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FERSK INFO TIL MEDLEMMENE 

Noe av det viktigste jeg som leder kan bidra med, er å holde dere alle godt in-
formert om det vi i styret arbeider med. Videre vil jeg her også prøve å plukke ut 

saker som er ferske og interessante fra landsrådet og forbundet. Jeg håper 
denne informasjonsmåten (e-mail) vil bli positivt mottatt hos dere. Dette er i 
realiteten en videreføring av Tronds infobrev.  Intensjonen er minst et nyhets-

brev pr. måned. Hvis det skjer noe ekstraordinært, får dere selvsagt melding 
utenom. Opplysningsutvalget kommer med egen info etter hvert. 
 

Dere må ha meg unnskyldt for at jeg ikke har latt høre fra meg litt tidligere, 
men forrige uke var jeg på forbundskurs om lover og avtaleverket på Sanderstø-

len.  Gjett hvilken forening som stilte med flest medlemmer?  Riktig!  Det var 
TAF med hele åtte. Ellers, så kræsja brukerprofilen min i helga, slik at jeg ikke 
fikk sendt det ut slik jeg hadde tenkt. 

 
Men nå er vi på ”banen” bokstavelig talt.  Jeg ønsker en god dialog med dere al-

le, og skal prøve å besvare mailer og telefonhenvendelser så godt jeg kan. Jeg vil 
for øvrig også legge stor vekt på å gjennomføre arbeidsplassbesøk samt delta på 
lokale medlemsmøter. 

        

       Nils 

  
 
ÅRSMØTET 8. MARS 

Foreningens årsmøte ble avholdt i 2. etg. i Storgata 5 med 38 stemmeberettigede med-
lemmer til stede. Følgende gjester var til stede: Nestleder Kjell Atle Brunborg - NJF, le-
der Jon Arne Pedersen - KfO og Tor Øystein Vaaland - Rådet for Psykisk Helse. 
 
Under åpningen ble avdød medlem Eilif Eid minnet med 1 minutts stillhet. Trond ga der-
etter ordet til Tor Øystein Vaaland som holdt et interessant foredrag om de stadig vok-
sende psykiske lidelsene i befolkningen.  Det er en svært skremmende økning av ar-
beidstakere som gir seg i arbeidslivet på grunn av dette. Mange tilfeller kunne vært 
unngått hvis arbeidsplassene la enda større vekt på det psykososiale arbeidsmiljøet. 
Det virket som at dette var et tema til ettertanke. 
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Under konstitueringen ble Kjell Bernstrøm og Jan Erik Vik valgt som dirigenter og Egil 
Elvestuen til sekretær. Dette var drevne folk som gjennomførte møtet prikkfritt. 
 
Under gjennomgangen av årsberetningen fikk Kjell Atle Brunborg ordet og takket for 
velkomsthilsen og for interessant foredrag. Han fortalte litt om følgende saker: 

 NSB-oppsigelsene ved billettekspedisjoner er blitt en sak for LO’s juridiske kon-
tor. Hva har egentlig NSB spart på å la Narvesen overta? (Ingen oppsigelser i 
Jbv.) 

 Hjemmevaktordningen i Trafikkavdelingen: Premissene ble lagt i TSS, men måtte 
gjelde alle innen trafikkstyring. Under forhandlingene var det spesielt avtalens 
pkt. 2 det ble jobbet mye med. Konklusjon: En bra avtale! 

 Hamar toglederområde ble opprettholdt etter påtrykk fra NJF. Det var derfor spe-
sielt skuffende at toglederne på Hamar har meldt seg ut av NJF. 

 Trafikkstyring vil bli utskilt fra regionene ved ruteendring 16. juni. Det må bli en 
grenseoppgang mot den øvrige forvaltning og Produksjon. 

 Det vil i løpet av året bli foretatt store organisatoriske endringen i forbundet – 
først og fremst for medlemmer ansatt i NSB-konsernet. 

 Årets lønnsoppgjør: En viktig sak i år vil være tjenestepensjoner. Eller ønsker for-
bundet en liten pott til sentralt justeringsoppgjør og stor! pott til lokalt oppgjør. 

 LO Stat er nå svekket innen statsområde ved årets hovedtariffoppgjør. Den nye 
hovedsammenslutningen innen undervisningssektoren har ca. 80 000 medlem-
mer mot LO Stats 50 000. 

 
Årsberetningen, regnskapene for foreningen og feriestedet samt revisjons- og kontroll-
komiteberetningene ble enstemmig godkjent. Det samme gjaldt også forslag til budsjett 
for år 2002.  
 
Under behandlingen av forslag ble følgende enstemmig vedtatt: 

 Det nye styret får fullmakt til å se på fremtidig organisasjonsmodell med mer 
”rendyrkede” foreninger i samarbeid med landsrådet. 

 Det nye styret får fullmakt til å drive foreningen med inntil 20 000 kroner i under-
skudd i forhold til budsjett.  (Man disponerer eventuelt oppsparte midler.) 

 Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte for å behandle fremtidig eierskap til fe-
riestedet Hauglund. Dette vil bli et felles ekstraordinært årsmøte for Kfo og TAF. 

 
Valget ga som sluttresultat det samme som valgkomiteens innstilling. Det kom et benke-
forslag på sekretærfunksjonen, men også her endte det med at valgkomiteens forslag 
ble resultatet. Dette er tidligere sendt ut pr. mail av Trond. Styremedlemmenes telefon-
numre og mailadresser vil bli ajourført på foreningens hjemmeside med det første.  
(Se: www.njf-for.no/taf) 
 
Til slutt takket nyvalgt leder Nils Are Magerøy for tilliten til det nye styret og fortalte litt 
om hva han vil legge vekt på i tiden som kommer. Deretter ble forsamlingen oppfordret 
til å bevilge midler til et pizzamåltid m/drikke.  Dette ble enstemmig vedtatt! 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/wolter/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLKC/www.njf-for.no/taf
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”SAKSING” FRA VEDTAK I NJFs FORBUNDSSTYRE 

 

KRAV TIL HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN 2002 

 

 Tariffestet pensjonsordning for alle LO-medlemmer. 

 Den økonomiske ramme må være 10 %. 

 Største delen av rammen må tas ut i generelle tillegg – alle grupper må 

sikres forbedring av kjøpekraften. 

 Lavtlønnet gis et ekstra lønnsløft, slik at ingen skal ligge lavere enn 85 % 

av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn etter 10 år. 

 Det avsettes midler til sentrale og lokale forhandlinger, størst avsetting til 

lokale forhandlinger. 

 Avtalen gjøres toårig med forhandlinger i annet avtaleår på bakgrunn av 

den økonomiske utvikling. 
 

Krav til endring i fellesbestemmelsene: 

 § 7 punkt 6 endres hver tredje til hver fjerde søndag. 

 § 8 punkt 1.a: Reisetid regnes fullt ut som arbeidstid. (Pkt. b strykes.) 

 § 15 punkt 3 endres til kr 20 pr. arbeidet time, punkt 4 endres til kr 30 
pr. arbeidet time, punkt 5 endres til kl. 06.00 – 20.00 kr 4,70 pr. løpende 

time og kl. 20.00 – 06.00 kr 9,50 pr. løpende time, punkt 6 endres til kr 
200,- pr. arbeidsdag, kun ett fremmøte pr. arbeidsdag. 

 § 17 punkt 1 endres til 1:4. 

 § 20 punkt 1 endres inntil 10 dager til inntil 15 dager og inntil 15 dager 

til inntil 20 dager. 
 
Andre krav: 

 Pensjonsforhold herunder AFP må opprettholdes. 

 B-tabellens satser reguleres på samme måte som A-tabellen. 

 Boliglånbeløpet økes til kr 750 000. 

 Arbeidet med kompetanseutviklingsreformen må videreføres. Det må rei-
ses krav om full støtte til livsopphold ved utdanningspermisjon. 

 
Pensjonsgivende variable tillegg: 

 Punk 2: Første strekpunkt strykes. 

 Punkt 3.3: Endre B-tabellens trinn 62 til trinn 75. 

 
Andre krav: 3 uker av ferien skal kunne tas innenfor skoleferien. 
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ORGANISASJONSENDRINGER I NJF 

 

Bakgrunnen for omorganiseringen er prinsippet om en foreningsstruktur som 
sikrer forhandlings- og drøfterett opp mot den enkelte bedrift (juridisk enhet). 

NJF har nedsatt et eget utvalg for å utrede spørsmålet. Konklusjonen er å be-
driftsrette landsråd og foreninger. Prosessen etter vedtak i forbundsstyret bør 
etter utvalgets forslag være ferdig innen 1. juni. 

 
Innen NSB-konsernet skal man opprette bedriftsrettede landsråd/foreninger 
tilpasset 11 bedrifter (inkl. ”moderbedriften” NSB BA). For medlemmer ansatt i 

Jernbaneverket foreslås ingen endringer. Medlemmer i datterselskapet Bane Te-
le foreslås tilknyttet foreninger tilknyttet Elektropersonalets landsråd. 

 
På bakgrunn av organisasjonsendringene har det oppstått mange spørsmål 
knyttet til eierskap, salg, deling, dannelse av stiftelser etc. vedr. hytter, eien-

dommer og stiftelser som eies av lokale org.ledd i NJF. I forbundets normal-
vedtekter § 23 står følgende: ”Om fagforening oppløses, tilfaller alltid forening-

ens aktiva forbundskassen hvis ikke forbundsstyret gjør vedtak om noe annet.”   
 
Ut fra denne problemstilling er følgende vedtatt: 

1. Det nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppgave å kartlegge omfanget 
av, og så langt det lar seg gjøre å verdifastsette eiendommer, hytter, ak-
sjer etc. i Norsk Jernbaneforbunds organisasjonsledd. 

2. Det utarbeides forslag til videre eierskap, eventuelt  salg, deling av utbyt-
te etc. i nært samarbeid med de foreninger og org.ledd som i dag står som 

eiere. 

3. Arbeidet ses i sammenheng med NJFs nye organisasjonsmodell, vårt 
økonomiske ståsted og krav til fremtidige ressurser for å drive denne de-

len av fagforeningsvirksomheten. 

 

FRIBILLETTER 

NSB anser fribillettordningen å være en administrativ bestemmelse som bedrif-

ten kan endre ensidig. For å sikre seg mot stadige forringelser av ordningen går 
forbundet inn for at ordningen avtalefestes i den nye tariffavtalen. 

 
 

*  *  *  *  * 

OBS! 
Det tas sikte på å avholde ekstraordinært årsmøte 

Onsdag 24. april 


