og oppgavedeling - Bane NOR og Spordrift AS 

Oppgavedeling og organisasjonsdesign ble drøftet i sentralt samarbeidsutvalg 5. mars 2019.  

7. mars fattet konsernledelsen følgende vedtak: Konsernledelsen gir sin tilslutning til at den foreslåtte 
oppgavefordelingen mellom Bane NOR og leverandør av drifts- og vedlikeholdstjenester, herunder Spordrift, samt 
foreslått organisasjonsdesign for Bane NOR legges til grunn for det videre arbeidet.  

Overordnet er det besluttet følgende modell for ansvar- og rollefordeling: 

Bane NOR: 
• Eier av det offentlige jernbanenettet i Norge  
• Ansvarlig for å forvalte, drifte og vedlikeholde jernbanenettet, inkludert beredskap  
• Ansvarlig for den strategiske utviklingen av infrastrukturen  
• Ansvarlig for at infrastrukturen forvaltes i henhold til tekniske og sikkerhetsmessige krav  
• Eier og forvalter av energiforsyningen på jernbanenettet  
• Ansvarlig for drift- og vedlikehold av Telenettet  
• Bestiller og følger opp drifts- og vedlikeholdstjenester, samt fornyelses- og investeringsprosjekter  
• Ansvarlig for å tilby en sikker og tilgjengelig infrastruktur for togselskapene  
• Ansvarlig for kommunikasjon og dialog med togselskapene  

Leverandør (herunder Spordrift): 
• Utfører av drifts- og vedlikeholdstjenester, inkludert beredskap i henhold til kontrakt  
• Utfører av andre tjenester som bestilles av Bane NOR  
• Ansvarlig for å utføre tjenester iht. til de tekniske og sikkerhetsmessige krav som stilles fra Bane NOR  

Oppgavedelingen medfører at det vil bli en endring i Bane NOR. Omstillingen som følge av endringen har Bane 
NOR og Spordrift kalt organisasjonsdesign. For Bane NOR sin del vil det blant annet medføre at dagens områder 
reduserer fra 6 til 3. Det vil også bli en reduksjon i antall banesjefsstrekninger, fra 17 til 10. De 10 nye 
banesjefsstrekningene har samme oppbygning som kontraktsstrukturen. (Kontraktsstrukturen ble besluttet 19. 
desember 2018. Red.Anm): 



Det er også besluttet en ny organisering av Infrastrukturdivisjonen fra 1. juli 2019: 

Infrastrukturdivisjonen vil fortsatt ledes av en konserndirektør med fullt resultatansvar for hele divisjonen, både 
investeringer, drift og vedlikehold. Infrastrukturdirektøren sitter i konsernsjefens ledergruppe. I tillegg til at 
områdestrukturen endres fra 6 til 3 områder, foreslås det noen endringer i stabsenhetene under 
Infrastrukturdirektør. Den største endringen vil være at dagens Styringsstab splittes, og at det etableres egne 
enheter for Anskaffelser og Sikkerhet & Kvalitet som begge vil rapportere direkte til Infrastrukturdirektør. I enheten 
Anskaffelser er det foreslått å samle alle kontraktsrådgiverne i Infrastrukturdivisjonen. Bakgrunnen for dette er 
ønsket om å oppnå en mest mulig samordnet og standardisert utvikling og oppfølging av kontraktsporteføljen.  

Organisasjonskart - områdedirektør  

Områdedirektøren har personalmessig, økonomisk og resultatmessig ansvar for eget område gjennom 
banesjefstrekninger og tildelte prosjekter. Direktøren har også ansvaret for at internt og eksternt regelverk følges 
og etterleves. Videre er områdedirektøren ansvarlig for optimalisering og prioritering av ressursutnyttelsen 
mellom egne avdelinger og mellom eget og tilliggende område. Områdedirektøren skal også sikre læring og deling 
av erfaringer på tvers av banesjefstrekningene og sørge for at det er tilstrekkelig kompetanse i hele området.  

Områdedirektøren sitter i Infrastrukturdivisjonens ledergruppe og har et ansvar for aktiv deltagelse i prioritering 
av ressurser på nasjonalt plan. Områdedirektøren er lokal beredskaps- og kriseleder. I tillegg til sin egen 
organisasjon, kan områdedirektør også trekke inn kompetanse fra andre stabsenheter i Bane NOR, som for 
eksempel HR, Kommunikasjon, Juridisk og så videre.  



Organisasjonskart - Banesjef 

Banesjefstrekningene ledes av en Banesjef som har 
tverrfaglig ansvar for sikkerhet, oppetid og kvalitet på 
sin strekning. Banesjefstrekningene er selvstendige 
resultatenheter som har ansvar for å bidra til å sikre 
måloppnåelse.  

Banesjefen rapporterer til områdedirektøren og sitter i 
dennes ledergruppe. Banesjefen har det totale 
ansvaret for sikkerheten på sin strekning og har ansvar 
og myndighet til å stenge og åpne hele eller deler av 
sin strekning for trafikk.  

Banesjefen har ansvaret for at det gjennom 
kontraktene for drift og vedlikehold oppnås 
besluttede mål til punktlighet, oppetid og 
driftsstabilitet og at det er fokus på å effektivisere og 
optimalisere driften av banene.  

Banesjef har videre ansvaret for at det etableres planer for vedlikehold og mindre fornyelser på sin strekning. 
Banesjefen skal ivareta banesjefstrekningens interesser og forpliktelser under planlegging, gjennomføring og 
overtakelse av investerings- og fornyelsesprosjekter.  

For å sikre at banesjefen har tilstrekkelig kontroll på sikkerheten og anleggenes tilstand på sin banestrekning 
foreslås det at det opprettes nye funksjoner med faglige ledere innenfor fagene linjen, signal, høyspenning 
(kontaktledning) og lavspenning. Det faglige ansvaret for disse funksjonene skal blant annet dekke sikkerhet, 
punktlighet, oppetid, teknisk tilstand og dokumentasjon. En viktig oppgave er å overvåke tilstandsutviklingen 
innenfor eget fagområde og foreslå nødvendige tiltak for å opprettholde tilstrekkelig tilstand.  

Hvordan ser Spordrift AS ut? 

Organisasjonskartet til Spordrift AS er utarbeidet av et 
delprosjekt i Bane NOR. Gruppen består av 
representanter fra infrastrukturdivisjonen i Bane NOR, 
blant annet fra drift, stab/støtte og tillitsvalgte. 
Områdedirektørene i Bane NOR har vært involvert i 
dimensjonering av produksjon. I tillegg har en 
arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
delprosjektene, IKT, HR og personal, Kommunikasjon, 
Støttefunksjoner, og Økonomi, finans og avtaler 
utarbeidet innspill til detaljert og dimensjonert 
struktur for stab- og støttefunksjonene.  

Arbeidsgruppen foreslår en organisasjonsstruktur 
gjeldende fra 1. juli 2019, etterfulgt av en fase 2 som 
kommer etter Spordrift AS er i produksjon, der det 
legges opp til en regional prosjektsjef med 
anleggsledere. 

Det er en forutsetning at roller innen HR og administrativ støtte som ikke etableres per nå, kjøpes inn fra Bane NOR 
i første omgang. Blant disse rollene er for eksempel 1. linjestøtte HR, servicemedarbeidere, fagansvarlig arkiv og 
arkivtjeneste, sentralbord og så videre. Juridisk bistand er foreslått kjøpt i markedet. 



Hvem berøres? 
Det foregår en HR-prosess i Bane NOR, som har som oppgave å se på hvilken gruppe ansatte som berøres av 
oppgavedelingen. De ansatte i Bane NOR kan kort deles inn i 5 grupper, med hver sin tilpassede prosess: 

Dagens lederstillinger blir endret i de nye organisasjonsmodellene, men det betyr ikke at noen mister 
ansettelsesforholdet. Både i Spordrift AS og Bane NOR etableres det en rekke nye stillinger som er aktuelle å tilby 
de ansatte som havner i gruppe 4. Det betyr at alle ansatte i gruppe 4 får videreført ansettelsesforholdet sitt, enten 
i Spordrift AS eller i Bane NOR. Noen eksempler på nye stillinger er: 

Det vil være en styrt tilbudsprosess for stillinger i begge virksomheter. For områdedirektører vil innplassering skje i 
løpet av uke 11. For dagens banesjefer, leder teknisk/administrativ støtte og faggruppeledere vil det være en 
kartleggingsperiode 14. mars til 28. mars. Det er lagt opp til at alle ansatte i gruppe 4 skal ha fått tilbud om ny 
stilling innen utgangen av mai.  

LTTA er beredt 
For alle våre medlemmer i LTTA, har vi forberedt oss til overgangen. Det er opprettet en klubb, kalt FTTA Spordrift. 
Dersom du er organisert i innenfor LTTA i Norsk Jernbaneforbund, er du ivaretatt som medlem. Det er styret til 
FTTA Øst som fungerer som interrimsstyre for klubben, frem til Spordrift AS er etablert 1. juli 2019.  

http://www.apple.com/no


Endringer i LTTA? 

Det skjer endringer, også i LTTA. I mars og april avholdes det for eksempel årsmøter i foreningene og klubb. På 
LTTA.no oppdaterer vi informasjonen fortløpende.  

På vegne av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder

http://LTTA.no

