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Epoke 2023
Bane NORs effektiviseringsprogram, Epoke 2023, ruller videre. Konserntiltak, leveransemodeller, omstrukturering,
effektivisering, nedbemanning, outsourcing, policyer, overordnede prinsipper - i slike prosesser er det mange ord
og uttrykk. Og ikke mange av disse ordene og uttrykkene gir klare svar på det aller viktigste spørsmålet mange
sitter med: Hva betyr alt dette for meg?
Derfor har vi laget et infobrev som ikke vil fokusere så mye på Bane NORs intensjoner, strukturer og ønsket
resultat. Det kan du lese om på Bane NORs egne epoke-sider på Banenettet. I dette infobrevet vil vi heller være
klare på hva vi mener er viktig for deg, og hva vårt standpunkt har vært så langt.
Vi vil også oppfordre alle våre medlemmer som har spørsmål om å ta kontakt med lokal tillitsvalgt, forening eller
direkte med landsrådet.
Innplasseringsprosessen:
Norsk Jernbaneforbund var prinsipielt uenig med Bane NOR i hvordan omstillingsprosesser skulle foregå. I Bane
NORs utkast til hvordan slike prosesser skulle forståes ble det lagt stor vekt på blant annet arbeidsgivers
styringsrett. Vi var også sterkt kritiske til at Bane NOR ikke ville diskutere verken utvalgskriterier eller utvalgskrets
med oss i forkant av prosessen. Vi mente dette var rammer som man måtte forholde seg til før man startet
prosessen, ikke noe man definerer i etterkant når det kom som følge av en eller annen beslutning. Norsk
Jernbaneforbund stilte seg derfor ikke bak Bane NORs oppfatning av hvordan omstillingsprosesser skulle foregå.
Et miniutvalg bestående av undertegnede og Lars Kåre Smith, leder for lønn, betingelser og avtaleverk i Bane NOR,
utarbeidet et nytt forslag til retningslinjer, kalt «fremgangsmåte for gjennomføring av omstillingsprosesser». Dette
ble vedtatt med full enighet i sentralt samarbeidsutvalg. Dette dokumentet er senere lagt inn i
Personalhåndboken, og det ble presentert som sak på Banenettet under tittelen «sammen får vi det til».
I innplasseringsprosessen beskriver HR på sine epoke-sider at det er «nedsatt et prosjektteam for å planlegge og
gjennomføre innplassering av ansatte i ny konsernstruktur». Videre beskrives det at det er «nedsatt et HR-forum,
bestående av HR-lederne i konsernet og utvalgte nøkkelpersoner som jobber tett på prosessen». HR har presentert
et diagram over hvordan prosessen skal gjennomføres, hvor ansatte deles inn i forskjellige grupper basert på
hvordan ansatte berøres av organisasjonsendringene.
Dette tar Norsk Jernbaneforbund sterk avstand fra. Vi mener at dette ikke er i henhold til retningslinjene vi som
parter har blitt enige om i sentralt samarbeidsutvalg i dokumentet «fremgangsmåte for gjennomføring av
omstillingsprosesser». Det er heller ikke i henhold til hvordan Norsk Jernbaneforbund oppfatter utvalgskrets og
utvalgskriterier.
At et prosjektteam skal avklare «omstillingens betydning for arbeidsforholdet» er en form for kategorisering som
Norsk Jernbaneforbund tar sterk avstand fra. Dette er langt i fra de ordnede rammene vi forsøker å få til i dialog
med Bane NOR. Dessverre oppfatter vi at Bane NOR er nærmere sitt opprinnelig standpunkt og dokument, enn
enigheten miniutvalget kom frem til og som ble drøftet med full enighet i sentralt samarbeidsutvalg. Det er trist å
melde at dette minner oss om katastrofeprosessen «kvalitet og effektivitet i stab og støtte» fra 2017/2018.

Virkemiddel for omstilling:
I sentralt samarbeidsutvalg 30. januar ble det lagt frem et forslag kalt «virkemidler ved omstilling i Bane NOR».
Dette dokumentet har ikke Norsk Jernbaneforbund stilt seg bak. Selv om vi anerkjenner muligheten for å inngå
sluttavtale med den enkelte, mener vi at vilkårene i en sluttavtale er en individuell forhandlingssak. Derfor kan ikke
Norsk Jernbaneforbund stille seg bak et dokument som fastslår en del vilkår, uten å vite hvem som eventuelt blir
omfattet av vilkårene vi kommer frem til. For eksempel kan sluttavtaler være pensjons- og forsikringsfeller for den
enkelte. Vi er også kritiske til at AFP kan oppfattes som et virkemiddel Bane NOR kan velge å benytte i forbindelse
med sluttavtale.
Norsk Jernbaneforbunds tillitsvalgte vil ikke under noen omstendighet akseptere en sluttavtale med
ferdigforhandlede vilkår på dine vegne. Valget om inngåelse av sluttavtale er ditt å ta. Men dersom du befinner deg
i en situasjon hvor du er tilbudt sluttavtale, anbefaler vi deg å kontakte oss. Vi kan bistå og rådgi deg!

Organisasjonsendringer, leveransemodeller og drøftinger
«Forslaget er drøftet med de tillitsvalgte» leser du kanskje ofte på Banenettet. Men hva betyr det? I mange av
prosessene oppfatter ikke Norsk Jernbaneforbund at våre kommentarer eller standpunkt verken er hensyntatt i
stor grad eller kommer tydelig frem i etterkant av drøftinger. Hva har vi sagt, og hva har vi ment? Her kommer en
liten oppsummering:
Sikkerhet og Kvalitet
Det som senere ble kjent som SK2020 ble presentert for sentralt samarbeidsutvalg første gang 19. desember 2019.
Bakgrunnen var at tilbakemeldinger etter tilsynsaktiviter beskrev tilstanden som «mindre tilfredstillende». Norsk
Jernbaneforbund gjorde klart i sentralt samarbeidsutvalg 30. januar 2020 at vi mente SK måtte være tydelig på hva
som skulle drøftes når, slik at konklusjonen og beslutning i realiteten ikke ble gitt arbeidsgruppen som skulle
nedsettes.
11. mars 2020 var ny leveransemodell for SK2020 en drøftingssak i sentralt samarbeidsutvalg. Tross Norsk
Jernbaneforbunds anmodning i januar, ble vi presentert for en leveransemodell som var enstemmig anbefalt av
arbeidsgruppen. De reelle drøftingene som skulle holdes ble etter vår vurdering da en orientering av hva
arbeidsgruppen hadde kommet frem til, og konklusjonen og utfallet av drøftingene var allerede gitt. Dette
aksepterte ikke Norsk Jernbaneforbund. Derfor har vi valgt å ta alle drøftingene til orientering når det kommer til
SK2020. Dersom du som medlem blir berørt av eventuell innplasseringsprosess, ber vi deg kontakte oss.
Kommunikasjon og samfunnskontakt
Ny leveransemodell ble presentert på sentralt samarbeidsutvalg 23. april 2020. Det ble lagt opp til en helt annen
leveransemodell enn dagens struktur, som er en divisjonsbasert struktur. Norsk Jernbaneforbund var kritiske til
modellen, da vi mente det var unaturlig å drøfte en organisering av kun nivå 3, med dimensjonering og detaljering
av resten av organisasjonen på et senere tidspunkt. Norsk Jernbaneforbund ønsket en mer helhetlig organisasjon,
slik at man kunne vite hva lederne skulle lede før man drøftet og besluttet ny leveransemodell. På tross av dette
startet Kommunikasjon og samfunnskontakt sin innplasseringsprosess av ledere på nivå 3.
I etterkant har Kommunikasjon og samfunnskontakt gjort mindre endringer i forslag til organisering. Blant annet
har det blitt argumentert for å gjøre effektiviseringstiltak også i ledergruppen, men vi merker oss at «KAM»funksjonen som er opprettet nå har blitt foreslått som ren lederstilling og ikke en stabsfunksjon. Dette mener vi
harmonerer dårlig med hva som er signalisert og drøftet tidligere. Dette kommer også i etterkant av en
innplasseringsprosess av ledere på nivå 3, hvor vi er kjent med at sluttavtaler er blitt inngått og det finnes vakante
stillinger.
Servicesenteret
Servicesenteret ble drøftet i sentralt samarbeidsutvalg 17. juni 2020. Beslutning ble tatt av konsernledelsen 22.
juni 2020, før referat fra sentralt samarbeidsutvalg forelå. Norsk Jernbaneforbund har bedt om at det utarbeides
en uenighetsprotokoll fra drøftingene, da vi vurderer det slik at det er stor uenighet om hva som faktisk ble drøftet.
Bane NOR gjorde det klart i drøftingene at verken dimensjonering eller outsourcing var en del av drøftingene i

sentralt samarbeidsutvalg, men at drøftingene ble begrenset til tjenestekatalogen og fordeling av oppgaver.
Oversikt over tjenestekatalog var ikke en del av saksgrunnlaget, og Norsk Jernbaneforbund påpekte samtidig at
fordeling av arbeidsoppgaver ville gå utover bemanning/dimensjonering. Dette hindret ikke konsernledelsen i å
fattet en beslutning i saken.
På Banenettet kan man også lese en nyhetsartikkel hvor konserndirektør HR uttaler at «beslutning vil medføre en
reduksjon i antall årsverk uten at vi vet omfanget av dette på nåværende tidspunkt». Til tross for dette melder Bane
NOR at de ønsker å komme tilbake til drøftinger vedrørende dimensjonering (bemanning) og tjenestekatalog på et
senere tidspunkt. Dette mener Norsk Jernbaneforbund er rotete, og ikke oversiktlig for verken oss eller ansatte.

Utskillelsen av Spordrift - Et tillitsbrudd
Det har vist seg at Bane NOR har arbeidet for en tidligere utskillelse av Spordrift enn det styret i Bane NOR vedtok i
2018. Derfor har Norsk Jernbaneforbund stilt følgende spørsmål i sentralt samarbeidsutvalg:
I Styret i Bane NOR i går ble det vedtatt en ny fremdriftsplan for utskillelse av Spordrift. Styrets vedtak fra
2018 var at Spordrift skulle skilles ut til 1. juli 2021. Dette er nå fremskyndet til 1. januar 2021. Vi ønsker en
redegjørelse fra konsernsjefen hvorfor ikke sentrale tillitsvalgte i Bane NOR har fått anledning til å verken bli
informert eller fått anledning til å drøfte dette i SSU. Hovedavtalens intensjoner er klare på hvordan et
partssamarbeid på foregå. Bane NOR har også et sett med verdier som skal representere bedriften – åpen,
respektfull, engasjert og nytenkende. På begge disse punktene vurderer Norsk Jernbaneforbund at Bane NOR
har sviktet i prosess og saksbehandling av tidsplanen for utskillelsen av Spordrift. Dette finner Norsk
Jernbaneforbund sterkt kritikkverdig.
Norsk Jernbaneforbund fikk ikke noe klart svar fra konsernsjefen på spørsmålet på hvorfor Bane NOR har valgt å
kjøre solo i dette arbeidet. Dette er et grovt tillitsbrudd, og vi finner det urimelig at Bane NOR i en så viktig sak
velger å holde sentrale tillitsvalgte utenfor.
Styret var samlet 24. og 25. juni. Sentralt samarbeidsutvalg, hvor spørsmålet ble stilt, ble avholdt 26. juni.

Sommeren er her
Ferietiden nærmer seg. Uavhengig av innplasseringsprosesser, om du er med i sommerbrudd, eller om du må sitte
på buss-for-tog på vei til og fra jobb: AU i LTTA ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

AU gjennomførte sykkeltur fra Fredrikstad til Halden 18. juni. Et nydelig sommervær i Halden rammet inn begivenheten.
Fra venstre: Rune Dahlen (leder), Lars Øyvind Sannes (nestleder) og Terje Wold (sekretær/kasserer)

På vegne av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon,
Rune Dahlen
Leder

