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Landsrådet for

Trafikk, Teknikk, og Administrasjon
Norsk Jernbaneforbund

Hva er samarbeid?
Ofte henviser vi tillitsvalgte til hovedavtalen. I motsetning til overenskomsten, som omhandler lønns- og
arbeidsvilkår, er hovedavtalen mer å anse som «arbeidslivets grunnlov»: En grunnmur som partssamarbeidet
bygger på. I vår hovedavtale, inngått mellom Spekter og LO ved LO Stat, gis grunnlaget for samarbeid mellom Bane
NOR og Norsk Jernbaneforbund. I hovedavtalen kapittel VII Informasjon, samarbeid og medbestemmelse
beskrives et mål:
§ 28 Mål
Spekter og LO Stat er enige om at forholdet mellom ledelsen og ansatte skal være basert på dialog, tillit og
gjensidig respekt mellom partene på alle nivåer. Etablerte samarbeidsordninger skal være hensiktsmessige
og godt fungerende.
Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med å skape de
økonomiske forutsetningene for virksomhetens fortsatte utvikling og for trygge og gode arbeidsforhold,
bærekraftig utvikling av virksomheten, et godt fungerende arbeidsmiljø og resultatoppnåelse til beste for så
vel virksomhet som ansatte.
Samarbeid har vært tema for flere av infobrevene til LTTA (se eksempelvis infobrev #29, #37, #43 og #44. Alle
tilgjengelig på LTTA.no).
Som følge av Bane NORs interne effektiviseringsprogram, epoke 2023, har det vært mange ekstraordinære
problemstillinger som har satt samarbeidet på prøve. Tillitsvalgtes deltakelse i arbeidsgrupper, nedbemanning,
drøfting av leveransemodeller, ulike mandat, konsekvenser av foreslåtte konserntiltak, innplasseringsprosess.
Utfordringene er mange. Norsk Jernbaneforbund har vært beredt på å løse disse utfordringene gjennom dialog,
gjensidig tillit og reell medbestemmelse. For vårt mål er sammenfallende med hovedavtalens mål: Vi skal - og vi
ønsker - gjennom vår erfaring og innsikt aktivt være med på å skape de økonomiske forutsetningene for Bane
NORs fortsatte utvikling, for trygge og gode arbeidsforhold, bærekraftig utvikling og et godt fungerende
arbeidsmiljø. Til det beste for Bane NOR, og til det beste deg som vårt medlem.
Vår vurdering er at Bane NORs organisering av samarbeidsutvalg ikke ivaretar «arbeidslivets grunnlov». Norsk
Jernbaneforbund er derfor helt klare på at vi ikke lenger verken kan eller skal gjennomføre drøftinger som ikke er
reelle. Vår påstand er at samarbeidsutvalgene i Bane NOR verken fremmer et velfungerende partssamarbeid eller
reell medbestemmelse.
Det er samhandling. Det er ikke samarbeid.
Norsk Jernbaneforbund vil derfor kreve reforhandling av tilpasningsavtalen i Bane NOR. Det gjør vi med bakgrunn
i nettopp hovedavtalens §§ 28 og 29. Vi mener at organiseringen av et sentralt samarbeidsutvalg, og
divisjonsbaserte samarbeidsutvalg, ikke kan gjennomføres i den formen det gjøres i dag. Det er av den største
betydning at vi finner bedre og mer praktiske former for medbestemmelse og medinnflytelse. Både Bane NOR og
Norsk Jernbaneforbund er forpliktet til å etablere ordninger som legger til rette for reell medbestemmelse på alle
nivåer i Bane NOR, og sikre gode samarbeidsordninger mellom partene.

Hva skjer nå?
Vi skal fortsatt ivareta deg som medlem! Verken arbeidsgivers plikter eller tillitsvalgtes rettigheter etter
hovedavtalen vil bortfalle. Norsk Jernbaneforbund er derimot tydelig på at det er organiseringen og
gjennomføringen av hovedavtalens intensjoner via tilpasningsavtalen som etter vår vurdering ikke fungerer etter
hensikten.
Er det nok? Har dere ikke prøvd dette før?
Vi har vært lojale mot tilpasningsavtalen, og Norsk Jernbaneforbunds tillitsvalgte har vært løsningsorienterte med
tanke på utfordringene som har oppstått. Blant annet har vi gjennomført egne møter med Bane NOR, egne
arbeidsgrupper, og vi har også i perioder krevd separate drøftinger. Men vi kan ikke lenger akseptere at
medbestemmelsen - som både Spekter og LO Stat forventer at vi som parter skal forvalte - reduseres til
skinnprosesser. Det opplever vi nå i prosesser som følge av epoke 2023 og i prosessen med utskillelsen av
Spordrift.
Derfor vil Norsk Jernbaneforbund i tiden fremover aktivt dokumentere og oversende informasjon om vår
vurdering av partssamarbeidet til LO Stat. Dette arbeidet har vi allerede startet på. Det betyr at der vi oppfatter
brudd på informasjonsplikten eller drøftingsplikten jamfør hovedavtalens kapittel 7, vil vi oversende
dokumentasjon til behandling i LO Stat. Videre vil vi arbeide for at det etableres ordninger som legger til rette for
reell medbestemmelse for alle tillitsvalgte i Norsk Jernbaneforbund på alle nivåer i Bane NOR, og sikre gode
samarbeidsordninger mellom partene.
Vil du også lese hovedavtalen? Den finner du på både Spekter og LO Stat sin sider:
Spekter
LO Stat
Artikkel på Spekter.no angående Hovedavtalen - «Arbeidslivets grunnlov»
Og du ønsker å lese om hovedavtalens betydning i større perspektiv, besøk gjerne LOs temaside om den norske
modellen. Dette er det store bildet av hva vi kjemper for på din vegne:

Temasiden finner du her: LO - Hva vi mener: Den norske modellen

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

