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Landsrådet	for		
Trafikk,	Teknikk,	og	Administrasjon	

Norsk	Jernbaneforbund 

Hovedtariffoppgjør 2018 

De sentrale forhandlingene i Spekter-området er ferdige, og LO Stat og Spekter har kommet til enighet om 
overenskomstens A-del. 

De sentrale partene ble enige om at det generelle tillegg er på kr. 1950,- (kr. 1,- per time). Det er også avtalt et 
«sliter-tillegg» på ytterligere kr. 4875,- til de med årslønn på kr 417 726,- eller lavere (inklusive tillegg). 

Det er ikke opprettet et eget område for Jernbane i Spekter-systemet. Dette tas opp igjen om 2 år. Mantena er tatt 
ut av område 7 (NSB) og overført til område 9. Bane NOR er foreløpig ikke plassert i noe område. (Føringer i 
tariffavtalen om at arbeidstidsordninger skal evalueres i mellomoppgjøret i 2019 er årsaken til dette). Entur er ikke 
plassert da de er under reforhandling av sin overenskomst.  

Nå starter forhandlingene om Bane NORs B-del. Som kjent ble Bane NORs overenskomst ferdigstilt først etter 
uravstemningen 20. mars i år, etter over et år med forhandlinger om opprettelse av B-del for Bane NOR.  

Rammen for oppgjøret er satt til 2,8 %. Spekters overheng er 0,6 %. 

Norsk Jernbaneforbunds forhandlingsutvalg består av: 

Torfinn Håverstad (forhandlingsleder) 
Tor Egil Pålerud 
Jan Georg Daae Hansen 
Janina Hortman 
Rune Dahlen 
Eystein Leirheim 

Bane NOR og Norsk Jernbaneforbund skal avholde et formelt oppstartsmøte for forhandlinger mandag 16. april. 
Frister for videre forhandlinger er som følger: 

• Frist for å be om bistand hos LO Stat er 27. april klokken 15:00 
• Forhandlingene skal være avsluttet innen 9. mai klokken 15:00 



Informasjon om pensjonregelverk fra pensjonsbloggen til SPK 

Nye regler? Gamle regler? Overgangsregler? For hvilke årskull – når? Du 
er kanskje klar over at vi står midt i en  
omfattende pensjonsreform som vil ende med at yngre generasjoner 
må jobbe lenger enn dagens 67-åringer for å oppnå samme pensjons-
nivå. Du forstår hvorfor vi trenger nye pensjonsregler, men du har trøb-
bel med å huske hvilke regler som gjelder hva – og hvem. Det er du ikke 
alene om. Under følger en oppsummert «huskeliste» for de viktigste 
regelverkene, og regelverksendringene, rett fra pensjonsbloggen til 
SPK. 

Pensjonssystemet 
Det norske pensjonssystemet består av tre elementer: 

1. Folketrygd (som gjelder alle) 
2. Tjenestepensjon (som er delt i privat tjenestepensjon og offentlig tjenestepensjon) 
3. Individuell pensjonssparing (som du ordner selv, og som vi ikke kommer inn på her) 

Pensjonsreformen og nye samordningsregler 
På 2000-tallet startet en omfattende pensjonsreform. Reglene ble innført i 2011 og gjelder alderspensjon, og de 
omfatter både folketrygd og tjenestepensjon – pluss regelverket som regulerer forholdet mellom folketrygd og  
offentlig tjenestepensjon for årskull født 1953 og tidligere. Reglene om samordning mellom folketrygd og offentlig 
tjenestepensjon skal gjelde for årskullene født fra og med 1954-årskullet, og fordi de ikke er tilpasset den nye 
folketrygden vi fikk i 2011, trenger vi nye samordningsregler. De nye samordningsreglene har vært til høring, og  
regjeringen har sendt et lovforslag til Stortinget. Når Stortinget vedtar nye samordningsregler – muligens skjer det 
før sommerferien – vil en ny brikke i pensjonsreformen være på plass. 

Allerede i 2011 ble det klart at det også var behov for å endre regelverket for uføretrygd i folketrygden og  
tjenestepensjonsregelverket for uføre. Det nye uføreregelverket ble innført i 2015. Nå gjenstår reglene for  
alderspensjon og AFP i offentlig tjenestepensjon. Dette blir neste store steg i pensjonsreformen. Regjeringen og 
partene i arbeidslivet har gjort en avtale som skisserer hvordan den nye tjenestepensjonen kan bli, og denne  
avtalen er nå til behandling i organisasjonene. 

Når Stortinget vedtar nye samordningsregler vil en ny brikke i pensjonsreformen være på plass. Kort  
oppsummering av en lang historie: 

• Vi har gamle og nye opptjeningsregler for alderspensjon i folketrygden (ny kom med pensjonsreformen 
2011) 

• Vi har gamle og nye regler for uføre (nye kom i 2015) 
• Vi har nåværende samordningsregler, og vi er i ferd med å få nye samordningsregler i de offentlige  
• tjenestepensjonsordningene (Lovforslaget ligger til behandling i Stortinget) 
• Vi har nåværende regelverk for offentlig tjenestepensjon, og vi er i ferd med å få nytt regelverk for  
• alderspensjon og AFP i offentlig tjenestepensjon. (Avtale mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Er til 

behandling i organisasjonene, med tilbakemeldingsfrist 1. juli) 

For å lese denne artikkelen på SPK.no, trykk her. 
Vil du lese er om hva pensjon er? Trykk her. 
Vil du lese hva SPK mener om ny samordningsregler som ligger til godkjenning i Stortinget? Trykk her. 

På vegne av landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon, 

Rune Dahlen 
Leder

https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/pensjonsreform/id86731/
http://SPK.no
https://pensjonsbloggen.spk.no
https://www.spk.no/Pensjon/kva-er-pensjon/
https://www.spk.no/nyheter/2018/nye-samordningsregler-for-offentlig-tjenestepensjon/

