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Landsrådet for  
Trafikk, Teknikk, og Administrasjon 

Norsk Jernbaneforbund 

Ny reisepolicy i Bane NOR 

En særavtale er en tariffavtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår og andre arbeidsforhold som ikke er regulert i 
selve overenskomsten. En særavtale er bindende inntil den skriftlig sier opp av en av partene. Den 28. juli 2021 
valgte Bane NOR å si opp særavtale 1A Reiser og kost, med virkning fra 1. september 2021. Bestemmelsene og 
satsene ble videreført som en administrativ ordning i påvente av implementering av ny reisepolicy. 

I løpet av sensommer og høst ble den foreslåtte implementeringen av reisepolicy drøftet ved flere anledninger. 
Norsk Jernbaneforbund har vært kritiske til at bindende lønns- og arbeidsvilkår sies opp av arbeidsgiver, for så å 
gjenoppstå som rene administrative bestemmelser. En policy er ikke det samme som en tariffavtale.  

Vi er glade for at vi er blitt hørt på dette punktet. Bane NOR og Norsk Jernbaneforbund har derfor forhandlet frem 
en ny særavtale. Et av hovedkravene til Norsk Jernbaneforbund har i prosessen vært at de fryste satsene fra 2017 
må justeres. Det har vi fått gjennomslag for. Fra 1. februar 2022 gjelder følgende vilkår: 

Ansatte i operative stillinger/stillinger nevnt i overenskomstens del B 6.5 punkt b og c 

Dagdiett, reiser mellom 6-12 timer:    Kroner 315,- 
Døgndiett, reiser over 12 timer uten overnatting:  Kroner 585,- 
Døgndiett, reiser over 12 timer med overnatting: Kroner 801,- 

Ansatte i administrative stillinger/stillinger med individuell lønnsfastsettelse 

Dokumenterte utlegg til mat etter regningen innenfor følgende rammer: 

Frokost:  Inntil kroner 175,- 
Lunsj:   Inntil kroner 225,- 
Middag:  Inntil kroner 400,- 

Felles for ansatte i operative stillinger og ansatte i administrative stillinger 

Bane NOR følger skatteetatens satser for trekkfri og skattefri kilometergodtgjørelse og fradragssatser ved 
bruk av privat kjøretøy i yrkeskjøring. Satsene gjelder uansett kjørelengde og også for reiser utenlands.  

Den nye særavtalen og reisepolicyen har et skille mellom administrativ og operative ansatte. Vi vet at det kan 
finnes grensetilfeller på dette skillet for ansatte som har reise som en naturlig del av sin arbeidshverdag. Dette har 
vi også drøftet med Bane NOR. Punkt 9 i reisepolicyen omhandler avviksbehandling og oppfølging, og det er 
åpning for at «avvik fra reisepolicy skal, dersom det er mulig, godkjennes på forhånd av nærmeste leder».  

Dersom det oppstår diskusjoner om reisepolicyen, ber vi om at alle saker løftes linjevei.  



Forbedret medlemstilbud - En ny kollektiv forsikring 

På landsmøtet i høsten 2021 ble det med soleklart flertall vedtatt å ta inn en ny og forbedret forsikringspakke i 
medlemskapet i Norsk Jernbaneforbund. Alle Norsk Jernbaneforbunds medlemmer vil få en kollektiv 
innboforsikring, med ubegrenset forsikringssum, til lik pris uavhengig av hvor i landet de bor.  

Desom du er mellom 18 og 36 år kan du velge NJF Ung i stedet. 



I tillegg forbedres resten av de kollektive dekningene som alle medlemmer har i dag. 

Den kollektive avtalen vil tre i kraft i løpet av andre halvår i 2022. Norsk Jernbaneforbund og Jbf vil informere alle 
medlemmer om eksakt tidspunkt i god tid før oppstart. Nærmere oppstart vil du også få informasjon om hvordan 
du velger deg over til NJF Ung. Dersom du allerede har innboforsikring hos Jbf vil du også motta informasjon om 
hva som må gjøres med din eksisterende innboforsikring før den kollektive avtalen trer i kraft.  

Du vil ikke betale noe ekstra for denne kollektive forsikringsordningen. Den betales over kontingenten din 

På vegne av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder

Hva er Jbf? 
Jbf er et lite finanskonsern som består av Jernbanepersonalets sparebank og Jernbanepersonalets 

forsikring gjensidig. Tidligere var Jbf en forkortelse for Jernbanepersonalets bank og forsikring. Det vi i 
dag kaller Jbf ble startet av og for jernbaneansatte. Og det er fortsatt du som kunde som eier oss.  

Historien vår strekker seg helt tilbake til 1885 da Innskudds- og låneforeningen på Hamar ble etablert.  

Jbf slik vi kjenner det i dag ble etablert i 2001. Vi har siden den tid utviklet oss i takt med tiden og den 
teknologiske utviklingen, men er fortsatt nære og personlige. Hos oss møter du både gode digitale 
løsninger og ekte mennesker. Personlige og kompetente rådgivere som sammen med deg kommer 

frem til de beste løsningene. I dag, i morgen og dersom noe uforutsett skulle skje.  

Forsikringene er eksklusive for bestemte kundegrupper. Banken er åpen for alle. 

https://jbf.no/om_jbf/hva-er-jbf

https://jbf.no/om_jbf/hva-er-jbf
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