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Landsrådet for  
Trafikk, Teknikk, og Administrasjon 

Norsk Jernbaneforbund 

Mellomoppgjør 2019 - Hva er resultatet? 

Årets lønnsoppgjør er ferdig. Dette har vært et delvis komplisert mellomoppgjør, og det har vært flere temaer og 
problemstillinger partene har måttet diskutere. Riksmeklerens møtebok og hovedoppgjøret i 2018 la grunnlag for 
utvalgsarbeid, og disse partsammensatte arbeidsgrupper har nå gitt sine rapporter for blant annet beredskap, 
livsfasepolitikk, veiledere og instruktører og tidligpensjon. Ikke alt ble klart til dette mellomoppgjøret, men vil 
fortsette frem mot hovedoppgjør 2020. (Blant annet tidligpensjon). 

For hele resultatet er det best å lese protokollen, men her følger noen høydepunkter: 

Kroner og ører 
• Det gis et generelt kronetillegg til alle våre medlemmer på 10 000,-.  
• I tillegg gis lavlønnstillegget på 3900,- til alle medlemmer som tjener under 430 221,-. 

Deretter har det vært en to-deling av lønnssystemet og lønnstillegg: 

• For ansatte med individuell avlønning, har det vært gjennomgått navneliste og beløp for den enkelte, basert på 
kriteriene for individuell lønnsjustering og vurdering.  

• For medlemmer i lønnssystemet, og som er omfattet av lønnstabell og ansiennitetsstiger, er ny lønn slik: 

 

Ny lønn gjelder fra 1. april, og vil bli etterbetalt på juni-lønn. Alle medlemmer vil også motta et lønnsbrev fra Bane 
NOR. For ansatte med individuell lønnsjustering, vil Bane NOR i lønnsbrevet vise til nærmeste leder for eventuelle 
spørsmål.  



Hva mer 
• Fra 1. januar 2020 er alle variable tillegg i SPK pensjonsgivende! Det betyr at taket på variable tillegg som 

tidligere var på 56 000,- nå blir borte.  
• Bane NOR og Norsk Jernbaneforbund er enige om at det skal innføres en lavere intern aldersgrense enn 72 for 

enkelte stillingskategorier. Selve finansiering, og hvilke stillingskategorier det vil gjelde, vil det bli forhandlet om 
etter at ny offentlig tjenestepensjon er avklart. Bane NOR og Norsk Jernbaneforbund er dog enige om at det ut i 
fra en helhetsvurdering av egnethet, psykisk helse og økonomi på individnivå, kan tillates at arbeidsforholdet 
avsluttes før oppnådd aldersgrense. Da vil det i så fall bli en forhandling om «kompensasjon for redusert 
pensjonsinntjening som følge av fratreden» mellom partene.   

• For medlemmer i turnus kommer det en rekke tiltak gjennom livsfasepolitikk for at man skal kunne stå lenger i 
jobb: Blant annet er de 10 ekstra fridagene med lønn tilbake.  

• For medlemmer med individuelt avtalt lønn: Lønnssamtale skal nå tilbys av din leder.  
• Norsk Jernbaneforbund har hatt en fokus på omstillingen som foregår i trafikkstyringssentralene. Innføringen av 

TMS gir ikke bare utslag på den operative trafikkstyringen. Sammenslåing av trafikkstyringssentraler, 
opprettelse av nye funksjoner og roller - som for eksempel «regional operativ leder» (ROL), og «nasjonal 
kundeinformasjonskoordinator» (NAK), gjør at vi også må se på lønnsstruktur og personalpolitikk. Det skal 
derfor være et utvalg med Bane NOR og Norsk Jernbaneforbund som skal se på dette, og ha et forslag klart til 
hovedoppgjøret 2020.  

S33 - Flytteprosessen er i gang 

Bildet er tatt fra taket til det nye hovedkontoret til Bane NOR tirsdag 14. mai. Med utsikt over Barcode og Bjørvika 
skal man ikke se bort fra at det kan bli et populært sted å nyte en kopp kaffe. 

Oslo S og Posthuset kan sees til høyre i bildet.  

På vegne av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder
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