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År 2002 – et begivenhetsrikt TAF-år! 
 
Det må være lov å hevde at inneværende 

år har bydd på en del utfordringer for fo-
reningens styre. Rett etter ordinært års-
møte, var det bare å hive seg rundt for å 
få en avklaring på problematikken om-
kring vårt eierforhold til feriestedet Haug-
lund i Skjeberg. Avklaringen skjedde som 
mange sikkert husker på ekstraordinært 
årsmøte den 24. april. Styret fikk opp-
slutning for salg av stedet. Dermed be-
gynte en ganske spennende og tidkre-
vende prosess med selve salget. Vi bør 
kunne konkludere med at salgssummen 
ble akseptabel, og at TAF dermed har 
sikret seg en del penger som vi kan (hvis 
vi forvalter ”vårt pund” fornuftig) ha glede 
av i mange år framover. 

En annen nesten historisk begivenhet 
var årets lokale lønnsoppgjør. Temmelig 
mange av våre medlemmer fikk endelig et 
lønnsløft som virkelig monner litt. Dess-

verre var det noen som ikke fikk noe. Det 

er ulike årsaker til dette. Men for noen av 
disse bør det være mulig å få til noe utpå 
nyåret. Dette gjelder i første rekke med-
lemmer som på grunn av ansiennitets-
regler har kommet spesielt skjevt ut i 
forhold til kolleger med samme ”fartstid” i 
jernbanen. 

Til slutt må også nevnes foreningens 
høstkurs som jeg synes ble en ubetinget 
suksess. Det ble faktisk venteliste for å 
komme med. Problemet ble løst ved å ut-
vide deltakerantallet med 2-3 personer. 
TAF har faktisk fått skryt av forbundet 
sentralt for vår aktivitet innen opplys-
ningsarbeidet. Det ansporer selvsagt bå-
de opplysningsutvalget og styret til fort-
satt full satsing i dette arbeidet. Første 
samling i egen regi blir AKAN-kurs i fe-
bruar. Og så blir det selvsagt et nytt inn-
holdsrikt kurs til høsten. 

            Nils Are 

 

ANSIENNITETSREGLER TIL GLEDE FOR NOEN OG TIL 
BEKYMRING FOR ANDRE 

Styret har merket seg at gjeldende ansiennitetsregler slår uhel-
dig ut for en del medlemmer. Det ferskeste eksempelet kan vi 
hente fra det lokale lønnsoppgjøret der etatsansienniteten ble 
lagt til grunn for hvem som skulle få opprykk blant trafikkstyrerne. 
Men vi har også et annet viktig ansiennitetsbegrep; tjenesteansi-
ennitet (eller lønnsansiennitet). Årstallet for fra hvilket år denne 
ansienniteten begynner å løpe, står oppført på din lønningskon-
volutt. Det er denne ansienniteten som legges til grunn for de 
som er på ”opptjening” i en lønnsramme. 

Som om ikke dette er nok, så opererer vi også med et begrep 
som heter stillingsansiennitet. Denne er egentlig bare av interes-
se for de av oss som jobber i turnustjeneste. Mer om dette på 
neste side! 
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TURVALGSREGLER - SPØRREUNDERSØKELSE 
Reglene som gjelder turvalg 
har i prinsippet vært uforandret 
i alle år. Det er her begrepet 
stillingsansiennitet er aktuelt. 
Stillingsans. løper fra den dato 
man er tilsatt i en stilling. For 
trafikkstyrerne er det f.eks. da-
to for avlagt og bestått eksa-
men som trafikkstyrer som er 
starttidspunktet. Det er m.a.o. 
denne dato som er interessant 
ved turvalg på en stasjon. Hvis 
to trafikkstyrere med samme 
eksamensdato søker samme 
turnus på samme tjenestested, 
er det derimot etatsansiennite-
ten som legges til grunn. Hvis 
også denne er lik (f.eks. for de 
fleste av de som denne måne-
den avla eksamen) er det til 

slutt personlig alder som leg-
ges til grunn. 

Ovenstående er dagens reg-
ler. Men etter hvert som det er 
kommet over mange tjeneste-
menn fra andre tjenestegrener, 
er det noen som har begynt å 
stille spørsmål om dette er den 
mest rettferdige ordningen. Det 
er ikke vanskelig å skjønne at 
for disse ville det vært fordelak-
tig at det var etatsansienniteten 
som skulle legges til grunn ved 
turvalg. Hvis så dette ble inn-
ført, ville nok mange av de nes-
ten like gamle trafikkstyrere 
som har lang erfaring i txp-
tjenesten føle seg ”overkjørt” 
av de som søker seg over i txp-
tjenesten. Så i denne saken er 

det slik styret ser det, umulig å 
gjøre alle til lags. 

For å få en indikasjon på hva 
personalet i turnustjeneste me-
ner om denne problematikken, 
vedtok styret på siste styremø-
te å sende ut en spørreunder-
søkelse pr. mail. Dette er ingen 
avstemning, men vil være et 
signal til styret om hva med-
lemmene går for i denne sa-
ken. Hvis det viser seg at et 
flertall ønsker å endre turvalgs-
reglene, bør vi ta denne saken 
opp på et medlemsmøte eller 
årsmøtet. Et vedtak om endring 
av disse reglene må deretter 
oversendes til landsrådet. 
Spørreskjemaet vil bli sendt ut i 
nærmeste fremtid. 

 
 
 

Permisjon i forbindelse med 

høytider 

Det har i forbindelse med julen kommet opp spørsmål 

om hvem som skal kunne søke permisjon f.eks. julaf-

ten eller nyttårsaften. Styret har diskutert denne saken 

som ikke er helt enkel å lage noen regler om. 

Ingen bør i hvertfall settes opp på slik tjeneste to år 

på rad. Ellers bør de som ønsker fri gi tjenestefordeler 

skriftlig melding om dette i god tid, slik at han/hun kan 

forhøre seg med andre om de er villige til å jobbe. 

Men denne saken bør vi nok komme tilbake til for å få 

noen retningslinjer. Styret imøteser gjerne gode forslag 

om hvordan man bør styre denne problematikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTVIDET BRUK AV OVERTID 

Ordningen med utvidet bruk av overtid utløper 5.1.03. I henhold til intensjonene i Arbeidsmiljøloven er 
dette i utgangspunktet en ordning som kan avtales med personalorganisasjonen når det oppstår spesielle 
behov for arbeidskraft eller at det f.eks. er stort fravær blant personale ved en bedrift. I hele 2003 har det 
vært mangel på personale i Trafikkforvaltning Øst. Denne situasjonen har i forbindelse med tilsettingen av 
12 nye trafikkstyrere endret seg. Det er derfor ikke inngått noen ny avtale mellom TFØ og TAF om utvidet 
bruk av overtid. 

Hvis styret får signaler om at dette slår uheldig ut for medlemmene, må saken selvsagt tas opp til ny 
vurdering. Det kan i enkelte tilfeller være en fordel for begge parter å ha en slik ordning. Men bestemmel-
sene i Aml gir ganske sterke føringer for når dette kan iverksettes. Uansett tar som sagt styret gjerne imot 
tilbakemeldinger i denne saken. 
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GJØVIKBANEN 100 ÅR 
 

 

Tirsdag 26. november fyllte Gjøvikbanen 100 år. I den anledning deltok foreningens leder og opplysnings-

sekretær (bosatt på Gjøvik) på diverse arrangementer på Gjøvik og Raufoss. Også forbundets leder Ove Dals-

heim var sammen med oss om formiddagen. Feiringen startet med velkomsthilsen av ordfører Tore Hagebak-

ken og hyldningstaler av bl.a. jb.direktør Steinar Killi og adm.dir. Einar Enger i NSB på plattformen. Det var 

også et musikalsk innslag. Etter kaffe og wienerbrød i venterommet, gikk ferden til Rica Hotell der det ble 

arrangert et såkalt ”mulighetsseminar”. Det var stort sett bare positive signaler som ble fremført av både poli-

tikere og jernbanedirektører. 

Om kvelden var det festmiddag på Raufoss rådhus for inviterte – bl.a. alle trafikkstyrerne på øvre del av 

Gjøvikbanen. Her var det prolog, nye festtaler, muntre innslag og selvsagt god mat og drikke. Konklusjonen 

må være at det ser lysere ut for Gjøvikbanen nå enn det så ut til for en tid tilbake. 

 

 
TAFs bord på festen 
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KOLLEGASTØTTE VED UØNSKEDE 

HENDELSER 
Styret har lenge arbeidet 

med et opplegg for at 
medlemmer som får pro-
blemer på grunn av opp-
ståtte situasjoner på  
jobben, skal kunne få bi-
stand av kolleger i tillegg 
til den vanlige oppføl-
gingen av bedriftshelse-
tjenesten. Dette kan 

f.eks. være medlemmer 
som av ulike årsaker må 
tas ut av sikkerhetstje-
nesten. Det kan være 
medlemmer som har vært 
vitne til eller blitt invol-
vert i ulykker. Eller det 

kan være medlemmer 
som har en problematisk 
hverdag i forhold til psy-
kososialt arbeidsmiljø el-
ler andre forhold på ar-
beidsplassen. 

Denne problematikken 
ønsker nå TAF å ta tak i, 
og styret har derfor ved-
tatt å iverksette en kolle-

gastøtteordning umiddel-
bart. TFØs hovedverne-
ombud Jan Erik Vik har 
sagt seg villig til å kunne 
formidle kontakt til f.eks. 
tillitsvalgte, kolleger eller 
andre den det gjelder 

ønsker å kunne snakke 
med. Ordningen skal med 
andre ord gjelde alle TAFs 
medlemmer. Dette er et 
helt nytt opplegg som vi 
ikke har erfaring med. 
Men vi håper dette kan 
bli en ordning som vil 
være til gavn for de det 
måtte gjelde. 

Vi ber om at noen på 
hver arbeidsplass henger 
opp oppslaget som er 
vedlagt samme mail som 
denne Bulletinen er sendt 
ut på. 

 
 
 

  
 

 

Kai Ivar Nygård (Bane Prod. Sarpsborg) ønskes 

velkommen til vårt fellesskap! 
           
 
 

 
 
       

Og .... 

 

Alle medlemmer     

ønskes en riktig 

God Jul og et  

godt nytt foreningsår! 


