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LØNNSOPPGJØRET
ed årets lønnsoppgjør har
man slik undertegnede kan
forstå resultatet, tilgodesett

de fleste lønnstakerne. Jeg skal prø-
ve å forklare hvordan jeg er kommet
til denne slutningen.
1. "Ferskingene" blir tilgodesett med

opptil 4 lønnstrinn.
2. "Midtskiktet" gis en lønnsøkning

på 2,6 prosent. Mange av disse er
plassert i lønnsrammer med mi-
nimum full opptjening ift. alt. 1.
Her får alle også et tillegg på 1
ltr.

3. "Sjefsskiktet" (ltr. 71-86) som
stort sett er avlønnet i lønns-
spenn, gis et likt kronebeløp.

Men det stopper ikke her. Pr. 1.6.
vil de som blir tilgodesett ved sen-
tralt justeringsoppgjør og/eller lo-
kalt lønnsoppgjør også få et lønns-
løft. I vårt landsråd (LTTA) legges det
opp til at vi skal få til mest mulig i
det sentrale justeringsoppgjøret for
de store gruppene med etatsstillin-
ger. Får vi gjort mye der, blir det
desto mer midler til enkeltstillinger
(vesentlig i adm.tjenesten) samt å få
rettet opp skjevheter vi har slitt med
i lengre tid. Det lokale oppgjøret skal
iht. avtale mellom partene være fer-
digforhandlet innen 1.10.

Et spesielt grep LTTA prøver å få til
i årets sentrale justeringsoppgjør, er
å få opprettet en ny etatsstilling: To-

ginformatør. Målet er å få samlet
dette personalet i samme stillings-
kode (med unntak av trafikkstyrer
kode 1374). Dette betyr ikke at vi
klarer å få tilbake særaldersgrensen.
Men det vil være lettere for forbun-
det å styre lønnsutviklingen for
dette personalet. I dag er toginfor-
matørene plassert i såkalte   gjen-
nomgående stillinger i Staten. Disse
stillingene blir i stor utstrekning
fulgt opp av Norsk Tjenestemanns-
lag (NTL) som ikke er spesielt opp-
tatt av våre toginformatører.

Summa summarum må jeg si meg
enig med vårt forbundsstyre, og an-
befale medlemmene å stemme JA til
årets hovedtariffoppgjør.

Nils Are
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MØTE MELLOM JBV OG NJF VEDR. AKTU-
ELLE SAKER I TRAFIKKDIVISJONEN
Nedenfor kan du lese utdrag fra et referat fra et møte mellom Jbv og NJF 21.4. om opp-
rettelse av en beredskapsstyrke og problematikken vedr. tjenestemenn på rammetur
som ikke får godskrevet ubekvemstillegg utenom normale turnustillegg som pensjonsgi-
vende inntekt.

Beredskapsstyrke i Trafikkdivisjonen
 Trafikkdivisjonen ønsker å etablere en

beredskapsstyrke bestående av rutinerte og
interesserte trafikkstyrere som vil kunne
tjenestegjøre under avvikende driftsformer der
fjernstyring og linjeblokk er satt ut av bruk.
Medarbeidere som blir valgt ut til å tjenestegjøre i
en slik beredskapsstyrke vil kunne bli bedt om å
tjenestegjøre i andre trafikkområder enn der
vedkommende normalt arbeider. Hensikten med en
slik styrke er at Trafikkdivisjonen enklere og
raskere vil kunne bemanne f. eks et anlegg med
kvalifiserte trafikkstyrere. Jernbaneverket ønsker
derfor med det første å henvende seg til samtlige
trafikkstyrere i Trafikkdivisjonen, disse vil kunne
melde sin interesse til å delta i en slik styrke.

Jernbaneverket understreker at også andre
trafikkstyrere som ikke er en del av styrken vil
måtte kunne tjenestegjøre i avvikssituasjoner og
kompetansen til disse vil bli opprettholdt.

Jernbaneverket vil med det første foreta en
kartlegging av hvilke personer som ønsker å delta i
en beredskapsstyrke for deretter å foreta en
utvelgelse av hvilke personer som vil inngå som en
del av styrken. Personalet i en beredskapsstyrke vil

i det daglige tjenestegjøre under områdesjefen som nærmeste overordnede. Arbeidsgiveransvaret i løpet
av en anleggsperiode der det tjenestegjøres i andre områder, vil fortsatt tilligge nærmeste overordnede,
mens instruksjonsansvaret vil bli lagt til den aktuelle områdesjefen arbeidstakerne tjenestegjøre under så
lenge anleggsperioden pågår.

Norsk Jernbaneforbundet tok saken til orientering. Med bakgrunn i den orienteringen som ble gitt, et-
terlyste NJF hvilke godtgjøringer som utbetales for de som tilhører beredskapsstyrken og hvilke godtgjø-
ringer som utbetales når det blir tjenestegjort på diverse anlegg.
 

Pensjonsgivende tillegg for personalet oppført på rammetur
Personalet som per i dag

står oppført på en ramme-
tur med bare dagvakter
oppnår ikke de samme
pensjonsgivende tilleggen-
de som personalet som går
i fast turnus til tross for at
de arbeider kvelds- og
nattevakter. På denne bak-

grunn fremmet Norsk
Jernbaneforbund krav om
at personalet på rammetur
også skal oppnå pensjons-
givende tillegg.

Jernbaneverket innser at
dette kan være et problem
og ba derfor forbundet om
å skissere et forslag til løs-

ning på problemet som
deretter vil bli tatt opp til
høsten. En eventuell juste-
ring i de pensjonsgivende
tilleggene vil ikke gi utslag
før ved starten på 2005.
I forbindelse med denne
saken deltok personal- og
forhandlingssjef Tor Dahl.
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Vellykket tillitsvalgtsamling 3.6.

orsdag 3. juni arrangerte foreningens opplysningsutvalg den årlige sommer-
tillitsvalgtkonferansen. Hovedtemaene var enkel innføring av praktisk til-

litsvalgtarbeid, ferieavvikling og nytt fra områdene.
Under punktet om tillitsvalgtarbeid ble de tillitsvalgtes "Ti bud" gjennom-

gått. Her var landsrådsleder Øyvind Gurholt til god hjelp mht. hvordan man
f.eks. skal forholde seg til lokal leder. En annen viktig sak som ble gjennomgått
var reglene for rett til permisjon for å utføre verv i fagforeningen.

På slutten av konferansen fikk vi besøk av forbundets 1. nestleder Kjell Atle
Brunborg som kunne fortelle hva som ble resultatet så langt etter forhandlin-
gene om årets hovedtariffoppgjør. Han mente det skulle være gode muligheter
for å få gjort en del lokalt i dette oppgjøret, da det er avsatt nesten 1 prosent til
lokalt oppgjør. For øvrig mente han dette var et brukbart oppgjør for de stats-
ansatte.

Etter konferansen ble deltakerne invitert til sommeravslutning med mon-
golsk mat.

I midten: Landsrådsleder Øyvind Gurholt flankert av Atle Syverstad og Tom Kristoffersen
(tv.) samt Per Lervik og Terje Wold (th.). Jorund Gretland er skjult bak Per!
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Bulletin ønsker alle med-
lemmer en riktig
GOD SOMMER!

TAFs hjemmeside: www.njf-for.no/taf

Obs! 1
Et av TAFs krav til hovedtariffoppgjøret er innfridd: Reisetid utenom ordinær
arbeidstid på hverdager regnes som time for time.

Obs! 2
Sammen med uravstemningskonvoluttene fulgte det med et debatthefte om For-
bund 1 til den enkelte stasjon/avdeling. Hvis det er interesse ute på arbeidsplas-
sene om debatten vedr. etablering av Forbund1, bes dere ta kontakt (gjerne pr.
mail) til Nils Are eller Ann Kristin.


