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JBVs nøytrale stilling
n viktig forutsetning for at Jern-
baneverket skal oppfattes som

et seriøst og rettferdig organ er etter
undertegnedes mening at man opp-
rettholder dagens non-profit regime.
Enten det dreier seg om arbeider
som settes bort til entreprenører el-
ler man skal fordele sporkapasitet til
forskjellige trafikkutøvere, er det
meget viktig for Jernbaneverkets re-
nommé at ingen får mistanke om at
det samme verket kan tjene penger
på å operere på bestemte måter i et
marked.

Som vi kan lese i Jernbanemaga-
sinet nr. 6 er det arbeid i gang med
å gjøre Jernbaneverket om til et
statsforetak. Lenger enn til dette ni-
vået bør man heller ikke gå. Som
statsforetak vil Jbv fortsatt være
underlagt full statlig styring med
statlige garantier ved eventuelt
opptak av lån. Vi må for all del ikke
havne i samme fallgruven som man
gjorde i England. Ingen har vel
glemt de alvorlige ulykkene som

skjedde i kjølvannet av manglende
vedlikehold av infrastrukturen til
fordel for mest mulig inntjening for
eierne.

Investeringer i sikkerhet lar seg
vanskelig dokumentere på inntekts-
siden i et regnskap. Dette er etter
min mening selve kjernen i argu-
mentasjonen mot å omgjøre Jernba-
neverket til et selskap. Samme prin-
sipp gjelder egentlig Politiet, Forsva-
ret og andre statlige organer som i-
varetar landets og innbyggernes sik-
kerhet. Dette er offentlige oppgaver
som i realiteten bare vil fremkomme
på utgiftssiden i de statlige regnska-
pene.

Henstillingen til de politiske
myndigheter må derfor være: La
Jernbaneverket forbli et statlig or-
gan (evt. statsforetak) med den
trygghet og sikkerhet dette innebæ-
rer både for de som bruker jernba-
nen og de som har jernbanen som
arbeidsplass.
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JUSTERINGSOPPGJØRET PR. 1.6.
edenfor gjengis en uttalelse av forbundsleder Ove Dalsheim vedr. justerings-
oppgjøret pr. 1.6. Det ble brudd i justeringsforhandlingene i staten onsdag

30.juni etter over 40 timers forhandlinger. Det er første gang i moderne tid at det
er kommet til brudd i denne type forhandlinger.

- Bruddet kom som et resultat av at statsråden allerede er i
gang med omkamp etter å ha lidd nederlag i
hovedtariffoppgjøret. Dette er en kamp som vi er villig til å ta
ved at vi brøt forhandlingene, sier forbundsleder Ove Dalsheim.

Staten ville denne gang bruke de såkalte potter til å velte
kostnadene for omstillinger over på de ansatte. En annen
vesentlig grunn til bruddet var statens krav om nye lønnsplaner
og stillingskoder i Forsvaret. Det virker her som om
Forsvarsdepartementet ønsker å innføre dette for å spare
penger på bekostning av befalet.

Forbundets medlemmer i statsoppgjøret må nå derfor belage
seg på at det vil oppstå store forsinkelser i gjennomføringen av
de lokale forhandlinger. Den videre saksgang for dette
oppgjøret er nå at saken sannsynligvis overføres til avdømming
i Statens lønnsutvalg.
- Vi har ennå en gang fått bekreftet statens urimelige
lønnspolitikk, og derfor var det ingen annen løsning enn brudd,
sier Ove Dalsheim.

N

LANDSRÅDETS KRAV
Landsrådet har oversendt krav til sentralt justeringsoppgjør pr. 1.6. Justeringsoppgjør er
et velegnet instrument for å endre lønnsrammer, flytte stillingskoder mellom rammer og
evt. opprette nye stillingskoder. Dette har LTTA benyttet seg av ift. kravene som er over-
sendt NJF. Nedenfor omtales kravene som har størst betydning for TAFs medlemmer:

For stillingskode 1444 - trafikkstyrer - som er den største gruppen i TAF, går landsrådet inn for å
gjennomføre TAFs gamle ønske om automatisk opprykk til dagens topplønnsnivå (ltr.36). For å
få til dette, må det legges inn nye "mellomstasjoner" for opptjeningsår i LR 14. Får vi et gjen-
nomslag for dette, vil endelig alle trafikkstyrerne bli plassert i riktig lønnstrinn ift. lønnsansien-
nitet, og ikke som følge av personlige lønnsplasseringer en del har fra NSB-tiden.

Den nest største gruppen - toginformatørene - ønsker man å samle i en ny etatsstilling i LR 14.
Idag er toginformatørene splittet på fire forskjellige stillingstitler.

Det er også lagt inn krav om et løft for gruppeledere, driftsoperatører og trafikkledere. Innen
adm.tjenesten er det lagt inn krav om raskere opprykk for førstekonsulentene.

For medlemmer innen administrasjonstjenesten generelt vil nok det lokale oppgjøret (også det pr.
1.6.) bli det mest interessante. Her er det sendt ut mail om at enkeltkrav til det lokale oppgjøret
må være innsendt foreningen innen 12. august.
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TXP Høvik
versågod!
I forbindelse med utkop-
lingen av strekningen
Høvik - Billingstad i uke-
ne 30 og 31, fikk bl.a.
Bård Ekeberg Nilsen det
ærefulle oppdrag å
betjene Høvik stasjon.
Operatørrommet er
nærmest et kott plassert
i relehuset. Men det tar
Bård med godt humør.

Kollega Jan Gullbrå gir
kjøretillatelse til Lille-
strømlokalen som snur
på Høvik disse ukene.
Han er blant de som
tjenestegjør på alle mu-
lige (og umulige!)
"utposter".

                 

FERIE!
Foreningsleder Nils Are og nestleder Terje
har begge ferie i ukene 34, 35 og 36.
Sekretær Atle Syverstad vil imidlertid
være tilgjengelig for henvendelser på tlf.
909 21 717.


