Protokoll
I perioden 12

-24. april2013 ble det avholdt møler

mellom representanter fra NSB AS/NSB

Gjøvikbanen AS og NJF i Prinsensgt 7-9.

Tilstede på et eller flere møter:
Fra NSB AS:
Sverre Harvei
Rune Naustdal
Anita Krosby
Ann Sissel Skogstad
lngvild ØVik
Fra NJF:
Jane Brekkhus Sæthre
Arne Drabløs
Audun Sør-Reime
Ove Sindre Lund
Morten Olsen
Vidar Flåm
Kirsten Aare Sivertsen
Rolf Ellingsen

Tariffoppgjøret pr 1.4.2013
1

.

Medlemmer av NJF som har fått økt turnustillegget fra 6 % til 7 o/o fra 1 .1.2013 vil
få virkningstidspunkt av lønnsoppgjøret fra 1.5.2Q13, øvrige medlemmer får
virkningstidspunkt fra I .4.201 3.

2. Administrativt personale

og selger gis en økning av grunnlønn med 2,93 %. Alle
full stilling er garantert minst kr 10 000,-.

3.

Det avtales lokalt hvordan2,93 % fordeles i NSB Fellestjenester IKT Drift

4.

Konduktørleder/lokomotivførerleder gis 2,93

5.7

assistentens
Klasse 2
Arslønn
Nv årslønn

6.

7

.

8.

o/o

på grunnlønn

lønnsramme blir slik:

0år

2àr

4àr

290 600
300 600

298 160
308 160

328 920
338 920

lønnsramme blir slik:
Overkonduktørens
4àr
2àr
Klasse 3
0år
392200
345
400
323
800
Arslønn
402 20Q
333 800
355 400
Nv årslønn
Overkonduktører som oppnår I års stilllingsansiennitet som overkonduktør, får
tariffperioden kr 405 400,-

Togkontrollører gis en økning av grunnlønn med kr 13 200,Konduktøraspiranten gis en økning av grunnlønn med kr 4 193,-

i

i

9.

De 5 selgerne som var berørt av omorganiseringen iSalg Stasjoner i2010 på
fryslisten får kr 5.000,-.

10. Alle tilleggene er inkludert tillegget

iA-delen mellom Spekter og LO Stat

11. Oppholdstillegget (overenskomstens punkt 4.6) for opphold på utestasjon, økes til
kr 90,- pr time med virkning fra 1 .6.2013
12. Kompensasjon for delt dagsverk på hjemmestasjon økes til kr 90,-

(overenskomstens punkt 4.6) med virkning fra 1.6.2013
13. Det innføres en særavtale om erstatning ved tap av sikkerhetstjeneste - se
vedlegg. Med henvisning til punkt 17 i protokollen fra lønnsoppgjøret2012, er
partene enige om at vedlagte avtale, som i hovedtrekk er lik den avtalen som
allerede eksisterer for lokomotivførere, skal være et spleiselag mellom NJF og

administrasjonen. Partene er enige om at kostnadene ved ordningen er
vanskelige å anslå. Det skal derfor fram til 01.04.14 registreres antall tilfeller og
partene skal forhandle om hvor mye av oppgjøreti 2014 som skal brukes til å
dekke kostnadene ved avtalen.
14. Partene mener at det er viktig at tidsfrister partene er enige om overholdes. Det
vises til punkt 20 i protokollen fra lønnsoppgjøreti 2Q12, hvor tidsfristen er satt til
1 . mars 2013. Partene er enige om at denne fristen endres til 13. desember 2013
15. I løpet av tariffperioden settes det ned en arbeidsgruppe som skal se på

minstelønn på konduktørledere

NSB AS/NSB Gjøvikbanen AS
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