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Her

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF
Nr. 15 – mai 2003

NY ORGANISERING AV JERNBANEVERKET
- HVA MED DE ANSATTE?
Ingen har vel unngått alle oppslagene
om endret organisering av Jernbane-
verket. Det er i første rekke det
”venstre beinet”, som inneholder in-
frastrukturvirksomheten det vil skje
en god del endringer. Vi må vel er-
kjenne at organiseringen av forret-
ningsenheter ikke har vært helt vel-
lykket, og at det blant annet førte
med seg en del ekstra administrasjon.
Dette er også årsaken til at forbundet
sentralt er enige i hovedtrekkene i
den organisasjonsendringen som nå
foreligger.

Det er når den enkelte arbeidsplass
fremtid skal avgjøres, de mer proble-
matiske problemstillingene kommer
for dagen. Ikke minst når vi får pre-
sentert et forslag om at fellestjeneste-
ne i hovedsak skal legges til Hamar.
Som forening er vi selvsagt svært be-
geistret for at Jernbaneverket opp-
retter nye arbeidsplasser på Hamar.
Men vi er slett ikke begeistret over at

våre medlemmers arbeidsplasser
samtidig blir nedlagt i Oslo og andre
steder med det til følge at medlemme-
ne enten må flytte- eller pendle til
Hamar.

Foreningen hverken kan eller vil
sitte stille å bare la dette skje. Det
som i første omgang har skjedd når
det gjelder fellestjenestene, er som
sikkert de fleste av dere vet, at pro-
sessen er utsatt til 1. september. In-
nen da skal et utvalg legge frem en
rapport som mer inngående skal pre-
sentere hvordan endringene skal
gjennomføres. NJFs nestleder Kjell
Atle Brunborg er med i dette utvalget.
TAF vil som vanlig ha en tett dialog
mot forbundet, og fremme våre med-
lemmers interesser i denne saken så
langt det er mulig. Første anledning
blir på medlemsmøte i Område 2 tirs-
dag 27.5. Der håper jeg så mange
som mulig av områdets medlemmer
har anledning til å møte.

Nils Are
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0-oppgjør i Staten!
Som alle sikkert vet, ble det i år ikke avsatt penger til sentralt juste-
ringsoppgjør eller lokalt oppgjør i Staten. Dette skyldes bl.a. at det
gode lønnsoppgjøret vi hadde i fjor førte til at det såkalte ”over-
henget” ble så stort at det rent teknisk regnes som en lønnsforhøyelse
også i år. Men fortvil ikke! Vår mann i forbundet, Kjell Atle Brun-
borg, mener dette kan være et positivt utgangspunkt i forhold til neste
års lønnsforhandlinger.

I mellomtiden er det selvsagt ikke noe i veien for at de som underveis
får endret sin stilling slik at de får et utvidet ansvarsområde iht. Ho-
vedtariffavtalens punkt 2.3.4, fortløpende bør sende inn lønnskrav til
foreningen.

OMBYTTE AV FRIDAG MV.
Begrepet ”Ombytte av

fridag” har vært benyttet
i ”alle år”. NJF har imid-
lertid tatt opp denne
problematikken med Ho-
vedkontoret, da man har
hatt mistanke om at per-
sonalet kan ha følt seg
litt presset til å godta
omlegging av fridager.

Slike omlegginger er i
prinsippet endring av
tjenestelista, og skal
derfor tas opp til drøftin-
ger med fagforeningen.

For øvrig skal all om-
legging av tjeneste konfe-
reres om på forhånd
mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker. Dette gjel-

der f.eks. omlegging fra
en førstetur til en siste-
tur uansett om det gjel-
der en tjeneste to uker
eller fire uker fram i tid.
Dette har det nok vært
syndet mye mot gjennom
tidene. Poenget er at alle
skal ha en forutsigbar
fritid.

KOSTGODTGJØRELSE TIL BESVÆR
1. mai opphørte begrepet arbeidsreiser. Jernbaneverket forholder seg nå kun til den
sentrale ”Særavtale om for reiser innenlands for statens regning”. Det er i og for seg vel
og bra. Problemet er imidlertid Jernbaneverkets tolkning av begrepet ”tjenestested”. For
trafikkstyrerne defineres tjenestestedet som hele Os-området. I et brev fra Hovedkonto-
ret heter det at det ”på dagsreiser innenfor eget tjenestested som hovedregel ikke skal
utbetales kostgodtgjørelse”. (Kostgodtgjørelse ved overnatting gjelder fremdeles.)

Dette medfører f.eks. at en tjenestemann stasjonert i Oslo-området som blir sendt for å
tjenestegjøre på Braskereidfoss, ikke får utbetalt kostgodtgjørelse når det ikke er behov
for overnatting. Dette er selvsagt ikke akseptabelt. TAFs styre tolker særavtalen slik den
bokstavelig er utformet. I § 3 pkt. 3 står det at ”Som reisens utgangs- og endepunkt reg-
nes det sted, arbeidssted eller bopel, hvor reisen begynner og slutter.” Arbeidsstedet er
definert i § 2 c): ”Der arbeidstakeren til daglig arbeider.”

TAF er derfor av den oppfatning at vi sender inn reiseregninger i forhold til 15 km fra ar-
beidssted eller bopel jfr. særavtalen. De som måtte få avslag på reiseregninger bes
sende kopi av avslaget m/regningen til foreningen. For øvrig arbeider NJF med å få en
løsning på denne problematikken snarest mulig ovenfor Hovedkontoret.
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Når teknikken er fraværende .....
Natt til søndag 27. april ble sikringsanlegget på Brobekk stasjon (Alnabru syd)

utkoplet for å foreta en revisjon av anlegget. Det skal også utarbeides nye tegnin-
ger. Da er det godt å ha de gode gamle togekspeditørene på plass! Ikke mindre
enn 24 trafikkstyrere og 2 trafikkledere sa seg villige til å gjøre en ekstrainnsats
for å få trafikken på strekningen Bryn – Aker på gamle Hovedbanen til å gå ufor-
styrret. Prosjektet skal være avsluttet søndag 25. mai.

I mellomtiden personale fra Bergensbanen, TSS Oslo S og Os-område ØGB i til-
legg til Os-område KHDBs eget personale gjestet stasjonene Bryn og Aker samt
opprettet togekspedisjon i stillverket Alnabru syd. ”Bulletins” utskremte var på
besøk og fikk et absolutt inntrykk av at alle så ut til å trives. Så skal da også le-
delsen ha honnør for meget bra tilrettelegging på forhånd. Dette ga også persona-
let tydelig uttrykk for. Mange av dem hadde nemlig vært ute ”en vinterdag før”.

På Bryn

Inne på Bryn stasjon har vi f.v. Terje Nilsen Txp Fuglesang på uvant plattform.
fra TF Vest og lengst t.h.Knut Fuglesang fra
Ski. Finn Åge Iversen og Geir Andersen i
Midten (TFØ) var på ”gjøre seg kjent”-tur.

Nytt liv i Stillverk syd!
De siste rester av skiftebetjening ble kuttet ut av CargoNet for et par år siden. Men ”in-
frastrukturen” var stort sett på plass, slik at det var lite utstyr som måtte til for at lokale-
ne gikk gjennom verneombudets nåløye. Personale med erfaring fra stasjoner med såkalt
”Enkelt innkjørsignalapparat” kunne nesten ha kjent seg hjemme her. Det eneste anke-
punktet slike tjenestemenn måtte ha, er at man på slike stasjoner aldri har hørt om
”enkle utkjørsignaler”! Denne avarten har man benyttet på Alnabru syd.

Bla om!
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I Alnabru syd er Alf Tore Kvislen (Hamar) To staute karer fra BaneProduksjon
formelt ”sjef” for hele Alnabru S og betjener tar hånd om vekselsveivinga!
de midlertidige inn- og utkjørsignalene.

Utposten Aker!
Aker stasjon (tidligere Alnabru nord) har aldri normalt hatt betjening. Stasjonen kan ma-
nøvreres fra hovedstillverket på Alnabru når dette avtales med toglederen. På både Bryn
og Aker måtte det kjøpes inn en del utstyr for å få et tilfredsstillende arbeidsmiljø. Da det
ikke er innlagt vann på Aker, ble det satt opp egen brakke utstyrt med vannbeholdere for
å tilfredsstille krav om spise- og vaskemuligheter.

Her sitter Petter Rimtun ved stillverket mens ...... står på egnet! plass utenfor stillverks-
”utskremt” trafikkleder og ”gammel” bygget.
Alnabru-mann Gudmund Hernæs fra TSS 
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TILLITSVALGTSAMLING PÅ SANDER-
STØLEN 25.-27.APRIL 2003.
Den årlige samlingen for våre tillitsvalgte ble i år holdt på Sanderstølen. Det var kun 2 områder
som ikke var repr.; Oslo og Hamar. Vi håper at disse kommer sterkere tilbake på neste samling.
Vi inviterte vår ”søsterforening” FTALO, og de var repr. med 3 till.valgte.
Temaet denne gangen var: ”Hvordan få et bedre samarbeid mellom till.v., verneombud og ledel-
se”. Foredragsholdere: Tor Dahl, Hovedkontoret TFØ    – Arne Drabløs, NJF og Jan Erik Vik,
H.verneombud TFØ.  Gjester: Øyvind Gurholt, Landsrådet og Kjell Atle Brunborg, NJF.

Fredag var det presenta-
sjon av deltakerene og gjen-
nomgang av programmet for
samlingen. Etter middag
samlet vi oss igjen i kurs-
rommet, hvor Kjell Atle in-
formerte om hva som er av-
klart, og hva som ikke er
avklart vedr. et ”Effektivt
og moderne JBV”.

Lørdag fikk Øyvind pre-
sentere seg og Landsrådet,
før vi startet opp med tema-
et for samlingen. Første-
mann ut var Arne, som for-
talte om en tillitsvalgts
plikter, og forskjellen på
hvem som er utnevnt og
hvem som er valgt. Han tok
også opp at styrene ofte
oppnevner  verneombudet
som repr. for foren. i pro-

sjekter. Dette er unødven-
dig, da verneombudet e. lo-
ven kan gå inn i hvilket som
helst prosjekt.

Etter kaffepausen fikk vi
besøk av Tor Dahl fra Ho-
vedkontoret. Han snakket
om ledelsens plikter og ret-
tigheter i Hovedavtalen. Re-
sten av dagen var satt av til
Jan Erik; Hvilke områder
skal taes opp med verneom-
bud, og hvilke skal till.v.
håndtere, hvor kan vi bli
bedre til å samarbeide, og
slik få bedre gjennomslag
for kravene våre m.m. Det
ble også tid til gr.oppg. og
diskusjoner.

På kvelden var det under-
holdning; med deltakerene
som aktører. Gruppene had-

de fått i oppgave å lage en
rap om enhetene i JBV.
Dette ble utført til 20 i stil
av alle gruppene; men en
vinner skulle kåres. Juryen
var enige om at Rolf (FTA-
LO), Terje, Grethe (begge
TAF) og Arne (NJF) var
vinnergruppen. Det som
gjorde utslaget her, var Rolf
s stil og Terje s ”jo-jo”……

Søndag startet Jan Erik
opp med en oppsummering
over temaet, og avsluttet
med info. om IA og JBV.
Etter dette var det tid for
”Nytt fra områdene”, og til
slutt evaluering av samlin-
gen.

Ann-Kristin

Opplysningssekretær Arne Drabløs i Verneombud Jan Erik Vik fikk tildelt en hel
kjent positur. ettermiddag med forsamlingen.
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Lørdagskvelden var det rap-konkurranse!
i peise-stua. Her ses gruppe 1 med Tove,
Jan Frode, Nils Are og Gry.

Juryen
Juryen var sikker i sin sak:
”The winning team” var Arne, Grethe,
Terje og Rolf



Månedens roser går til:

Kari Tvedt, Ellen Tanum Vego og Vegar Barlie i Region Øst
*
Iren Brunes i BaneProd. Øst
*
Bjørn Tore Haugli i TFØ

Dere ønskes alle hjertelig velkommen til felles-
skapet i TAF!

Inger Marie måtte utgi seg for
å være en av de tre bukkene
bruse med landsrådslederen
som troll!
Begge med tannstikker i mun-
nen!?


