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Politisk Streik!!!!! 
 

Tirsdag 7. desember mellom kl. 12.00 og 15.00 er det varslet politisk streik fra Norsk 
Jernbaneforbund. www.njf.no   
Grunnlaget er som de fleste vet i stortings prp. nr 1, tillegg nr 2 som skal behandles i 
stortinget samme dag.  
 
 
Vi oppfordrer alle til å være aktive deltakere i form av: 
 

 Dele ut flygeblader og informere publikum og reisende på lokalt tjenestested. Vi 
sender ut løpesedler til stasjonene, mandag 6. desember med tog, der det er 
mulig 

 Delta i markeringen foran stortinget, som starter på Jernbanetorget kl. 13.15 
 
 
 
 
 
 

Informasjon fra Norsk Jernbaneforbund 

 
Alle organisasjonsledd 

Alle medlemmer 

 

Info ang. Streik og demonstrasjon 07.12.04. 
 

Vi viser til tidligere utsendte brev og daglig omtale i pressen angående regjeringens forslag til 

konkurranseutsetting og nedbemanning av 1000 ansatte i Jernbaneverket. Siden forslaget ble 

kjent har forbundets sentrale tillitsvalgte hatt kontakt med og drevet omfattende ”lobbyvirksom-

het” overfor politikere fra flere partier. Det er stor frustrasjon og sinne som rører seg rundt i hele 

jernbane Norge. Forbundet har fått mange tilbakemeldinger og har registrert et massivt ønske fra 

medlemmene om skikkelig markering av motstand mot forslaget. Forbundsstyret har i den for-

bindelse vedtatt å henstille til de medlemmene som er ansatt i Jernbaneverket å nedlegge arbeidet 

i tre timer tirsdag 7.desember fra kl. 12.00 – 15.00, i forbindelse med at stortinget behandler for-

slaget. Vi må regne med at togtrafikken kan stoppe helt opp og for at flest mulig av de som øns-

ker det skal kunne bli med i en demonstrasjon i Oslo vil det bli satt opp busser fra en del sentrale 

stasjoneringssteder rundt Osloområdet. Mange steder rundt i landet, både i de andre store byene 

og på sentrale steder ønsker medlemmene å markere seg. Det blir selvfølgelig umulig for alle å 

komme inn til Oslo og det er fint om motstanden mot forslaget blir markert flere steder. Vi hen-
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stiller derfor til lokale organisasjonsledd å samarbeide om lokale opplegg med eventuelt appeller, 

utdeling av løpesedler osv.  

 

Markeringen i Oslo vil starte på Jernbanetorget kl. 13.15. Det vil bli holdt flere appeller fra ca. 

kl. 13.30 og deretter går vi opp Karl Johansgata til Stortinget. Vi får forhåpentligvis representan-

ter fra samferdselskomiteen til å komme ut ”i kulda” og det vil bli overlevert et protestbrev. 

 

Løpesedler vil bli trykket opp i Møllergt. 10 og kan bestilles herfra. 

 

Sørg for å gjøre dette brevet kjent for flest mulig av forbundets medlemmer både i Jernbanever-

ket og de øvrige bedriftene. Vi henstiller til de som har anledning (også fra NSB systemet), å del-

ta i markeringene. La oss vise at vi er mange.   

 

 

Oslo 30.11.04. 

 

Norsk Jernbaneforbund 

Kjell Atle Brunborg       Knut Svardal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra følgende steder vil det bli satt opp busser og følgende kontaktpersoner er oppnevnt: 

 

 Buss settes opp kl. 10.30 fra Halden/Sarpsborg/Fredrikstad. – Jan Flatekval 91678014.  

 Buss settes opp kl. 12.00 fra Ski (inkl. Moss) – Jan Reidar Tveit 91688438.   

 Buss settes opp kl. 11.00 fra Kongsvinger/Årnes/Lillestrøm – Rolf Rønningen 91671076. 

 Buss settes opp kl. 12.00 fra Lillestrøm – Jørn Rambøl 91671071. 

 Buss settes opp kl. 11.00 fra Hønefoss – Tormod Ryge 91659051.  

 Buss settes opp kl. 11.00 fra Kongsberg/Hokksund – Øystein Hagen 95927861. 

 Buss settes opp kl. 12.00 fra Drammen/Asker – Runar Larsen 97080005. 

 Buss settes opp kl. 11.00 fra Hamar (Inkl. Lillehammer, Moelven, Elverum, 

Braskereidfoss, Tangen, Eidsvoll) – Svein Solheim 91673723 (2 busser). 

 Buss settes opp kl. 11.00 fra Jaren/Roa – Bjørn Haga 91659318. 

 

Vi regner med at toggangen kommer i gang igjen etter kl. 15.00 og retur er derfor beregnet med 

tog.  

 

Kontaktpersoner er også oppnevnt i: 

 

 Oslo - Baard Thorkildsen 91650010.  

 Kongsberg - Øyvind Gurholdt 97150495.  
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 Vestfoldbanen – Sveinung Vegum 95068024.  

 Trondheim – Ørnulf Øyen 91672680.  

 Bergen - Tom Dahle 90849309.  

 Voss - Svein Bæra 91333870.  

 Ål – Amund Johnsrud 91666612.  

 Kristiansand/Stavanger - Torbjørn Rivenes 91677706.  

 Nordlandsbanen - Ernst Pedersen 91659469.  

 Narvik - John Karstein Hansen 47277399.   

 Gjøvikbanen Østfoldbanen, Hamar, Kongsvingerbanen (txp) Terje Wold 91657580  

 Drammen Vestfoldbanen (txp) Torfinn Håverstad 91187508  

 Lars Hansen, Nordlandsbanen (txp) 91678713  

 

Elektro Lars Borgen: 91657627. 

Bane Tor Egil Pålerud: 48104309. 

NJF Knut Svardal: 98228801.  

 

 

Info ang. streik og demonstrasjon 07.12.04. 
 

Vi viser til utsendt info i går (30.11.04.) ang. busstransport. Med bakgrunn i at NSB har varslet 

nødvendigheten av å innstille en stor del tog, har vi bestilt busstransport også tilbake til de sam-

me ”oppsamlingsstedene”. Disse vil sannsynligvis få avgang fra plassen foran NSB skolen (på 

siden av spor 19) kl.15.30. Endelige opplysninger om dette blir gitt i bussene på turen inn til 

Oslo. Sørg for å gjøre dette kjent for medlemmene. 

 

 

Oslo 01.12.04. 

 

Norsk Jernbaneforbund 

Kjell Atle Brunborg      Knut Svardal 
 
 
 
 
 
 

 
 


