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Reversering av arbeidstakernes kår
om sikkert de fleste har fått med
seg, er det lagt fram innstillinger

fra hhv. Pensjonskomisjonen og Ar-
beidslivslovutvalget. I begge innstil-
lingene er det forslag som man ikke
engang skulle tro noen hadde fanta-
si til å fremme i 2004. Foreningens
medlemmer oppfordres herved til å
lese avisartikler mv. som omhandler
disse innstillingene.

Ta f.eks. Pensjonskomisjonens
innstilling. Der foreslås det jevnt
over dårligere utbetalinger for alle
som blir berørt av den nye reformen.
(De som er født i 1951 og senere.)
Hvis man forlater arbeidslivet før
man er 70 år blir det avkorting i ut-
betalingene. Hvis man skal få mak-
simal uttelling etter den foreslåtte
reformen, må man begynne i ar-
beidslivet som 12-åring! Alle vet at
svært mange av de som idag går av
tidligere enn normalaldersgrensen
på 67 år (AFP), i mange tilfeller ikke
makter å være i arbeidslivet lenger.
Hvis det ikke hadde eksistert en
AFP-ordning, ville nok enda flere av-
sluttet sin karriere med langtidssy-
kemeldinger og uføretrygd.

LO går klart imot alle forslagene
om forverring av folketrygden. Øko-
nomene i LO-systemet har regnet ut
at det er mulig å finansiere det eks-
isterende systemet ved bl.a. en min-
dre skatteøkning. I følge en fersk
meningsmåling går det klart fram at
arbeidstakerne setter gode pen-
sjonsordninger foran store lønnsøk-

ninger. For oss som jobber i Staten,
må det en lovendring til før man kan
gjøre om bestemmelsene som gjelder
i Statens Pensjonskasse.

Når det gjelder den nye Arbeids-
livsloven, har det fra arbeidstakersi-
den i utvalget som har jobbet med
denne saken, blitt reist mange inn-
vendinger mot forslagene fra flertal-
let i utvalget. Flertallet går i stor ut-
strekning inn for at avtale- og unn-
taksadgangen skal være et anlig-
gende mellom den enkelte arbeids-
taker og arbeidsgiver. Dette kan i
sin ytterste konsekvens føre til indi-
viduelle avtaler om å arbeide 48 ti-
mer i uken i 48 av årets uker! Videre
går et flertall i utvalget inn for at det
ikke lenger skal være noen bestem-
melse som gir rett til redusert ar-
beidstid ved skift- og turnusarbeid.
Dette åpner i realiteten for en ar-
beidstidsforlengelse for slike grup-
per. Flertallet åpner også for å inn-
føre begrepet ”frivillig” overtidsar-
beid. Dette vil i stor grad frata ar-
beidsgivers ansvar ift. å begrense
bruk av overtid.

Jeg kan selvsagt ikke gå i dybden
på disse innstillingene. Men essen-
sen er klar: Våre opparbeidede ret-
tigheter gjennom flere tiår foreslås
kraftig forringet. Dette må vi gå
samlet imot. Kanskje oppslutning
om 1. mai-dagen kan være en bruk-
bar arena til å protestere mot disse
angrepene!

S

Nils Are
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NYTT KART I TRAFIKK
De fleste er vel klar over

at det igjen foregår planer
om å endre trafikk-
sjefgrensene slik at disse
blir i samsvar med grense-
ne i Infrastruktur. Dette
medfører bl.a. at Trafikk
Øst får ansvaret for hele
Drammenbanen (inkl.
Drammen st.),  Vestfold-
banen og Bratsbergbanen.
Resultatet er at Trafikk Sør
forsvinner. Sørlandsbanen
og Randsfjordbanen un-

derlegges Trafikk Vest
med sete i Bergen.

Også i ”gamle” TØ blir
det endringer: Os Geir
Strømstad får ansvaret for
nordområdet. Dette med-
fører at Gjøvikbanen
overføres til hans område
mens Os Kjell Bernstrøm
kan konsentrere seg helt
og full om Østfoldbanen.
Det opprettes et nytt om-
råde for stasjonene i Oslo
og Akershus (minus Ski).

Her skal det tilsettes ny
områdesjef.

Endringene er planlagt
gjennomført fra 1. juni etter
at drøftemøter har vært
avholdt med personalorg.
Endringene vil inntil videre
ikke ha noen betydning for
medlemmenes fagforen-
ingstilhørighet. Så får vi
bare håpe at både Jernba-
neverket og de ansatte i
Trafikk vil ha glede av om-
organiseringen.

Persontogtrafikk
på Alnalinjen?

ruppeleder Ole Christian Engh på
Alnabru har tatt initiativ til å få

igangsatt persontogskjøring mellom
Hovedbanen og Gjøvikbanen over Al-
nalinjen. Etter at all skifting på side-
sporene langs linjen opphørte i fjor, er
det nå mye ledig kapasitet på linjen.

Etter all nyetableringen som har
funnet sted i Storo-/Nydalsområdet,
vil direkte togforbindelse mellom Ro-
merike og Nydalen kunne være et
viktig bidrag til å få redusert biltrafikken i rushtidene. Inkludert i planen er også
etablering av ny holdeplass på Økern og muligens også ved Ulven.

Ole Christian har hittil møtt velvilje både i Jernbaneverket og i deler av det politiske
miljøet. Han har som leserne skjønner også informert TAF om sitt initiativ. Men her
må nok sterkere krefter innen ”røyrsla” på banen. Henvendelse er alt gjort!

G
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25 år ved jernbanen
Bulletins utskremte fikk gleden av å være tilstede

ved markeringen av at Anne Henriksen har oppnådd
25 års fartstid i NSB/Jernbaneverket. Anne har
bl.a. bidratt med sine trafikkunnskaper på Lille-
strøm og Alnabru.

På Lillestrøm jobbet hun bl.a. under den mest hek-
tiske perioden under byggingen av Gardermobanen.
Det føltes nok litt urettferdig at ekstrainnsatsen
som måtte utøves under den turbulente utbyggings-
perioden ble premiert med at stasjonen ble fjern-

styrt og at mange måtte finne seg andre stasjoneringssteder. Men det ser nå ut til at Anne har
funnet seg vel til rette på Alnabru.

1.MAI 2004
OSLO S

Østbanehallen, inngang fra Jernbanetorget

Bedriftskaféen OPUS åpner kl. 0900
LO i Oslo, Minnehøytidelighet, «Osvald-gruppen» kl. 0930
Jernbanemusikken Oslo spiller kl. 0945
Appell v/Olaf Svorstøl, fra Internationalt utvalg LO i Oslo kl. 1000
Tale for dagen v/Stein Erik Olsen, NLF kl. 1015

Vi slutter oss til hovedtoget.

MØT OPP!

Arrangør: Lokomotivpersonalet forening Oslo
Norsk Jernbaneforbunds foreninger i Oslo

Det serveres frokost på OPUS, vis fribillett og bli registrert.


