03 - Opplæring
A) Lønnstillegg på B-regulativet for pedagogisk kompetanse ved Norsk
jernbaneskole
Med bakgrunn i særlige vansker med å rekruttere og beholde pedagogisk
kompetanse ved Norsk jernbaneskole, jf. HTA 2.3.4, nr 2, tilstås følgende
lønnstillegg:
De med pedagogisk utdannelse tilsvarende fra og med 15 til og med 29
studiepoeng, tilstås tillegg etter ltr. B 60.
De med pedagogisk utdannelse tilsvarende fra og med 30 til og med 59
studiepoeng, tilstås tillegg etter ltr. B 70.
De med pedagogisk tilsvarende minst 60 studiepoeng, tilstås tillegg etter ltr. B
80.
Tillegget skal ikke legges til grunn ved beregning av overtid og andre variable tillegg.
Tilleggene bortfaller dersom en medarbeider ikke lenger utfører pedagogisk arbeid
ved Norsk jernbaneskole.
Norsk jernbaneskole vil legge forholdene til rette slik at de som utfører pedagogisk
arbeid og ønsker å videreutdanne seg utover minstekravet til pedagogisk utdanning,
får muligheten til dette.

B) Særskilte lønnstillegg for arbeid ved Norsk jernbaneskole
Timelærere og sensorer:
Arbeidstakere som utfører oppgaver som timelærere og sensorer ved Norsk
Jernbaneskole godtgjøres med et tillegg på kr 220,- pr undervisningstime.
Det forutsettes at opprinnelig turnustillegg knyttet til de dager vedkommende er
timelærer faller bort. Merarbeid og overtid i forbindelse med for- og etterarbeid, samt
retting av prøver etc. kompenseres ikke ytterligere.
Øvrige sentrale avtaler for utbetalinger/kompensasjoner vedrørende veiledere,
instruktører og timelærere kommer ikke til anvendelse, unntatt eventuelt instruktørtillegg på B- regulativet.
Tilleggene utbetales ikke til medarbeidere som har stillinger hvor opplæring og
undervisning er en del av stillingens arbeids- og ansvarsområde.
Kompensasjon for tilsatte som har funksjon som simulatorinstruktør
Ansatte som utfører oppgaver som simulatorinstruktører ved Norsk jernbaneskole
tilstås et tillegg på kr 800,- pr. dag når de er på Norsk jernbaneskole, for arbeid med
å utvikle scenarier/treningsopplegg for togledere, være superbruker på simulatoren,
planlegge og gjennomføre simulatortreninger, observere og gi tilbakemelding til
kandidatene, evaluere gjennomført opplæring m.v.
Lønnstillegget er ikke pensjonsgivende etter vedlegg 4 i Hovedtariffavtalen.

C) Tillegg for veiledere og instruktører i Jernbaneverket
Instruktører:
Arbeidstakere som tas ut lokalt for å utøve praktisk/teoretisk opplæring i henhold til
læreplan/opplæringsplan, herunder trafikkstyrer-, trafikkleder-, toginformatør- og
ruteplanlegger-, fører- av skinnegående maskiner, sikkerhetsmann-, oppfølgingskurs
og andre jernbanespesifikke “fagområder”, tilstås kr. 300,- per dag.
Slik utbetaling forutsetter at merarbeid og overtid i forbindelse med for- og
etterarbeid, samt retting av prøver etc. ikke kompenseres ytterligere.

Veiledere for lærlinger:
Arbeidstakere som er veiledere for lærlinger og gir opplæring, veiledning og
oppfølging iht. læreplan, utbetales et tillegg etter B-regulativets trinn 30, for de antall
½ års perioder den enkelte er veileder.
Tillegget skal ikke legges til grunn ved beregning av overtid og andre variable tillegg.
Instruktørtillegget på kr 300,- pr. dag utbetales i tillegg, dersom vilkårene for
instruktørtillegg er oppfylt.
Funksjon som instruktør Signal og lokal vedlikehold av fagkunnskap Signal
Medarbeidere som utfører instruktøroppgaver, gjennomfører lokal opplæring etter
kompetanseregnskap/planer eller liknende innenfor signalfaget, men som ikke er
veiledere for lærlinger, tilstås et tillegg etter B-regulativets trinn 30.
Tillegget bortfaller når vedkommende ikke lenger innehar denne funksjonen.
Tillegget skal ikke legges til grunn ved beregning av overtid og andre variable tillegg.
Instruktørtillegget på kr 300,- pr. dag utbetales i tillegg ved utførelse av opplæring.

Trafikkinstruktører i Trafikk og marked
Medarbeidere som utfører tilleggsoppgaven som trafikkinstruktører i Trafikk og
marked er rekruttert til å utføre oppgavene i forbindelse med kontrollprøver,
medarbeiderkonferanser, sikkerhetsdager og lignende.
Trafikkinstruktører tilstås et tillegg etter B-regulativets trinn 30. Tillegget bortfaller når
vedkommende ikke lenger innehar denne funksjonen. Tillegget skal ikke legges til
grunn ved beregning av overtid og andre variable tillegg.
Instruktørtillegget på kr 300,- pr. dag utbetales i tillegg, dersom vilkårene for
instruktørtillegg er oppfylt.
Avtalen inngås med virkning fra 01.04.2014.

