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NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF
Nr. 29 – september 2004

Regjeringen led nederlag i det
sentrale justeringsoppgjøret

taten ved Arbeids- og Admi-
nistrasjonsdepartementet led
etter undertegnedes mening et

skikkelig nederlag i Statens lønns-
utvalg den 15.9. Nok en gang prøver
regjeringen sin styrke overfor de
fagorganiserte. Denne gangen øn-
sket Staten bl.a. å avsette en pott av
de beskjedne midlene på 166,2 mill.
kroner til omstillingstiltak samt å
opprette nye stillingskoder i Forsva-
ret uten at dette hadde vært drøftet
lokalt i Forsvaret på forhånd. Ingen
av delene ble godkjent i lønnsutval-
get.

Det som hele tiden går igjen som
en rød tråd, er at man ønsker å øve
press mot de systemer og ordninger
som nærmest er blitt en del av kul-
turen i det norske arbeidslivet gjen-
nom flere generasjoner. Det er nok å
nevne arbeidslivslovutvalget og pen-

sjonskommisjonen der et flertall av
medlemmene selvsagt er oppnevnt
av den sittende regjering. Fra begge
disse fora er det kommet forslag
som vil være ødeleggende for mange
av de rettigheter og ordninger som
er blitt etablert takket være utrette-
lig arbeid ikke minst i fagbevegelsen.
Vi får krysse fingrene for at forsla-
gene fra disse utvalgene først vil bli
endelig behandlet i Stortinget etter
stortingsvalget.

Det er betryggende å konstatere
at vi fortsatt har organer som kan
heve seg over politikken og avgi en
rettferdig kjennelse, slik vi nå har
opplevd ifm. sentralt justeringsopp-
gjør. Men man kan ikke annet enn å
undre seg; ville samfunnet i det lan-
ge løp hatt noen glede av dårligere
ordninger (ikke minst pensjonsord-
ninger) for landets arbeidstakere?

S
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NY STILLING: ”TOGINFORMATØR”!
- samt andre resultater av sentralt just.oppgjør

t av resultatene fra det sentrale justeringsoppgjøret er opprettelsen av stillingen
”toginforma-tør”. Stillingen er plassert i LR 14 (identisk med kravet fra landsrådet).

Problemet er bare det at det ikke fulgte med noen penger! Lønnsramme 14 er dessver-
re uendret. Dette betyr at personalet på Toginfo ikke har noe å hente pengemessig med
den nye stillingen med mindre det blir en brukbar uttelling i det lokale lønnsoppgjøret.

Heller ikke trafikkstyrerne
har grunn til å juble over
det sentrale lønnsoppgjø-
ret. Så lenge vi ikke får
endret lønnsramme 14
med automatisk opprykk ut
over ltr. 30 i den såkalte
grunnstigen, må vi bruke
alternativene i LR 14 for å
komme videre i lønnsutvik-
lingen for disse to stillings-
gruppene. Dette vil TAF
kreve til årets lokale
lønnsoppgjør i Jernbane-
verket.

Hvis forhandlingspartene
viser like liten vilje som i år
til å endre LR 14, må
Jernbaneforbundet i neste
sentrale justeringsoppgjør
kreve å få flyttet trafikksty-
rere og toginformatører til
en bedre lønnsramme. Det
er svært uheldig ”å ligge” i
en lønnsramme der grunn-
stigen kun går til ltr. 30.

Det er likevel ikke helt
svart for alle TAFs med-
lemmer. Alle gruppeledere
har gått opp ett lønnstrinn.

Dessuten er det foretatt
noen endringer i en del
lønnsrammer som en del
av våre medlemmer i ad-
ministrasjonstjenesten kan
nyte godt av. Mer detaljert
informasjon om lønnspla-
ner og –rammer kan man
lese seg til på LO Stats
hjemmeside:
www.lostat.no

NEI TIL DRØFTINGER!
TAF var 9. august i drøftemøte med trafikksjefen og personalsjefen i Trafikkdivisjonen. Saken gjaldt
hvorvidt omlagt tjeneste med såkalt ”god varsling” skal drøftes med de tillitsvalgte. Ledelsen har i
lengre tid stilt spørsmål om TAFs krav om drøftinger i slike tilfeller har sin berettigelse da dette ikke
er spesielt presisert i ”Særavtalen om arbeidstid i Jernbaneverket”. I realiteten dreier dette seg om
hvordan man tolker Aml. § 48. Her står det bl.a. følgende: ”Dersom ikke annet framgår av tariffavtale skal
arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest 2 uker før arbeidsplanen iverkset-
tes.”  Ledelsen tolker bestemmelsen slik: ”Omlegging av arbeidsplan skal drøftes med foreningen og
omlegging av tjeneste skal ikke drøftes.”

TAFs referattilførsel:
”TAF vil at nåværende ordning vedr. omlagt tjeneste/endring av ar-
beidsplan slik det går fram av drøftemøtereferat av 16.6.03 videreføres.
Foreningen viser også til brev som er sendt ut til alle hovedenheter vedr.
omlegging av tjeneste – oppsett av arbeidsplan underskrevet av Tore
Neset. Det vises også til at omlegging / endring av tjenester med mer
enn 14 dagers varsel har vært drøftet jevnlig i perioden etter drøftemøtet
16.6.03 fram til dags dato. Dette er etter foreningens oppfatning en
erkjennelse fra arbeidsgiver at disse drøftingene har sin berettigelse i
lovverket.”
Hele saken er av TAF oversendt NJF som søker å få en av-
klaring hos ekspertisen i LO-systemet.

E
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Nok en veteran forlater ”skuta”
De gamle gruppelederkollegene og Os-adm. fra Østfold møtte mannsterke opp

da gruppeleder Jan Furuseth ble takket av etter 41 års tjeneste på Hadeland
Gjestegård 16. september. Også hans ”nye” gruppelederkolleger i ”TØON”, om-
rådesjefen samt mange av trafikkstyrerne på Gjøvikbanen ville takke en god
arbeidskollega og ”sjef” for hans innsats både overfor jernbanen og overfor per-
sonalet.

Den ”nye” områdesjefen, Geir Strømstad, holdt den formelle takketalen på
vegne av Jernbaneverket og overrakte ”standardgaven”. Men gaven som nok
gjorde størst inntrykk på forsamlingen, var da gamlesjefen Kjell Bernstrøm
overrakte Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste (over 40 år hos samme
arbeidsgiver). Deretter fulgte ”røyrsla” opp med fat, blomster og klem (fra
stedstillitsvalgt Tove). Personalet fulgte også opp med fin tale av Anne Grethe
Maurtvedt, samt Arthur Reime som framførte tale og stev på vegne av gruppe-
lederne.

TAF takker Jan Furuseth for langt og trofast medlemskap i NJF!

Områdesjef Geir Strømstad
overrekker gave fra Jbv.

”X” områdesjef Kjell Bernstrøm
overrekker Norges Vels medalje
for ”lang og tro tjeneste”.
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HØSTSTEMNING PÅ JAREN

Trs. Helge Sæther har alt
klart for tog 205

To ”blad” Sæther på samme
stasjon!  Far Helge er dagens
txp. Datteren Ann Kristin
(TAFs opplysningssekretær!)
står bak. Gjøvikbanens
steds-tillitsvalgt Tove
Sveum står lengst til
venstre.

Med den fine stemningen fra Jaren stasjon på netthinnen,
ønsker jeg å takke alle medlemmer for den spennende tiden jeg har

fått oppleve som leder av TAF.

Grunnet ansettelse i ny stilling Trafikkdivisjonen Øst har jeg funnet
det riktig å tre ut av mitt verv fra og med 1.10.04.

Jeg ønsker styret og fungerende leder Terje Wold lykke til videre i
det viktige arbeidet til beste for TAFs medlemmer!

Nils Are
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Velkommen til TAF s Høstkurs 2004.

I år legger vi turen til København, med DFDS. Vi reiser fra Oslo mandag

11.oktober, og er tilbake i Oslo onsdag 13.oktober.

Vi møtes i avgangshallen til DFDS (Vippetangen) kl.
15.00, hvor oppl.utv. vil ”lose” dere om bord. Vi finner luga-

rene våre, og møtes i resepsjonen kl. 15.45.

Temaet for kurset, vil bli IA-avtalen, og alt det denne innebæ-
rer for deg. Neste gang kan det være din nærmeste kollega

dette vil vedrøre…..
Foredragsholdere her blir Kristian Svendsen, BHT og Tore B.
Kristiansen, JBV. Vår nestleder, Terje Wold, vil også være til-

gjengelig for spørsmål.
Ellers har vi med oss vår 1.nestleder Kjell Atle Brunborg,

oppl.sekretær Arne Drabløs fra Forbundet, og Leder i LTTA,
Øyvind Gurholt.

BINDENDE PÅMELDING INNEN: FREDAG
24.SEPTEMBER 2004.

Avbestilling: Her gjelder KUN legeerklæring eller
legeattest. Hvis du ikke møter opp, eller ikke kan
være med av andre årsaker, blir du krevd for det

kurset koster for DEG.

Her gjelder regelen; Førstemann(-kvinne) til mølla…..

Velkommen.

Oppl.utvalget i TAF  svar sendes til henning.larsson@jbv.no


