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Her

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF
Nr. 26 – mai 2004

Fagbevegelsen i en skjebnetime?
 disse streiketider er det sikkert
mange som lurer  på hvilken side
som "vinner" i konfliktene vi er vitne

til for tiden. Mange synes nok det er litt
underlig at man i et sivilisert samfunn,
som vi regner vårt land for å være, må
ta i bruk så sterke virkemidler som
streik når det oppstår uenighet om
lønnsfastsettelsen i et tariffområde.

Jeg har aldri hørt noen komme med
et godt alternativ til streik når det spis-
ser seg i et lønnsoppgjør. Derimot finns
det selvsagt et dårlig alternativ, nemlig
å godta det arbeidsgiverne til enhver tid
finner det for godt å tilby de ansatte.
Det er ikke vanskelig å tenke seg hva
slags tilbud det som regel ville ha blitt:
Null! Hadde vi hatt et slikt system i
Norge eller for den saks skyld resten av

Europa, er jeg overbevist om at vi had-
de levd i et samfunn der klasseforskjel-
lene ville hatt en helt annen dimensjon
enn det vi har vennet oss til.

En arbeidskonflikt blir som regel av-
sluttet på to alternative måter: Enten
ved at meglingsmannen legger fram en
ny "skisse" som partene kan godta, eller
at Stortinget vedtar en lov om såkalt
"tvungen lønnsnemd". I begge tilfeller
pleier det ikke å være noen klar vinner.
Som regel må begge parter fire på sine
standpunkter. Men tross alt pleier ar-
beidstakerne å oppnå noe selv om
lønnsoppgjøret blir avsluttet med en
arbeidskonflikt.

Det som er spesielt interessant i
årets lønnsoppgjør, er transportarbei-
dernes krav om et såkalt tarifftillegg.
Det er ikke snakk om noe stort lønns-
påslag, men om et viktig prinsipp: Er
det riktig at uorganiserte som regel
automatisk får samme lønnstillegg som
de organiserte, etter at arbeidstaker- og
arbeidsgiverorganisasjonene er blitt
enige om ny lønnsfastsettelse. Hvem er
det som sørger for at lønnsfastsettelsen
blir avgjort på en slik ryddig måte? Jo,
det er nettopp organisasjonene på hver
side. Da er det egentlig ikke så merkelig
at det endelig kom et krav om at de som
bidrar til denne ryddigheten - medlem-
mene i arbeidstakerorganisasjonene -
får en liten godtgjørelse for dette.

Transportarbeiderne fortjener hon-
nør for at de turte å utfordre HSH vedr.
spørsmålet om nevnte tarifftillegg. Vin-
ner de fram med dette prinsippet, skal
det noe til at arbeidsgiversiden i de øv-
rige tariffområdene kan nekte å imøte-
komme krav om tarifftillegg.

Nils Are
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Pressemelding fra LO Stat, 12.05.2004:

Tar ut 3500 i første fase
LO Stat varslet i dag staten om det første uttaket i en eventuell konflikt fra 27. mai. 3500
LO-medlemmer over hele landet blir tatt ut i streik hvis ikke Riksmeklingsmannen finner
en løsning før midnatt 26. mai.
LO Stat, YS og UHO gikk
inn i meglingen med samord-
nede krav, og har også sam-
arbeidet under uttaket for før-
ste fase av en eventuell kon-
flikt. De tre har til sammen ca
90 000 medlemmer i staten.

Partene befinner seg i
meglingsfasen, og det er stor
avstand mellom tilbud og
krav. Uenigheten går blant
annet på ting som sykelønn
og lønnssystem i staten. LO
Stats leder, Morten Øye, har
tidligere karakterisert statens
krav som ”uhørte.”

I tillegg til 3500 fra LO
Stat, har YS varslet at de tar
ut ca 2000 medlemmer, mens
UHO tar ut ca 300 i første
fase. Blir det konflikt, vil en
opptrapping komme relativt
raskt.

LO Stats uttak er spredt
over hele landet og fordeler
seg på ansvarsområdet til ni
departementer. Blant annet
disse vil bli berørt av kon-
flikten: Statens Forvaltnings-
tjeneste, Statsbygg, Konkur-
ransetilsynet, Tollvesenet,
Statens innkrevingssentral,

fylkesskattekontorer, dom-
stolsadministrasjoner, Politi-
direktoratet og politiets ut-
lendingsenhet, UDI, Brønn-
øysund-registrene, Oljedi-
rektoratet, Vegvesenet, Jern-
baneverket, Trygdeetatens
innkrevingssentral og en rek-
ke trygde- og ligningskonto-
rer.

LO Stat varsler samtidig at
vi er innstilt på å gi dispensa-
sjoner av hensyn til mennes-
kers liv og helse.

Følg med på hjemmesiden til LO Stat vedr. lønnsoppgjøret: www.lostat.no

DEN 4. FERIEUKEN
et er kommet en del henvendelser til
styret vedr. avviklingen av den såkalte

”rest-ferien” eller den 4. ferieuken som de
fleste kaller den. I denne saken er det nok
mange som mener at Jernbaneverket
nærmest har tatt seg til rette mht.
avviklingen. Tidligere var det litt ulik
praktisering og ofte oppdeling av denne
uken slik at man for eksempel fikk noen
permisjonsdager i forbindelse med langfri.
Etter at vi fikk den såkalte avtalefestede
ferieuken eller den 5. ferieuken, har Jern-
baneverket funnet det nødvendig å
stramme inn reglene for å få avviklet de
tilsattes ferie iht. Ferieloven.

TAF har fremmet denne sa-
ken for landsrådet og Norsk
Jernbaneforbund. Svaret vi
der fikk var at feriesaken har
vært drøftet med Jernbane-
verket sentralt. Der ble det
enighet om at det kun er den
avtalefestede ferien som kan
tas ut som enkeltdager. Jern-

baneverket har faktisk sty-
ringsrett når det gjelder fe-
rieavvikling utenom som-
merferien og kunne iht. NJF
forlangt at også den avtale-
festede ferien skal tas
sammenhengende.
Konklusjonen må derfor være
den at vi ikke kan kreve å

dele opp den 4. ferieuken.
Men vi har stort sett hyggeli-
ge tjenestefordelere (grup-
peledere) å forholde oss til,
slik at det burde være mulig å
få til løsninger i rolige perio-
der av året. Men som sagt:
Her har Jbv styringsretten

D
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EN VETERAN FORLATER SKUTA
Torsdag 22. april var siste
arbeidsdag for Per Jansen
på Gjøvik. Bulletins ut-
skremte var til stede blant
gode kolleger og fikk være
vitne til at områdesjef
Kjell Bernstrøm overrakte
Norges Vels medalje for
lang og tro tjeneste. Per
begynte sin karriere ved
jernbanen i 1960, men har
stort sett vært trofast
mot Gjøvik-banen i sin
lange karriere.

TAF var selvsagt også repre-
sentert ved Pers avskjedslag.
Her mottar han TAFs avskjeds-
gave av leder Nils Are Magerøy

ETTERLYSNING!
Har noen et eksemplar av det klassiske bildet “Elg i solnedgang” til

salgs for en rimelig penge?
Bildet skal få hedersplass over sofaen i peisestua i 1173.

Harald eller Nils Are ønsker tilbakemelding snarest mulig!
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DUGNAD PÅ 1173
Nå er våren kommet til
Sjusjøen!

I tiden torsdag 17. til
søndag 20. juni vil det bli
avholdt dugnad på vår
flotte hytte på Sjusjøen.
Til dette trengs folk som
kan skrape/male, skifte ut
vinduer, vaske inne og
rydde ute.

Etter ”arbeidstidens slutt” blir det selvsagt masse god mat og
drikke i tillegg til hyggelig sosialt samvær.

Hyttesjef Harald Furuseth ønsker påmelding innen 1. juni.
Haralds mobilnummer er 990 85 300.


