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LØNNSOPPGJØR – SALG AV FERIESTEDET HAUGLUND 

Noe av det viktigste en fagforening arbeider med er lønnsutvikling for med-

lemmene. Som sikkert de fleste har fått med seg ble det natt til 1. mai enighet 
mellom Staten og hovedsammenslutningene (deriblant LO Stat) om ny hovedta-
riffavtale som skal gjelde fram til 1. mai i 2004. 

24. april ble det avholdt ekstraordinært årmøte i fellesskap med KfO vedr. vårt 
felles feriested Hauglunds fremtid. På grunn av all usikkerheten mht. KfO’s vi-

dere eksistens ble styrenes innstilling om å selge stedet tatt til følge med stort 
flertall. Mer om disse sakene nedenfor. 

For øvrig var stedstillitsvalgt Ingrid og undertegnede i adm.tjenesten på en 

ververunde i Oslo City mandag 29.4. Vi snakket med mange hyggelige uorgan-
iserte der. Nå venter vi på innmeldingene! Mandag 6.5. var landsrådsleder Øy-

vind Gurholt, stedstillitsvalgt Terje Wold og undertegnede på arbeidsplassbesøk 
på Østfoldbanen. Vi ble tatt godt imot alle steder. Medlemmene sa seg stort sett 
fornøyd i sin arbeidssituasjon. Det ble dog etterlyst en bedre lønnsplassering for 

trafikkstyrere med lang fartstid. 
 

 

 

 

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 
 
Hovedsammenslutningene og Staten ble enige om at et sentralt lønnstillegg fra kr 7500 
på de laveste lønnstrinnene til kr 13200 på de øverste samt en pott til sentralt justerings-
oppgjør og lokalt oppgjør i etatene. Dette utgjør en lønnsøkning på ca. 5,5 %. For mer 

informasjon om statsoppgjøret henvises til LO Stats hjemmeside: www.lostat.no 

 
Sentralt justeringsoppgjør 

I første avtaleår føres sentrale forhandlinger pr. 1. august 2002  innenfor en økonomisk 
ramme på 1,5 % pr. dato.  
 
Det er lagt enkelte føringer for dette oppgjøret: 
Hensynet til virksomhetenes rekrutterings- og konkurransesituasjon, utdanningsgrupper, grupper 

med særlig svak lønnsutvikling, samt lavtlønte skal prioriteres i disse forhandlingene. Kvinner 

skal ha en større andel av lønnsmassen enn en prorata fordeling tilsier. 

 

 

http://www.lostat.no/
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Lokale forhandlinger 

Følgende er avtalt vedr. lokalt lønnsoppgjør pr. 1. September: 

Med virkning fra 1. september 2002 er partene enige om: 

1) Det forhandles innenfor en ramme på 1,9 % pr.  dato av lønnsmassen, jf. pkt.  

 2.3.3.1 a). 

2) På grunn av lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere, forhandles det innenfor 0,1 % pr. dato 

av lønnsmassen, jf. pkt. 2.3.3.1 c). 

3) Summen av punktene 1 og 2 beregnes av AAD for det enkelte forhandlingsområde og forde-

les prorata etter årslønnsmassen.  

4) Det skal tas hensyn til virksomhetenes behov for høgskole- og langtidsutdannet personell. 

5)   Gis slik ordlyd: De sentrale parter tilrår at kvinner bør få en større andel av potten enn en         

 prorata fordeling tilsier. 

 

I det sentrale justeringsoppgjøret er det hele stillingsgrupper og endringer i lønnsrammer 
det blir forhandlet om. Her vil vi fra TAFs side samarbeide med de andre foreningene 
tilknyttet LTTA slik at vi får større tyngde i kravet som oversendes til forbundet. 
 
Det er i det lokale oppgjøret pr. 1.9. vi fra foreningens side har størst sjanse til å påvirke 
resultatet. Her er det viktig at de stedstillitsvalgte engasjerer seg og fanger opp hva 
medlemmene rundt på arbeidsplassene mener er en riktig lønnsutvikling. Innen admini-
strasjonstjenesten er det fint om medlemmene innen den enkelte avdeling samordner 
seg og sender inn krav avdelingsvis.  Dette vil gjøre det mye lettere for styret å ”sy 
sammen” krav som tilgodeser hele avdelinger. 
 
Det hadde vært fint om dere kan begynne å engasjere dere i denne problematikken alle-
rede nå.  Kravene må samordnes i landsrådet, slik at for eksempel en stor stillingsgrup-
pe som trafikkstyrere får en enhetlig behandling. Derfor tror jeg det ville være fornuftig 
om vi kan få inn kravene innen 15. juni.  Til slutt vil jeg nevne at vi fra foreningens side 
kun vil sende inn krav for de som er medlemmer i TAF. 
 
 
 
 

 FARE FOR STREIK I NSB 

 

På grunn av et meget dårlig tilbud fra NSB-ledelsen m/datterselskaper er det fare 

for streik blant deler av NJFs medlemsmasse med tilsettingsforhold i disse selska-

per. Oppgjøret går til mekling hos riksmeklingsmannen 14. og 15. mai.  Hvis det ikke 

oppnås enighet vil streik være aktuelt fra 16. mai kl. 0.00.  Streiken vil m.a.o. ikke 

gjelde ansatte i Jernbaneverket. 
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FERIESTEDET HAUGLUND 

På bakgrunn av de store organisasjonsendringene som er tenkt gjennomført i Norsk 
Jernbaneforbund i løpet av inneværende år, besluttet styrene i KfO og TAF at det må 
tas en avgjørelse vedr. eierforholdet til Hauglund. Det er meget sannsynlig at en stor del 
av KfOs medlemmer blir overført til nye foreninger som opprettes i NSBs datterselska-
per. Det er også aktuelt at KfO kan bli omdannet til en landsforening.  
 
Ut fra det som er nevnt ovenfor, men også ut fra den erkjennelse at interessen for ste-
det fra medlemmenes side har vært sterkt fallende de senere år, besluttet styrene i KfO 
og TAF at det måtte innkalles til ekstraordinært årsmøte for å ta en endelig beslutning 
i denne saken. 
 
Ektraordinært årsmøte ble derfor avholdt 24. april. Det møtte 18 medlemmer fra TAF 
og 10 fra KfO. Møtet ble avviklet som et fellesmøte der hver stemme talte likt uansett 

foreningstilhørighet. Etter en spørsmålsrunde og debatt ble det foretatt to voteringer: 

1. Hvis det skulle bli aktuelt å selge feriestedet Hauglund måtte man iht. bestemmel-
sene i sameiekontraken mellom KfO og TAF først vurdere å omdanne stedet til stif-
telse. På bakgrunn av de store økonomiske forpliktelsene en overtakelse av ferieste-
det medfører, men også på bakgrunn av sterkt fallende interesse for bruk og drif-
ting av stedet, innstilte styrene på at årsmøtet skulle forkaste en omgjørelse til stif-
telse. Dette ble så vedtatt med stort flertall. 

2. Etter avklaringen etter første votering gjenstod nå to alternativer: Salg eller ingen 
endring. Styrenes innstilling til vedtak var følgende: 

“På grunn av all usikkerhet mht. Norsk Jernbaneforbunds fremtidige organisasjons-
form, men også medlemmenes sterkt synkende interesse for feriestedet, går årsmøtet 
inn for salg av feriestedet Hauglund (iht. alt. 2). KfO og TAF får hver 50 % av 
salgssummen. Stedet selges til best mulig markedspris. Den enkelte forening utreder 
hver for seg hvordan den frigjorte kapitalen skal benyttes.” 
Innstillingen ble vedtatt med stort flertall. 
 

Dette betyr at feriestedet vil bli forsøkt solgt i løpet av våren/forsommeren. Megler er 
allerede engasjert. De som har campingvogn på stedet er tilskrevet. For mange har det-
te vært en følelsesmessig vond sak. Det er vel ingen som syntes dette var direkte hyg-
gelig å vedta. Men i denne saken måtte vi ta et valg som tross alt ville gavne med-
lemmene best mulig. For øvrig vil jeg her benytte anledningen til å gi stor honnør til 
feriestedsutvalget og andre som har nedlagt masse arbeid, men også mye av sjela si i 
driften av feriestedet. 

 
 

 FERIE! 
 

Undertegnede har ferie i uke 21. Foreningens sekretær Øystein Haugli vil være til-

gjengelig og svare på eventuelle spørsmål. Han vil også være utstyrt med forening-

ens mobiltelefon (nr. 916 57 480). 

 
Vennlig hilsen Nils 


