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Vedtekter for Norsk Jernbaneforbund 

§ 1. Forbundets virkeområde. 
 

Norsk Jernbaneforbund som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge, er en landsomfattende 
sammenslutning av lønnstakere som kan organisere medlemmer og fagforeninger i NSB AS 
med datterselskaper og andre selskaper der personalet er virksomhetsoverdratt fra NSB, 
Jernbaneverket, selskaper med jernbanerelatert og transportrelatert virksomhet. Virkeområdet 
fastsettes etter vedtak av Landsorganisasjonens kongress. 

 

Forslag til endring: 

Norsk Jernbaneforbund som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge, er en landsomfattende 
sammenslutning av lønnstakere som kan organisere medlemmer og fagforeninger i NSB AS 
med datterselskaper og andre selskaper der personalet er virksomhetsoverdratt fra NSB, 
Jernbaneverket, samt selskaper med jernbanerelatert og transportrelatert virksomhet. 
Virkeområdet fastsettes etter vedtak av Landsorganisasjonens kongress. 
 
Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres. 

 
§ 3 Medlemskap    
Pkt B 2 
Ikke mer enn en forening i samme fag eller yrke i samme organisasjonsområde kan opptas i 
forbundet. I enkeltstående tilfeller kan enkeltmedlemmer etter søknad opptas i annen gruppe 
etter forbundsstyrets vedtak. For å oppnå status som egen forening kreves minst 20 betalende 
medlemmer. 
 

Forslag til endring: 

Opprettelse av forening krever godkjenning i forbundsstyret. Ikke mer enn en forening i 
samme fag eller yrke i samme organisasjonsområde kan opptas i forbundet. Forbundsstyret 
definerer organisasjonsområdet. I enkeltstående tilfeller kan enkeltmedlemmer etter søknad 
opptas i annen gruppe etter forbundsstyrets vedtak.  

Adm. Innstiller: 

Forslag til endring: 
Forbundsstyret skal vurdere om foreninger som har under 20 medlemmer skal avvikles. 

Forslaget tiltres mot 1 stemme. 

Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres mot 4 stemmer 
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§ 6 Landsmøtets myndighetsområde 

Ad. pkt. 2-6: Alle beslutninger avgjøres med alminnelig flertall. I tvilstilfelle, eller når 20 
representanter forlanger det, foregår avstemmingen skriftlig. 

Forslag til endring: 

Alle beslutninger knyttet til § 6, avgjøres med alminnelig flertall, unntatt p.6 og p.7 som 
avgjøres med 2/3 flertall. I tvilstilfelle, eller når 20 eller flere representanter forlanger det, 
foregår avstemmingen skriftlig. 

Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres. 

 

§ 8. Forslag til landsmøtet. 
 

1. Forslag til landsmøtet kan fremsettes av de enkelte foreninger og landsråd. 
Medlem som er direkte tilsluttet forbundet, har også forslagsrett til landsmøtet. 
2. Hvorvidt et forslag som ikke vedkommer vedtektsendring blir å oppta på landsmøtets 
dagsorden, avgjøres av forbundsstyret. Landsmøtet skal gjøres kjent med forslagene. 
3. De opptatte forslag må – sammen med berammelsen av landsmøtet – gjøres kjent senest 4 
uker før det holdes. Beretning og regnskap skal være foreningene i hende innen denne frist. 
 
Forslag til endring: 
§ 8. pkt 3: 
3. De opptatte forslag må – sammen med berammelsen av landsmøtet – gjøres kjent senest 4 
uker før landsmøtet holdes. Beretning og regnskap skal være foreningene i hende innen denne 
frist. 
 
Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres. 

 
§9 Forbundsstyrets virksomhet 
 
Pkt 6.  
Forbundsstyret nominerer personalets representanter med vararepresentanter i styret for NSB 
AS. 
 
Forslag til endring: 

Forbundsstyrets medlemmer i NSB konsernet, nominerer personalets representanter med 
vararepresentanter i styret for NSB AS. 

 

 

Adm. Innstiller: 

§ 9 p.6. utgår.  

Forbundsstyret vedtar retningslinjer for oppnevning av styrerepresentanter i alle 
bedriftsstyrer mot 1 stemme. 
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Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres. 

 

§10 Forbundsstyrets myndighetsområde 

Pkt 13.  

Pkt.13: å påse at det tegnes forsvarlig ansvarsforsikring for den valgte kasserer. 

Forslag til endring: 

Pkt 13 strykes. Underliggende punkters nummerering reguleres tilsvarende. 

Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres. 

 

§ 12. Revisjon. 
 

1. Forbundets skal hvert år………. 

Forslag til endring:  

1.Forbundet skal hvert år……… 

Forslag til endring:  

LO`s endres til LOs  i §12 p.2 og p.4 

Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres. 

 

§13 Lønnskrav og tariffrevisjoner 

Pkt 1-3 

1. Foreningene skal fremme sine krav om endringer i lønnsregulativet, og andre krav i 
forbindelse med tariffrevisjonen gjennom landsrådene/landsforeningene. 
Landsrådene/landsforeningene samordner kravene i den utstrekning det er mulig, før disse 
videresendes til forbundet. Dog har en forening anledning til å fremme sine forslag direkte til 
forbundet. Setter forbundet fram krav om ny tariffavtale, må kravet godkjennes av 
sekretariatet i LO på forhånd. 

2. Plassoppsigelse kan foretas når sekretariatet i Landsorganisasjonen har gitt godkjenning 
etter pkt. 1. 

3. Fører ikke forhandlinger eller mekling fram og forbundet vil sette arbeidsstans i verk, må 
godkjenning fra sekretariatet i Landsorganisasjonen innhentes. 

Forslag til endring: 
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§ 13 Lønnskrav og tariffrevisjoner. 

 
1. Foreningene skal fremme sine krav om endringer i lønnsregulativet, og andre krav i 
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sekretariatet i LO på forhånd. 
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Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres. 

 

§13 pkt 6: 

6. Forslag til arbeidsstans eller samlet oppsigelse av stillingene må for å iverksettes, være 
vedtatt av 3/5 av de til landsmøtet frammøtte representanter. Ved uravstemming anses 
oppsigelse eller arbeidsstans for besluttet, når 3/5 av forbundets samlede medlemstall har 
stemt for det. 

 

Forslag til endring: 

pkt.6 strykes. Underliggende punkters nummerering reguleres tilsvarende. 

Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres. 

§ 13.7(6): 

7. Ønsker noen enkelt forening eller gruppe av medlemmer samlet å si opp sine stillinger for å 
tvinge fram bedre lønns- og arbeidsvilkår, skal henvendelse herom skje til forbundet gjennom 
vedkommende forening. Forbundsstyret kan godkjenne slik oppsigelse, men denne igjen 
godkjennes av Landsorganisasjonen. Oppsigelse av større grupper (over 1000 medlemmer) 
kan kun skje med landsmøtets, forbundsstyrets samtykke eller ved uravstemning, og hertil 
kreves 3/5 flertall som i pkt. 6 nevnt. 

 

Forslag til endring: 

7. Ønsker noen enkelt forening eller gruppe av medlemmer samlet å si opp sine stillinger for å 
tvinge fram bedre lønns- og arbeidsvilkår, skal henvendelse herom skje til forbundet gjennom 
vedkommende forening. Forbundsstyret kan godkjenne slik oppsigelse, men denne igjen 
godkjennes av LOStat/ Landsorganisasjonen.  
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Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres. 

 

§17 Kontingent 

Pkt 6.  

6. Pensjonister fortsetter som medlemmer, men er fritatt for kontingent til forbundet. Premien 
til forsikringsordningen betales inntil fylte 65 år, fra 65 år betales kr.400.- pr. år. Disse 
medlemmer har ikke stemmerett i forbundet og avdelingene. De blir fortsatt å føre i 
avdelingenes og forbundets kartotek. Pensjonister og etterlatte og samboere tildeles bladet 
”Aktuell. 

 

Forslag til endring: 

6. Pensjonister fortsetter som medlemmer, men er fritatt for kontingent til forbundet. 
Medlemmer som mottar pensjon, men fortsatt er i arbeid i NJFs organisasjonsområd, er 
definert som aktive medlemmer og betaler kontingent.  Premien til forsikringsordningen 
betales inntil fylte 65 år, fra 65 år betales kr.400.- pr. år. Disse medlemmer har ikke 
stemmerett i forbundet og avdelingene. De blir fortsatt å føre i avdelingenes og forbundets 
kartotek. Pensjonister tilbys fagbladabonnement. 

Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres. 

 

Normalvedtekter for fagforeninger/frittstående landsforeninger. 

 

§ 1. Oppgaver. 

Pkt 10. å behandle og utføre andre oppdrag som blir gitt av forbundet, landsråd og LO`s 
lokalavdeling. 

Forslag til endring:  

Pkt 10. å behandle og utføre andre oppdrag som blir gitt av forbundet, landsråd og LOs 
lokalavdeling. 

Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres. 

 

§ 4 Årsmøter og medlemsmøter 

 

Pkt 7A og 7B: Muligheter for å danne representantskap i foreningene 
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7. A. Medlemsmøtet holdes så ofte styret gjør vedtak om det, likevel minst fire ganger pr. år. 
Dagsorden bestemmes av styret og skal kunngjøres på forhånd. Forslag som er kommet inn 
fra medlemmer i samsvar med pkt. 5 i denne paragraf, skal føres opp på dagsordenen. Med 
medlemsmøter forstås møter for alle medlemmer i foreningen, møter med medlemmer som 
omhandler bare en enhet, eventuelle arbeidsplassmøter. 

Forslag til endring: Tilleggssetning 

Forslag fra utvalget til landsmøtet:  

Etter søknad fra enkeltforening kan forbundsstyret vedta utprøving av 
representantskapsordninger som supplement/erstatning for medlemsmøter i foreningene  

7. B. Frittstående Landsforeninger kan velge å erstatte medlemsmøter med 
representantskapsmøter, også årsmøtet. 

Forslag til endring:  

7.B. Frittstående Landsforeninger kan velge å erstatte medlemsmøter med 
representatskapsmøter, men ikke årsmøtet.   

Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres. 

 

Statutter for NJFs solidaritets fond: 

 

§ 2. Kontingent. 
Solidaritetsfondet tilføres hver måned et beløp på kr. 1,- fra hvert medlem. Beløpet trekkes 
gjennom fagforeningskontingenten og går direkte og uavkortet til fondet. Betaling av 
kontingent opphører når medlemmet slutter i aktiv tjeneste, dog tidligst ved fylte 65 år. 

Forslag til endring:  

Siste setning strykes. 

§ 2. Kontingent. 
Solidaritetsfondet tilføres hver måned et beløp på kr. 1,- fra hvert medlem. Beløpet trekkes 
gjennom fagforeningskontingenten og går direkte og uavkortet til fondet.  

Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres. 

 

Normalvedtekter Landsrådene: 

 

§ 1. Landsrådene. 
Landsrådene er en rådgivende fellesorganisasjon bestående av foreninger innenfor en gruppe. 
Ingen forening kan opptas i landsrådet uten å være tilsluttet Norsk Jernbaneforbund. 
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fra medlemmer i samsvar med pkt. 5 i denne paragraf, skal føres opp på dagsordenen. Med 
medlemsmøter forstås møter for alle medlemmer i foreningen, møter med medlemmer som 
omhandler bare en enhet, eventuelle arbeidsplassmøter. 

Forslag til endring: Tilleggssetning 

Forslag fra utvalget til landsmøtet:  

Etter søknad fra enkeltforening kan forbundsstyret vedta utprøving av 
representantskapsordninger som supplement/erstatning for medlemsmøter i foreningene  

7. B. Frittstående Landsforeninger kan velge å erstatte medlemsmøter med 
representantskapsmøter, også årsmøtet. 

Forslag til endring:  

7.B. Frittstående Landsforeninger kan velge å erstatte medlemsmøter med 
representatskapsmøter, men ikke årsmøtet.   

Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres. 

 

Statutter for NJFs solidaritets fond: 

 

§ 2. Kontingent. 
Solidaritetsfondet tilføres hver måned et beløp på kr. 1,- fra hvert medlem. Beløpet trekkes 
gjennom fagforeningskontingenten og går direkte og uavkortet til fondet. Betaling av 
kontingent opphører når medlemmet slutter i aktiv tjeneste, dog tidligst ved fylte 65 år. 

Forslag til endring:  

Siste setning strykes. 

§ 2. Kontingent. 
Solidaritetsfondet tilføres hver måned et beløp på kr. 1,- fra hvert medlem. Beløpet trekkes 
gjennom fagforeningskontingenten og går direkte og uavkortet til fondet.  

Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres. 

 

Normalvedtekter Landsrådene: 

 

§ 1. Landsrådene. 
Landsrådene er en rådgivende fellesorganisasjon bestående av foreninger innenfor en gruppe. 
Ingen forening kan opptas i landsrådet uten å være tilsluttet Norsk Jernbaneforbund. 
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Landsrådene har adgang til å danne samarbeidsråd sammen med andre landsråd fra samme 
tjenestegren. 

Forslag til endring: 

§ 1. Landsrådene. 
Landsrådene er en veiledende fellesorganisasjon bestående av foreninger innenfor en gruppe. 
Ingen forening kan opptas i landsrådet uten å være tilsluttet Norsk Jernbaneforbund. 
Landsrådene har adgang til å danne samarbeidsråd sammen med andre landsråd fra samme 
tjenestegren. 

Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres. 
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Landsrådene har adgang til å danne samarbeidsråd sammen med andre landsråd fra samme 
tjenestegren. 

Forslag til endring: 

§ 1. Landsrådene. 
Landsrådene er en veiledende fellesorganisasjon bestående av foreninger innenfor en gruppe. 
Ingen forening kan opptas i landsrådet uten å være tilsluttet Norsk Jernbaneforbund. 
Landsrådene har adgang til å danne samarbeidsråd sammen med andre landsråd fra samme 
tjenestegren. 

Forbundsstyret innstiller: 
Forslaget tiltres. 
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