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BETYDNINGEN AV MEDLEMSSKAPET I
FAGFORENINGEN

denne ”jubileumsutgaven” av Bulle-
tin har jeg lyst til å dvele litt ved be-
tydningen av at vi er medlemmer av

fagforeningen. Mange har nok stilt
spørsmål om hva man får igjen for sitt
medlemsskap. På mange måter kan fag-
foreningsmedlemskap sammenlignes
med det å være forsikret. Men en fagfor-
ening kan brukes til mye mer enn bare å
være en ryggdekning i et arbeidsforhold.

Da industriarbeiderne begynte å or-
ganisere seg i fagforeninger på midten av
1800-tallet, var i realiteten arbeidsfolk å
regne som ”fritt vilt”. Ved å stå samlet i
fagforeninger klarte arbeiderne etter
hvert å få innflytelse over sin egen ar-
beidsplass. Dette må kunne sies å være
et av de viktigste bidragene til det vel-
ferdssamfunnet vi har glede av i dag. Det
er bare å kaste et blikk på forholdene i de
land der fagforeningene har liten innfly-
telse, så ser man lett forskjell på vel-
ferdsutviklingen.

Spørsmålet jeg stilte innledningsvis
må også besvares i lys av dagens situa-
sjon. Det er egentlig ikke så vanskelig. Se
bare på siste tids utspill fra regjeringen
når det gjelder gjeninnføring av midlerti-
dig tilsetting. Dette ville blitt et stort til-

bakeskritt for stillingsvernet. Vi vil ikke
ha tilbake ”splitt og hersk” -systemet i
arbeidslivet. Dette gikk faktisk en samlet
fagbevegelse i mot. Hver eneste dag skal
vi være der – som arbeidslivets vaktbik-
kje. Dette vet heldigvis de fleste arbeids-
givere og oppfører seg derfor deretter.
Men da må en ting stå fast: Fagforenin-
gene er til stede og aksjonerer når situa-
sjonen tilsier det!

TAFs medlemmer føler nok stort sett
at hverdagen er trygg. Men for noen av
våre medlemmer er det ganske tøft for
tiden. Jeg tenker da på de som skal tilhø-
re den nyopprettede enheten Fellestje-
nester. Vi klarte ikke å overbevise ledel-
sen om at det ikke var noen gevinst i
etableringen på Hamar. Men organisa-
sjonene har vært sterkt involvert i pro-
sessen underveis samt gode overgangs-
ordninger for de som ”blir med” til Ha-
mar. For TAF er det svært viktig at alle
som blir berørt av denne omorganiserin-
gen blir tatt godt vare på. Det må aldri
herske tvil om at hos oss er alle med-
lemmer like betydningsfulle enten de ar-
beider innen trafikkstyring eller med ad-
ministrative oppgaver.

Nils Are
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BULLETIN NR. 20
I anledning av at det faktisk er Bulletin nr. 20 du nå har på skjermen, vil vi kaste ut en oppford-
ring: Send inn leserinnlegg!  Meningsbrytning er spennende og vil sikkert ”sprite opp” vår elek-
troniske avis. Et dikt eller limerick mottas også med takk!
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Vellykket høstkurs

25 medlemmer deltok på høstkurset 19.-21. oktober

øndag 19.okt. startet reisen for de fleste opp til Gol i tog 61 og videre med buss til
Sanderstølen. Etter å ha blitt ønsket velkommen av Ann Kristin ute, sammen med

forbundets opplysningssekretær Arne Drabløs, fikk de utlevert sine respektive rom. De
fleste ble plassert i nyoppussede rom, eller i den nye fløyen. Flott service fra hotellet;-)

Etter lunch, ønsket Ann Kristin
velkommen til medlemmer og
foredragsholdere på vegne av Opp-
lysningsutvalget. Det ble gitt noen
praktiske opplysninger, før vi flyttet oss
over til det andre kurset; Det var flere som
ønsket å høre på Yngve Hågensen.
(Forbundet hadde Ungdomskurs i samme
tidsrom). Jan Remi Häger introduserte
Hågensen, som ikke skuffet oss tilhørere i
salen. Han snakket om fagforeningens
historie, hvordan noen av lovene (AML,
Ferieloven, Pensjonsrettigheter, AFP etc)
kom i stand. Og viktigheten av å kjempe
for å bevare disse i dag. Kanskje mer enn
noen gang. Men han minnet oss også på
at om Stortinget fjerner/gjør en lov
dårligere, har vi fortsatt vår forhandlingsrett, og muligheten til å forhandle frem avtaler, etter Ho-
vedtariffavtalen. Etter en kort pause, var det tid for spørsmål fra salen. Disse ble grundig besvart
fra Hågensen. Til slutt overrakte Jan Remi gaver fra TAF og NJF.

Neste foredragsholder var Ove Dalsheim, som tok opp tråden fra foredraget til Hågensen. Han
avsluttet også med spørsmål fra salen.

Kl. 18.00 avsluttet vi med sang, før vi skiltes for å ordne oss litt/slappe av til middagen.

S



3

Mandag startet vi opp igjen kl. 09.00 med sang
(som vi har tenkt å innføre som en tradisjon).
Oppl.sekr. i forbundet, Arne Drabløs, holdt et
friskt innlegg om temaet ”Du som medlem – ret-
tigheter og plikter”. Etter dette ble gruppene
sendt ut for å lage forslag til en aktivitetsplan for
2004, hvor min. 2 kurs, 2 medl.møter og 2 poli-
tiske aktiviteter skulle være med. Her fikk vi
mange gode ideer, som Oppl.utv. vil ta med i
planen for neste år. Etter kaffepausen, tok Arne
opp dette med vedtekter og hvorfor vi har dem.
Og han minnet medl. på at de har muligheten til
å endre disse, ved å sende inn forslag på endring
av/nye vedtekter til styret i god tid før årsmøtet.
Neste foredragsholder, Kjell Atle Brunborg fra
NJF, orienterte om avtalen som var forhandlet
frem vedr. flytting av Fellestjenester til Hamar.
Det ble naturlig nok mange spørsmål til vår
1.nestleder. Etter lunch snakket Kjell Atle om
foreningsarbeid.  Denne dagen avsluttet vi tidlig,

slik at det ble tid til å få igjen pusten etter to hektiske dager. Kl. 19.15 møttes vi i resepsjonen, før
vi gikk inn i ”Den gamle ” Kongressalen, til en liten festmiddag. Etter middag samlet vi oss i Bibl i-
oteket, hvor det ble en livlig underholdning for og med medlemmene!

Mye moro mandag kveld!

Tirsdag møttes vi igjen kl. 10.00, og startet med sang. Etterpå var det tid for oppsummering og
spørsmål til foredragsholderne våre. Våre to representanter fra forbundet svarte på spørsmål fra
medl. Etter kaffepausen var det tid for evaluering av kurset. Ann Kristin oppfordret medlemmene
til å melde seg på kurs. Hun avsluttet med å takke for noen innholdsrike dager, og ønsket alle vel
hjem.

På vegne av Opplysn.utvalget
Ann Kristin S. Olsen

Forbundslederen i kjent positur!
Her viser han forsamlingen hvordan NJF
kan inngå i et samferdselsforbund.



4

Ny avtale om tjeneste jul/nyttår
TAF har avholdt drøftemøte med ledelsen i TØ vedr. avvikling av tjenesten i jule- og nyttårshøyti-
den. Hovedprinsippet vi er blitt enige om er at tjenesten skal være basert på frivillighet. For øvrig
må selvsagt også turnuslista være utgangspunkt for hvor hvilken tjeneste den enkelte må regne
med å utføre og evt. kan utføre. Målet er at disse prinsippene i størst mulig utstrekning også kan
gjøres gjeldende for de øvrige høytidene i løpet av året.

Utgangspunktet i særavtalen er at ”Ingen må
settes til tjeneste på mer enn 2 helgedager i jul- og
nyttårshelgen eller påskehelgen”. På møtet ble det
enighet om at dette kan fravikes ved frivillighet.
Det ble videre enighet om følgende:

 Om mulig skal ingen settes til å arbeide
samme høytid (jul eller nyttår) to år på rad.
Dette kan fravikes ved frivillighet. Hvis det
på bakgrunn av dette oppstår problemer
med å få dekket tjenesteturer, skal hvert en-
kelt tilfelle drøftes med foreningen.

 Hvis to eller flere tjenestemenn i følge tur-
nusen skulle hatt tjeneste samtidig (f.eks. to
på sistetur) på samme tjenestested og mer
enn en ønsker å arbeide,

 må det tas hensyn til særavtalens hovedre-
gel om tjeneste på maksimalt 2 helgedager.
Avgjørelsen om hvem som får tjenesten,
kan så avgjøres ved loddtrekning. (Tjeneste
på F- og R-plan sidestilles.)

 Søknad om permisjon i høytider må være
innlevert minst 6 uker i forveien. Endelig
svar kan ikke påregnes før lista er endelig
fastlagt – senest 14 dager før høytiden
starter.

Med denne avtalen håper vi å få til en mest mu-
lig smidig avvikling av høytidene. Flest mulig av de
som ønsker fri skal få fri, og de som ønsker å ar-
beide skal gis anledning til det innenfor rammene
som er hjemlet i Arbeidsmiljøloven.

Reduksjoner på Lillestrøm
rafikk Øst har i høst foretatt en analyse av bemanningsbehovet ved stasjonskontoret på
Lillestrøm. Da Lillestrøm stasjon ble fjernstyrt i 1998 opprettet Jernbaneverket et stasjons-

kontor (tilsvarende som på Oslo S) for primært å forestå ordrefordeling til tog. På bakgrunn
av Jernbaneverkets ønske om ”å få mest mulig midler ut i sporet”, har man derfor foretatt
denne analysen for å se om det finnes et innsparingspotensiale på Lillestrøm.

Konklusjonen fra analysen er at det natt-
erstid og i helgene er svært liten ordre-
fordeling ved stasjonen. Det ble ikke av-
dekket noen risiko ved å overføre ordre-
fordelingen til andre stasjoner / evt. v/tog-
leder. TAF har bedt om uttalelser fra bane-
sjefen og Statens jernbanetilsyn før endelig
avgjørelse fattes.

Det blir nå en utfordring for både ledelsen
og foreningen å få til best mulig ordninger for
de fem som er stasjonert på Lillestrøm. Det
vil fortsatt være behov for to årsverk ved
stasjonen. Foreningen vil kreve forskjellige
virkemidler for at alle skal få en tilfredsstil-
lende arbeidssituasjon i fremtiden.

Fra venstre: Nils I. Hoel, Harald Døhli, Sylvia Haug, Birger
Mostu og Alf Hellerud. Foran sitter avløser Geir Åge Løvlien.

T
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VINTEREN HAR KOMMET TIL
SJUSJØEN!

Nå kan alle skientusiaster glede seg! Den første helgen i november falt
det til sammen 20 cm nysnø i terrenget rundt hytta vår.

Hyttestyret holdt møte 30.10. og vedtok visse justeringer i fristene for bestilling av
leie av hytta:

a) For at flest mulig av medlemmene skal få sjanse til å benytte hytta, innføres
umiddelbart følgende ordning:

Medlemmer av TAF som bestiller for første gang, vil få forrang hvis de bestiller
hytta minst 6 uker på forhånd.

b) Nye frister for utleie i høytider og vinterferien:

Vinterferien : 1.12.
Påskeferien : 15.1.
Jul/nyttår : 1.11.

Dette er nå rettet opp på hjemmesiden www.njf-for.no/taf


