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Her

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF
Nr. 16 – juni 2003

VERN AV FRITIDEN
TAF har i lengre tid vært opptatt

av å få en avklaring mht. medlemme-
nes rettigheter i forbindelse med om-
legging av tjeneste (inkludert ombytte
av fridager). Kulturen fra tidligere ti-
der var jo som så mange av oss hus-
ker, at reservepersonalet nærmest var
”fritt vilt”. Dette mener vi som sitter i
TAFs styre samt de som deltok på
medlemsmøtet på Hamar 16.6. vi nå
har fått en god struktur på.

Hovedpoenget er at alle som går i
turnus i realiteten har en fast ar-
beidsplan å forholde seg til. Dette er
hjemlet i Arbeidsmiljølovens § 48. I og
med at alle som tjenestegjør på såkalt

rammeplan også er å betrakte som
turnuspersonale, er også disse om-
fattet av § 48. Man kan derfor godt si
at alle i turnus har F-plan. Prosedy-
ren for omlegging av tjeneste ble for
øvrig innskjerpet av Hovedkontoret i
september i fjor.

Rett etter medlemsmøtet den 16.6.
ble det avholdt et drøftemøte med
trafikksjefen der vi bl.a. fikk på plass
prosedyrer for omlegging av tjeneste
samt utarbeidelse av tjenestelister.
Mer om dette i egen artikkel. Hoved-
saken er uansett at alle skal ha mest
mulig styring av sin egen fritid.

LEDELSEN SA NEI!
Jernbaneforbundet måtte i et møte 19.6. bare
konstatere at Jernbaneverket ikke var villig til
å forlenge eller fornye ”Særavtalen om ar-
beidstid i trafikkstyringsfunksjon” (Overtids-
avtalen) etter 1.9.2003. Begrunnelsen er at
man nå regner personalsituasjonen som til-
fredsstillende.
Fra forbundets side var det håp om at det var
vilje til å videreføre deler av avtalen. Men det
var det altså ikke. Resultatet er derfor at det
fra 1.9. kun er den vanlige kompensasjonen
beskrevet i Hovedtariffavtalen som gjelder.
Se for øvrig landsrådets hjemmeside:
www.landsraad.no/

Nils Are
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VIKTIGE VEDTAK PÅ HAMAR
Mandag 16.6. ble det
avholdt medlemsmøte
på Hamar der det ble
bl.a. ble vedtatt viktige
føringer for hva
arbeidsutvalget skulle
fremme ovenfor
trafikksjefen i et
drøftemøte like etter
medlemsmøtet. Dette
var også første møtet
det lyktes oss å få den
forholdsvis ferske
trafikksjefen Magne
Trønnes til å stille på et
medlemsmøte i TAF.

TFØ til Røros og Åndals-
nes?

Magne innledet med-
lemsmøtet med å fortelle litt
om stoa i TFØ. Han sa seg
stort sett fornøyd med per-
sonalsituasjonen. Reserve-
prosenten ligger mellom 30
og 34. Man har likevel pla-
ner om å ta inn 6-9 nye
medarbeidere til opplæring
som trafikkstyrere. Penge-
messig har TFØ i år et bud-
sjett på 179 mill.

Magne kunne også fortelle
at det for tiden vurderes om
grensene mellom TFØ og
TFN bør endres slik at de
blir mer i samsvar med
toglederområdenes utstrek-
ning. I såfall blir TFØ blir
utvidet nordover til hhv.
Åndalsnes og Røros. Dette
kan m.a.o. medføre endrin-
ger også i TAFs geografiske
dekningsområde.

Tjenestelister og omlagt
tjeneste

Det ble på møtet lagt fram
forslag til nye prinsipper for
utarbeidelse og godkjennel-

se av nye tjenestelister
samt prosedyrer for omlagt
tjeneste (inkl. ombytte av
fridag). Prinsippene som ble
vedtatt på medlemsmøtet
ble fremmet for trafikksje-
fen i drøftemøte rett etter
medlemsmøtet. TAF fikk
der gjennomslag for det
som ble vedtatt på med-
lemsmøtet. Dette må kunne
sies å være store fremskritt,
ikke minst for de som går
på såkalt rammeplan. Her
følger utdrag fra møterefe-
ratet:

Tjenestetider på R-plan /
utarbeidelse og godkjen-
nelse av nye tjenestelis-
ter.
Partene ble enige om følgen-
de:
1.  Rammetjenesten skal i
utgangspunktet gjenspeile
tjenesten som utføres på F-
plan.
2.  Personalet ved det enkel-
te tjenestested gis anledning
til selv å utarbeide tjeneste-
liste (F- og R-plan) der også

helge- og nattarbeid kan
føres opp på R-planen.

Nye tjenestelister legges ut
på det enkelte tjenestested
minst 6 uker før endringen
iverksettes. Eventuelle
kommentarer sendes foren-
ingen innen 4 uker før lista
iverksettes, slik at forenin-
gen rekker å drøfte og god-
kjenne listene i rett tid.

Prosedyre for omlegging
av tjeneste
Partene ble enige om føl-
gende:
1.  All omlegging skal skje
etter skriftlig samtykke fra
vedk. tjenestemann. Sam-
tykke kan også foretas pr.
mail. Dette er mest praktisk.
Gjenpart av samtykke for
omlagt tjeneste sendes evt.
videresendes pr. mail av
tjenestefordeler til stedstil-
litsvalgt for områdene Øst-
foldbanen, Gjøvikbanen og
Toginfo. For Os-område
KHDB sendes samtykket til
TAFs leder eller stedfortre-
der.
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2.  Hvis omleggingen skal
skje mer enn 14 dager i for-
veien, skal dette drøftes
med foreningen sentralt.
Drøftemøtet skal avholdes
minst 14 dager i forkant av
omleggingen.

Endringer av turnr. på
turnuslista.
I tillegg var partene enige
om at førstetur benevnes
med oddetall, sistetur med
partall og nattjeneste ender
med 9-tall.

Det var også enighet om at
rammetjenesten får en ren
tallbenevnelse på turnuslis-
ta.
Disse prinsipper innarbeides
på nye lister.

VELLYKKET TILLTISVALGTSAMLING
Denne samlingen var spesiell i TAFs historie; Vi var 16 tillitsvalgte. Det var moro å
kunne ønske så mange velkommen til samlingen;-)

Temaene for dagen var; Nye særavtaler, evt. endringer i arb.tidsbest. og AML, om-
stillingsprosessen i JBV og R-plan. Foredragsholdere var Øyvind Gurholt, LTTA og
Kjell Atle Brunborg, NJF.
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Ann Kristin  ønsket velkommen, og det ble servert frokost og kaffe. Etter en kort presenta-
sjonsrunde, var det Øyvind s tur;

 Trafikkstyrere  med tilleggskompetanse  som togleder avlønnes i lønnstrinn 37.  Med fjernstyringsdelen
avlønnes de i trinn 39.

 Det er utlyst 21 stillinger som instruktører i Sikkerhetstjeneste og dette skal være klart i
 løpet av sommeren /høsten.  Disse gis et tillegg på B – regulativ  trinn 25.

 Avtalen om godtgjørelse ved arbeidsreiser er oppsagt.  Det skal imidlertid være et møte i  uke 25 om
hvordan man skal definere stasjoneringsstedet.

 Alle avtalene ligger på Landsrådets hjemmeside.

 Avdelingen administrative fellestjenester på det nye  organisasjonskartet er ikke klarlagt.  Det er satt i
gang et prosjekt som arbeider med dette.  Saker som lønn, operativt regnskap, personaladministrative
oppgaver, arkiv/dokumentsenter, systemforvaltning og sentralbord inngår her.
Omstillingsavtalen står beskrevet i personalbladet Kjøreveien.  Den skal også legges ut på  Nettet.

 Arbeidsmiljøloven sier klart at omlagt arbeidsplan skal drøftes med de tillitsvalgte 2 uker før iverksettelse.
Ved turvalg bør dette gjøres 4 uker i forveien.  Dette gjelder også for deltidsansatte.

 Ved overtidsarbeid over to timer har man krav på 30 minutters pause.  Kan dette ikke etterkommes skal
disse minuttene legges til ved overtidsberegningen.

 0 og X dag skal være på 60 timer.

 R – plan.  Her ble det stor diskusjon og meningene var mange. Dette var også et av punktene som ble
tatt opp på medlemsmøtet, mandag 16.6. på Hamar.

Kjell Atle:
Kjell Atle Brunborg fra Jernbaneforbundet med-

delte at han skulle på møte i Samferdselsdeparte-
mentet senere samme dag, hvor konkurranseutset-
ting på sporet skulle tas opp. Planene er utsatt i et
år. Brunborg mente at det er stor mulighet for at
nye aktører kommer.  Det som er viktig, er å ta vare
på personalets interesser ved en eventuell virksom-
hetsoverdragelse. Opparbeidet pensjon og fribillett-
ordingen er aktuelle saker. Det er selvfølgelig et
ønske at personalet i de eventuelt nye selskapene
skal innlemmes i  Norsk Jernbaneforbund.

Det nye Sikkerhetsreglementet med planlagt start
01.01.04 er utsatt.  Det blir lagt ut til høring neste
år og ny iverksettelse blir 01.01.05.

BaneProduksjon har vært inne i en omstillingspro-
sess.  Brunborg berømte Steinar Killi for den innsats
han har fremmet og det utfallet denne prosessen har
fått.  Det er bestemt at det ikke blir aksjeselskap.

Ann Kristin takket foredragsholderne for at de
kom, og ønsket dem en god sommer. Etter dette var
det de stedstill.valgtes tur til å fortelle litt om
hvordan det er ute i områdene, og om hvordan med-
lemmenes reaksjon på R-plan er ute hos dem. Til-
bakemeldingene til styret var stort sett positive til
endringer i utarbeidelsen av R-plan.

Ann Kristin ønsket alle en god sommer!

DAGSKONFERANSE
Onsdag 20. aug. skal det avholdes en dagskonferanse for våre medlemmer. Den starter kl. 09.15, og blir
i Storgt. 5, Oslo.

Temaene for denne dagen blir; HMS v/ Olav Kvam, JBV og "Utviklingen av jernbanenettet". Her tenker vi
på det som i dag skjer med tanke på andre aktører på banenettet vårt, vedlikehold/oppgradering av ba-
nelegemene, jobbene våre etc. Under sistnevnte tema vi ønsker vi en av toppene fra Jernbaneverket.
Knut Svardal fra NJF har allerede takket ja.

Påmelding kan sendes pr. mail til Ingrid Holst Swensen innen 8. august.
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ARBEIDSPLASSBESØK PÅ HAMAR
OG ELVERUM

Arbeidsutvalget var på arbeidsplassbesøk på Hamar og Elverum om formiddagen den
16.6. Dagen etter ble det avholdt styremøte i Norsk Jernbanemuseum nye lokaler. Eller
rettere sagt utenfor. Begge dager var vi velsignet med flott vær. Alle steder ble vi tatt vel
imot av hyggelige medlemmer - og noen som ikke er medlemmer. Vi er da kolleger uan-
sett!

Vi vil spesielt takke Wenche Sandvik Lundbye ved Jernbanemuseet for den tiden hun
ofret på oss etter styremøtet. Det hele ble kronet med en hyggelig omvisning rundt på
museumsområdet. Med tanke på alle forberedelsene personalet er opptatt med i forkant
av åpningen av det nye museumsbygget den 29. juni, er vi svært takknemlige for velviljen
som ble vist oss 17.6.

Elverum:
På Elverum ble arbeidsutvalget og
stedstillitsvalgt Erling Wollum tatt vel
imot av Solveig Holmen.

Norsk Jernbanemuseum:
TAFs styre fikk en hyggelig
omvisning av Wenche
Sandvik Lundbye (nr. 2 fra
høyre).
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Alle medlemmer ønskes
en riktig God Sommer

....... og bare flott ferievær!

Saker som fortsatt er uavklart
Det har kommet inn spørsmål om to aktuelle saker:

1. Kostgodtgjøring?

Svar: Saken ligger fortsatt til behandling mellom Jernbaneverket og personalorga-
nisasjonene. Vi har håp om et brukbart resultat i denne saken.

2. Hyttekjøp?

Svar: Harald og Geir på Gjøvik jobber med saken. Det er ikke så veldig mye å velge
i akkurat nå.  Men hytteutvalget håper og tror at utvalget skal bedre seg utover
høsten og at prisene fortsatt skal gå nedover. Forslag om røverkjøp!! mottas imidler-
tid med takk!


