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En bauta har gått bort - Hans-Christian Gabrielsen er død
9. mars kom sjokkbeskjeden om at LO-lederen Hans-Christian Gabrielsen hadde gått bort. Han døde trolig av
hjertesvikt.
Hans-Christian var svært respektert leder, med et stort engasjement for arbeidsfolk. Han vil bli savnet, og hele LOfamilien er i sorg. Våre varmeste tanker går til hans nærmeste.

Overenskomstforhandlinger 2021
Revisjon av overenskomst del B, lønnsforhandlingene, vil skje i uke 17. Hva rammen for lønnsoppgjøret er, vites
ikke ennå. Vi vet at lønnsveksten var kraftigere innenfor finans og varehandel enn i industrien og i offentlig sektor i
2020. Årets lønnsoppgjør starter med kravoverrekkelse 15. mars, og det er - som vanlig - frontfaget med NHO og LO
som går først ut i «vårens vakreste eventyr».
Selv om årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, (i mellomoppgjør forhandles det vanligvis kun om lønn) er det
fortsatt noen spennende oppfølgingspunkter som følge av fjorårets hovedoppgjør. Blant annet foreligger det en
rapport fra arbeidsgruppen som har arbeidet med revisjon av overenskomst og særavtaler. Opprettelsen og
utskillelsen av Spordrift AS var grunnlaget for dette, og det foreligger altså et revidert forslag til (ny) overenskomst
som Bane NOR og Norsk Jernbaneforbund vil forhandle om i dette lønnsoppgjøret.
I tillegg ble det nedsatt et utvalg som skal vurdere lønnsstrukturen for hele trafikkområdet. Dette utvalgsarbeidet
er en videreføring av Norsk Jernbaneforbund protokoll fra overenskomstforhandlingene i 2019. Oppgaven til
utvalget er å se på lønnsstruktur og lønnspolitikk for hele det operative miljøet. Målsettingen var å ha et grunnlag
klart til forhandling for årets overenskomstforhandlinger.

Har du stilling med individuelt fastsatt lønn?
Dersom du ikke har gjennomført lønnssamtale med din leder, er tiden nå. En lønnssamtale er en samtale mellom
leder og deg som har individuell avtalt lønn. Dette er en samtale hvor leder skal gi deg tilbakemelding om hvordan
leder opplever resultater, innsats og prestasjoner i løpet av det siste året. Det er viktig å huske på at en
lønnssamtale ikke er en lønnsforhandling. Selve forhandlingene om lønn skjer mellom partene som følge av
overenskomstforhandlingene. Kollektiv tyngde er viktig, også for individuelle løsninger.
Vi har utarbeidet et tilbakemeldingsskjema som du kan benytte, dersom det er noe du ønsker å ta opp i
forbindelse i etterkant av din lønnssamtale. Tilbakemeldingsskjema finner du her på LTTA.no.
På tilbakemeldingsskjemaet har vi også lagt til informasjon om hva du bør tenke på som ansatt i forkant av
samtalen.
Hvor sender jeg mine krav, eller forslag til krav, til lønnsforhandlingene om jeg har noen?
Alle lønnskrav kan sendes inn via din lokale forening. Kontaktinformasjonen til din forening finner du enkelt på
LTTA.no.

På vegne av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon,
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