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NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF
Nr. 18 – september 2003

STORE OMSTILLINGER I INFRA-
STRUKTUR
De ansatte i infrastrukturforvaltningen – ikke
minst i Region Øst – går en tøff tid i møte. I til-
legg til den omfattende omorganiseringen, skal
alle som blir igjen i regionadministrasjonen få
nye kontorer i Stortorvet 7. Dette vil sette store
krav til både ledelsen og personalorganisasjone-
ne mht. til en rydding gjennomføring. Men til sy-
vende og sist er det forandringsdyktigheten til
den enkelte medarbeider som i sum vil føre til at
sluttresultatet skal bli vellykket.

Den største utfordringen blir å  ivareta inter-
essene til alle som blir overtallige innen ”Felles-
tjenester”.  Ingen hadde vel trodd for bare kort
tid siden at overtallighetsspøkelset også skulle
slå til i Jernbaneverket. Men takket være Lov om
tjenestemenn i Staten har vi i motsetning til an-
satte i privat- og halvoffentlig sektor (inkl. NSB)
forholdsvis gode ordninger for de som blir over-
tallige. Som man kan lese seg til på BaneNettet,
vil det også bli tilbud om sluttpakker.

Norsk Jernbaneforbund er selvsagt med hele
veien i denne omorganiseringsprosessen. TAF vil ta initiativ til å kalle inn til møte
i Område 2 der også landsrådslederen og en representant fra forbundsledelsen vil
bli bedt om å møte opp. For i tillegg til de som må flytte til Stortorvet 7 eller risike-
re å bli overtallig, er det også noen av våre medlemmer som føler seg tvunget til å
flytte til Hamar for fortsatt å beholde jobben i Jernbaneverket.

Det er m.a.o. en rekke problemstillinger som vil stå på dagsorden denne høs-
ten, både for personalorganisasjonene og den enkelte medarbeider.

Nils Are
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EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 30.7.
VI ER BLITT HYTTEEIER!!
Onsdag 30. juli ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i Storgata 5 for å ta den endelige
avgjørelsen om å kjøpe en hytte foreslått av hytteutvalget. Å avholde medlemsmøter midt
på sommeren er ikke det beste tidspunkt for å få stor deltakelse. Det ble da også bemerket
innledningsvis. Men her stod det om muligheten til ”å få kloa i” en hytte som hytteutvalget
var enig om var midt i blinken for oss både mht. størrelse, beliggenhet og kjøreavstand for
brorparten av TAFs medlemmer.

Som omtalt i ”Bulletin” nr.
17 var det hytte nr. 1173 på
Sjusjøen det ekstraordinæ-
re årsmøtet skulle ta stilling
til. 16 medlemmer møtte
fram for å ta stilling til hytte-
utvalgets forslag om å kjøpe
hytta. De to tilstedeværende
medlemmer av hytteutval-
get – Harald Furuseth og
Nils Are Magerøy – ga for-
samlingen etter beste evne!
en orientering om hyttas
størrelse, rominndeling, be-
liggenhet, servicetilbud i
nærheten, men ikke minst

de flotte turmulighetene
som finnes i området rundt
Sjusjøen. Deltakerne fikk
også utdelt prospektet over
eiendommen.

Etter en del avklaringer
ble det så enstemmig ved-
tatt å kjøpe denne hytta for
1,4 mill. kroner. Dette var
nesten 200 000 kroner un-
der prisantydningen i pro-
spektet. Inkludert i kjøpe-
summen var også alt in-
ventar i hytta samt en liten
robåt. På møtet ble det og-
så vedtatt instruks for hytte-

styret. Til slutt ble det valgt
et midlertidig hyttestyre
fram til ordinært årsmøte
våren 2004. Harald Furu-
seth (Gjøvik) ble valgt som
leder.  De øvrige medlem-
mene ble Britt L. Winge
(Toginfo), Geir Kristiansen
(Gjøvik), Roy Hansen (Al-
nabru) og Nils Are (styrets
rep.). Morten Svastuen
(Hamar) og Gro Bakkefjord
(Toginfo) ble valgt som va-
ramedlemmer.
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Hyttestyret i arbeid!

Deltakerne på første møtet i hyttestyret.
Fra venstre: Britt, Morten, Harald og Nils Are

For å komme raskest mulig igang med utleievirksomhet av vår nye hytte, ble de av hyttesty-
rets medlemmer som ikke var på jobb eller ferie trommet sammen til oppstartsmøte fredag
29.8. til lørdag 30.8.  Det var en mengde problemstillinger styret måtte ta stilling til på sitt
første møte. Foruten planlegging av alt som bør være unnagjort av praktiske gjøremål før
hytta er klar for utleie, måtte styret også fastsette priser og frister for utleie av hytta.
Nedenfor kan du lese utdrag fra referatet fra hyttestyremøtet:

”SAK 3
Det ble vedtatt å utføre/anskaffe følgende i høst:

a) Pipene må snarest mulig settes i stand. Ny ovn kjøpes inn og monteres i TV-stua.
b) Gulvene i kjøkkenet og TV-stua må slipes og lakkeres snarest mulig.
c) Sette inn nytt glass i vindfangsvindu.
d) Bestille parafin (ca. 400 l) og 4,5 kubikk ved.
e) Anskaffe ny (evt. brukt) salong til peisestua.
f) Bytte ut gasskomfyren med ny elektrisk samt pante gassflaskene.
g) Avertere gasskomfyren og frittstående fryseboks til salgs.
h) Kjøpe 3 dyner og 3 puter samt stretchlaken til madrasser uten trekk.
i) Kjøpe inn 2-3 kjeler til kjøkkenet.
j) Opprette brukskonto i Jerbanepers. Sparebank samt anskaffe kassedagbok.

Ovenstående er vedtatt utført med sikte på å starte opp utleievirksomheten primo oktober.
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SAK 4

Det var litt vanskelig på det nåværende tidspunkt å fastslå i detalj hva som bør vedlikehol-
des/anskaffes neste år. Styret ble imidlertid enig om følgende:

a) Slipe og lakkere peisestuegulvet.
b) Rense/olje terrassegulvet.
c) Male hytta utvendig.
d) Restaurere de dårligste vinduene. Ansvarlig: Harald

SAK 5

Det var enighet om følgende utleiepriser og frister:

PPRRIISSEERR
Grunnpriser:

Medlemmer Eksterne

1 ukes leie (søndag kl. 15 til søndag kl. 15) 1.400 2.100

Hverdager  (søndag kl. 15 til fredag kl. 15) 200 pr. døgn 300 pr. døgn

Helg (fredag kl. 15 til søndag kl. 15) 600 1.000

Vinterferien (uke 8 og 9):

Medlemmer Eksterne

1 ukes leie (oppdeling ikke tillatt) 2.000 3.000

Påsken:

Påskeferien vil bli delt i to, slik at hytta vil være tilgjengelig for to forskjellige leietakere.
Oppdeling utover dette ikke tillatt.

Medlemmer Eksterne

1. halvdel (fredag kl. 15 til onsdag kl. 15) 1.500 3.000

2. halvdel (onsdag kl. 15 til mandag kl. 15) 1.500 3.000

OBS!  Medlemmer av Banepersonalets forening Oslo får leie hytta til medlemspris.
Fremmleie er ikke tillatt.

Avbestilling:

Ved avbestilling under 14 dager i forkant av avtalt hytteleie må leietaker betale 50 % av
opprinnelig leiepris.
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FFRRIISSTTEERR
1. Medlemmer av TAF må bestille hytta minst 4 uker i forkant av ønsket leieperiode

for å bli prioritert foran eksterne søkere. Etter fireukersfristen gjelder ”først til
mølla”-prinsippet uansett medlemsskap.

2. Bestilling av hytta til vinterferien : Innen 1.1.

3. Bestilling av hytta til påsken : Innen 1.2.

Det er ikke tillatt å forhåndsbestille mer enn 1 år i forveien.

TTIILLDDEELLIINNGG  //  TTRREEKKNNIINNGG

Vanligvis gjelder ”først til mølla”-prinsippet. Hvis to eller flere TAF-medlemmer ønsker å
leie hytta på samme tidsrom i vinterferier eller påsken, vil bookingansvarlig foreta lodd-
trekning.

BBOOOOKKIINNGGSSYYSSTTEEMM  --  TTIILLBBAAKKEEMMEELLDDIINNGGEERR

Foreningens webmaster får i oppdrag å lage et bookingsystem som opereres via TAFs
hjemmeside. Det vil der fremgå når hytta er ledig slik at man kan legge inn ønske om leie
av hytta i ønsket tidsrom. Tilbakemelding om at man får leie hytta, vil bli sendt som e-
post fra bookingansvarlig (Britt).

Nils Are følger opp utarbeidelsen av hytteinformasjon og booking på TAFs hjemmeside.

SSAAMMAARRBBEEIIDD  MMEEDD  BBAANNEEPPEERRSSOONNAALLEETTSS  FFOORREENNIINNGG  OOSSLLOO

Nils Are kontakter Banepersonalets forening Oslo vedr. avtale om medlemspris i deres
hytte på Trysil og omvendt for deres medlemmer i vår hytte.”

Alle forhold rundt utleievirk-
somheten vil også bli utførlig
omtalt på TAFs hjemmeside
www.njf-for.no/taf.  Det er også
ved hjelp av en meny på vår
hjemmeside man skal kunne inn-
gi ønske om leie av hytta. Med-
lemmer oppfordres til å bestille
minst 1 måned i forveien.

Hvis alt går som forventet
mht. klargjøringen av hytta
for utleie, vil hytta være til-
gjengelig allerede fra slutten
av måneden. Velkommen til
”1173”!          

Fra vinterhaven
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OVERTIDSGODTGJØRELSE
Det har den senere tid kommet en del henven-
delser vedr. overtidsarbeid. Bestemmelsene i
Hta. (Hovedtariffavtalen) har stått på stedet hvil
i mange år. Man kan godt hevde at salg av friti-
den egentlig er ganske dårlig betalt når godtgjø-
relsen kun er timelønn tillagt 50 %. Såkalt for-
høyet overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt
100 % som f.eks. utbetales ved overtidsarbeid i
tiden 20 – 6.

Nattillegget ( 45 % av timelønnen) utbetales
kun for ordinært nattarbeid. Dette betyr på en
måte at den ekstra godtgjørelsen man får for
overtidsarbeid om natten, i realiteten bare ut-
gjør 55 %. Det er derfor lett å forstå at mange
av medlemmene i Trafikkforvaltningen der man
fram til 1.9. har hatt en bedre godtgjørelse, nå
reagerer på at den ”normale” overtidsgodtgjørelsen egentlig ikke er så lukrativ.

Fra TAFs side er vi gan-
ske forundret over at Jern-
baneverket, som er avhen-
gig av at f.eks. funksjonene
innen trafikkstyringen til
enhver tid blir utført, ikke
er villig til å inngå en sær-
avtale om en bedre over-
tidskompensasjon.

Et naturlig krav bør være
at alt overtidsarbeid skal

godtgjøres med dobbel ti-
melønn. Videre bør alt
nattarbeid gi grunnlag for
nattillegg på 45 %, da det jo
slett ikke er mindre slitsomt
å arbeide om natten på
overtid i forhold til normal
arbeidstid. Så må vanlig
overtidsgodtgjørelse komme
i tillegg. Det bør også vur-
deres om man bør få en

godtgjørelse for reise til/fra
jobb når man blir pålagt
overtidsarbeid på en fridag.

Inntil så har skjedd, er
det høyst forståelig at med-
lemmene er kritiske til å
påta seg overtidsarbeid. Det
er jo faktisk temmelig mye
annet man kan bedrive i
fritiden!

VVeellkkoommmmeenn  ssoomm  mmeeddlleemmmmeerr!!
Gro Anita Bakketun, Toginfo og
Kjell Vidtun, Trafikkstaben, ønskes
hjertelig velkommen
til fellesskapet i TAF.

FLYTTEKOMITE
FTALOs nestleder Mai-Liss Elvethun vil være NJFs representant i flyttekomiteen som er opp-

rettet i forbindelse med flyttingen av Region Østs personale til Stortorvet 7.
Hvis det skulle oppstå spørsmål vedr. flyttingen man mener TAF bør involveres i, kan man selv-

sagt ta dette opp med stedstillitsvalgt Ingrid C. Holst Swensen eller TAFs leder.


