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Her

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF
Nr. 24 – mars 2004

- Utsettelse av storforbundsaken!
rsmøtet den 11. mars vedtok
med 23 mot 13 stemmer et av
styrets forslag som inneholdt

forslag til ordinært landsrådsmøte
om at spørsmålet om innlemmelse
av Norsk Jernbaneforbund ikke bør
avgjøres på høstens landsmøte.
TAFs styre var på forhånd delt i sy-
net på denne saken, og la derfor
fram to alternative forslag til be-
handling på årsmøtet.

Det er selvsagt ingen optimal si-
tuasjon at styret må legge fram en
delt innstilling overfor årsmøtet.
Men saken det gjaldt er utrolig van-
skelig og kompleks å ha et fasitsvar
på. Da må det (som i EU-
avstemningene!) være lov å be om
medlemmenes råd om hva som skal
være TAFs mening i denne saken.
Vedtaket som ble fattet er egentlig å
betrakte som et ”tja” til storforbun-

det. Men vi har altså vedtatt å an-
befale landsmøtet å utsette avgjørel-
sen fram mot 2006. Da bør vi lettere
kunne danne oss et bilde av hvor-
dan storforbundet vil fungere.

Det er et tankekors at vi som
jobber i Jernbaneverket vil være den
eneste arbeidstakergruppen i et slikt
storforbund som har Staten som ar-
beidsgivermotpart. Vi har jo hele ti-
den følt oss hjemme i LO Stat-
familien. I storforbundet vil det i
stor utstrekning være ansatte i pri-
vat sektor innen transport- og servi-
cenæringen. Da blir vi veldig små i
et forbund med 120 000 medlem-
mer. Jeg tror ingen av forbundets
medlemmer har noe å tape på at vi
gir oss selv litt mer betenkningstid
før vi tar endelig stilling til denne
vanskelige saken.

36 medlemmer deltok på
årsmøtet 11. mars

Å

Nils Are
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5 av 6 40-årsjubilanter mottok LO-nåla

Det var en maskulin forsamling med 40-årsjubilanter som mottok nål og diplom som
takk for trofast medlemskap i LO i sammenhengende 40 år. På bildet ser vi fra
venstre Per Jansen, Leif Aslaksen, Olav Lystad, Hans J. Steen og Asbjørn Sanne-
rud. I midten nålpåsetter Kjell Atle Brunborg og bak diplom- og blomsterutdeler
Nils Are Magerøy. Solveig Holmen (Elverum) har også gjort seg fortjent til nålen i
år, men hadde dessverre ikke anledning til å møte.

Nok en gang: Takk for trofast medlemskap!

Per Jansen rakk akkurat å motta
LO-utmerkelsen, da han går av
for aldersgrensen i mai!
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ÅRSMØTE OG MINIJUBILEUM
rets årsmøte ble (som vanlig!) avholdt i Storgata 5, Oslo. Nils Are ønsket 36
forhåpentligvis forventningsfulle medlemmer velkommen til møtet. Fem av

medlemmene var som omtalt på forrige side spesielt invitert til å motta 40-
årsnålen. Årsmøtets gjester var NJFs 1. nestleder Kjell Atle Brunborg, lands-
rådsleder Øyvind Gurholt og FTALO-leder Gernot Klinger. Gunnar Stenseth og
Harald Furuseth hadde jobben som dirigenter og TAFs sekretær Atle Syverstad
utførte sekretærjobben.
Dirigentene gikk raskt
gjennom årsberetningen
ved å referere overskrifte-
ne til de forskjellige sake-
ne. Deretter fikk herrene
Gurholt og Brunborg ordet.

Organisasjonsendringer
Øyvind orienterte om ar-

beidsgruppen som har sett
på mulige organisasjons-
endringer i LTTA, omorga-
niseringen innen administ-
rasjonstjenesten og pro-
sjektet ”Elektronisk tje-
nestefordeling”. Han for-
talte også om etableringen
av nye tilsettingsråd, eva-
luering av seleksjonstesten
på Værnes og planene om
etablering av et såkalt
”rallarkorps”.

Effektivisering og kon-
kurranseutsetting

Kjell Atle startet med å
fortelle om NJFs innsats
med å redde arbeidsplas-
sene i NSB selskapet Tra-
fikkservice. Det er som
vanlig konkurranseutset-
ting som er løsningen på
alle problemer hos dagens
politiske ledelse. For å i-
møtekomme politikernes
ønsker arbeider nå ledel-
sen i Infrastruktur med
planer om å redusere per-
sonalantallet i Drift med
ca. 400 årsverk over en
periode på tre år. Arbeid
som kan utføres av eks-
terne entreprenører skal
ikke lenger utføres av eg-
ne ansatte. Fokusområde-
ne skal likevel være sik-
kerhet, punktlighet, øko-

nomi og resursforbruk. Det
ble bemerket fra salen at
informasjon om personal-
reduksjonene i Drift ble
kringkastet gjennom me-
diene før personalet ble
orientert internt.

Norge en sinke
Kjell Atle hadde ingen

problemer med å karakte-
risere Norge for å være en
sinke i europeisk sam-
menheng når det gjelder
satsing på utbygging av
jernbanen. Inneværende
år går så og si hele potten
på 1,3 mrd. kroner til dob-
beltsporprosjektet mellom
Sandvika og Asker samt
utbyggingen av GSM-R.
Ved en dobling kunne man
f.eks. satset på å få bygd
ut dobbeltspor i langt ras-
kere tempo enn det som er
tilfelle idag.

Konserndannelser inter-
nasjonalt er et viktig argu-
ment for å danne et sterkt
forbund innenfor samferd-
sels- servicenæringen.
Men Kjell Atle ga uttrykk
for at innlemmelse av

Norsk Jernbaneforbund i
et storforbund er en van-
skelig sak som kanskje bør
utsettes til et ekstraordi-
nært landsmøte. Han kom
til slutt inn på årets lønns-
oppgjør. Det ligger an til å
bli et moderat oppgjør.
Men da fjoråret var et null-
oppgjør, er det forholdsvis
gode muligheter for en viss
lønnsøkning i statlig sek-
tor. NJF ønsker et krone-
tillegg til alle samt potter til
sentrale justeringer og ikke
minst til lokalt oppgjør. Det
er fortsatt en del forhold
som skulle vært rettet opp!

Å
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Forslag og valg
Det forelå hele seks forslag
fra styret til årsmøtet.

Forslag 1
Som omtalt i lederartikkelen,
var det foreningens holdning
til spørsmålet om å innlemme
forbundet i et storforbund
som var den vanskelige sa-
ken i år. 23 stemte for å an-
befale landsmøtet om å ut-
sette saken, mens 13 stemte
for at forbundet allerede på
høstens landsmøte vedtar at
NJF skal innlemmes i storfor-
bundet.

Forslag 2
Det ble enstemmig vedtatt at
alle landsråd og foreninger
skal få bruke NJFs domene
som adresse til sine hjemme-
sider. På denne måten vil
NJF også fremstå som en
overbygning web-messig.

Forslag 3
Styrets forslag til landsmøte
om å etablere et forum som
skal arbeide for at mer av
godstransporten skal overfø-
res fra vei til bane ble (selv-
sagt!) enstemmig vedtatt.

Forslag 4
Styret forslag til organisering
av LTTA ble enstemmig
vedtatt

Forslag 5
Styrets forslag om at det
etableres et eget samar-
beidsorgan for opplysnings-
sekretærene i NJF ble en-
stemmig vedtatt.

Forslag 6
Styrets forslag om at styret
får fullmakt til utpeke TAFs
delegater på høstens ordinæ-
re landsrådsmøte og NJFs

landsmøte ble også enstem-
mig vedtatt.

Valg
Etter noen avklaringer vedr.
valgkomiteens innstilling, ble
alle de foreslåtte kandidater
enstemmig valgt. Endringene
i styret består i at Henning
gikk ut (men inn i Opplys-
ningsutvalget), Bente Kar-
stensen ble valgt inn som ny
kasserer etter Inger Marie
som overtar styremedlems-
plassen.

Avslutning
Gernot Klinger takket på
vegne av gjestene for et in-
teressant og hyggelig års-
møte. Til slutt inviterte Nils
Are alle medlemmer og
gjester til feiring av TAFs 5-
årsjubileum i kantinen.

5-årsjubileet ble markert med en gedigen marsipanbløtkake!
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Etter årsmøtet koste TAF-folket seg med stort koldtbord med dertil godt drikke.
Det virket som folket hygget seg, for de siste deltakerne ble værende helt ut i ”de
små timer”.

Tove og Ole Christian
ser fram til å gjøre
innhogg i bløtkaken!

1173 ledig i april!
Finn fram skiene og avslutt vinteren på Sjusjøen. Hytta er i skrivende
stund fortsatt ledig i ukene 16, 17 og 18. Logg deg inn på hjemmesiden
vår www.njf-for.no/taf og bestill hytta idag!


