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Her  

 

 

 

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF 

Nr. 32 – desember 2004 
 

 

 

 

  Lokalt Lønnsoppgjør! 
 
 

Trafikkstyrere (kode 1444) som ble tilgodesett i dette oppgjøret var de med ansienni-
tet fra 1984 og tidligere. Trafikkstyrere med lønnsansiennitet fra 1972 eller tidligere 
har fått opprykk til lønnstrinn 36. Trs med lønnsansiennitet fra 72-74 har fått opp-
rykk til lønnstrinn 35 og trs. med lønnsansiennitet fra 74 – 84 går alle opp ett trinn.  
  
Toginformatørene blitt overført til kode 1506 unntatt trafikkstyrere 1374 som har 
opprettholdt sin stillingskode med særaldersgrense. De fleste har fått minst ett lønns-
trinn. Totalt sett et meget godt oppgjør for denne gruppen. 
 
Sentralbordbetjeningen har alle fått minst ett trinn. 
 
 
Enkeltstillinger som er i administrasjonen i drift og trafikk og fellestjenester baseres 
på enkeltkrav. 
 
Jeg vil sende ut en personlig e-post til alle som har fått lønnstillegg i administrative 
stillinger. 
 
Lønnsoppgjøret gjøres gjeldende fra 1/6 2004 
 
 

Ny tillitsvalg i område 4. 
Vigdis Berg mob. 95282957, Trafikkstyrer i Asker er ny stedstillitsvalg i Oslo området. 
Hun etterfølger Erik Skjelvik som har begynt på opplæringen som togleder. Vi takker 
for jobben Erik har gjort for TAF, og ønsker Vigdis velkommen.  
 

Asker fjernstyres fra 1. august 2005 
Asker skal fjernstyres fra 1. august, 15 personer må omplasseres. TØ og TAF har inn-
ledet med et møte får å avklare partenes syn. Områdesjef Nils Are Magerøy i TØOO har 
innkalt til drøftemøte 14. desember. Personalet på Asker har møte 20. desember kl. 
15. TAF sender en representant.  
 

Årsmøte i TAF 

Årsmøte avholdes i Oslo 10. mars 2005. Sett av datoen.  

 

Lokalt årsmøte i tillitsvalgtområdene 

Valg av tillitsvalgte i de lokale tillitsvalgtområdene skal holdes i løpet av januar måned og til-

litsvalgtrådenes sammensetning meddeles styret innen 1. februar. 
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Inndeling av tillitsvalgtområder i TAF 

1. Område Togledersentralen ledes av Inger Marie Sæther og omfatter:  

- Togledelse og operativt rutekontor 

- Ordrekontroll, toginfo og banemeldingssentralen (BMS) 

 

2. Område Adm. Jernbaneverket ledes av Ingrid Cathrine Holst Swensen og omfatter: 

- Ledere, stabsmedarbeidere og administrasjonen (inkl. Fellestjenester) i Region Øst og Trafikk-

område Øst 

- Sentralbordet 

 

3. Område Østfoldbanen ledes av Atle Syverstad og omfatter: 

- TXP Østfoldbanen østre og vestre linje. Administrativt personale i Drift, Sarpsborg. 

 

4. Område Hovedbanen ledes av Vigdis Berg og omfatter: 

- TXP Asker - Eidsvoll/Kongsvinger 

- TXP Alnabru S 

- TXP Fillipstad. 

- Stasjonskontoret Oslo S og Lillestrøm 

- TXP Filipstad og Grefsen 

-Geografisk stillverk Lodalen. 

 

5. Område Gjøvikbanen ledes av Tove Sveum og omfatter: 

- TXP Roa, Jaren og Gjøvik. 

 

6. Område Hamar ledes av Erling Wollum og omfatter: 

- TXP Hamar, Elverum, Braskereidfoss 

- Togledelsen 

- Jernbanemuseet 
 

Integrasjon av trafikkstyrerutdanning i Norsk Jernbaneskole 
Jernbaneverket har nedsatt et prosjekt som skal se på trafikkstyrerutdanningen inn 
mot Norsk Jernbaneskole. Terje Wold er NJF sin representant i prosjektrådet.  
 

Kompensasjon for opplæring. 
Vi har mottatt krav om kompensasjon for opplæring av nye aspiranter. TAF har be-
handlet kravet og støtter det. Hovedargumentet her er det utvidede ansvaret som per-
sonalet får i forbindelse med sikkerhetstjenesten og ekstrabelastningen . Kravet er vi-
deresendt til LTTA og ble der bifalt. Kravet fremmes for Trafikk.  

 
Referat fra Høstkurset til København 11 – 13. oktober. 

Av Henning Larsson, Trafikkstyrer og medlem i opplysningsutvalget. 

 
Det var en gjeng forventningsfulle fagforeningsmedlemmer i TAF, som møttes på kaia 
ved DFDS, denne mandagen i oktober.  Endelig var tiden kommet for årets høstkurs 
og valget av ramme rundt kurset i år ble båten til København.  Etter installering på 
lugarene bar det rett til konferansesalen oppe i tiende etasje. Kursprogrammet i år var 
IA-avatalen og elementer rundt denne, foruten at våre egne tillitsvalgte informerte om 
nytt i fra LO og forbund.  Vi hadde vært så heldige å få Tore B. Kristiansen, Kristian 
Svendsen og Terje Wold som innledere på mandag, som representerte henholdsvis JVB 
(IA koordinator), bedriftshelsetjenesten og TAF.   
 
Tore B. redegjorde litt for status i IA-prosjektet fra Jernbaneverkets side. Tore var opp-
tatt av de mulighetene som ikke alltid var gitt i fra boka sin side, men snarere å etter-
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lyse kreativitet i prosessen med å få sykemeldte tilbake i jobb. I oppfølgingsarbeidet 
ble det rettet søkelys på det faktum at det var en vesentlig forskjell i måten de ansatte 
taklet langtidsfraværet ut ifra om de var i administrasjonen eller i operativ tjeneste. 
Dette ble forklart med det sosiale nettverket/perspektivet som er ute i samarbeidende 
enheter og der administrativt personale i større grad har ”sett oppover” enn til sidene. 
 
Kristian Svendsen understreket bht’s objektive rolle i rehabiliteringsarbeidet og at av-
delingen ikke må sees på som et verktøy styrt av JBV. KS gjennomgikk de harde fakta 
i regelverket, frister og standarder for utfylling av ”sykemeldingsblanketten”.  Det ble 
lagt stor vekt på arbeidstagers rolle som aktiv pådriver for å ta ansvar og å vise sam-
arbeidsvilje i tilbakeføringsprosessen. Det er et poeng at det faktisk kan føre til tap av 
sykepenger hvis arbeidstager ikke gir medvirkning i utprøving av funksjonsevnen. 
 
Terje Wold uttrykte sin skuffelse over at de tillitsvalgte ofte ikke kom inn i prosessen 
på et tidlig stadium og at det trepartsamarbeidet som IA er tuftet på, smuldret bort. 
Han kunne ikke stå inne for det syn at et hvilketsomhelst arbeid i en fase av aktivi-
tetsplikt var ok, og at kreativiteten til Tore B. nok med fordel kunne dempes en smule. 
Dårlige jobber kan sette sykmeldte inn i en enda vanskeligere situasjon. 
 
Etter spørsmålsrunder og debatt var vi klar for en times strekk på beina før middag. 
 
Dag 2 startet like bra om ikke bedre enn gårsdagen, og København viste seg fra sin 
beste side med sol og fint vær. Samtlige kursdeltagere benyttet anledningen til litt 
shopping i kongens by samt en liten matbit, før vi satte nesen i retning båten og kur-
sets del to kunne begynne. 
 
Leder i LTTA Øyvind Gurholt orienterte om Landsrådets virkemåte og gjøremål, før han 
tok for seg de aktuelle saker; les: lokale lønnsforhandlinger. 
 
1.nestleder i NJF, Kjell Atle Brunborg tok for seg forbundets Landsmøte, som har en 
rekke saker av stor betydning for oss alle som enkeltmedlemmer, på dagsorden. For-
uten en rekke endringsforslag i § på drift av NJF, ligger det inne sprengstoff i hvorvidt 
Sykekassen kommer til å bestå og saken med Forbund1. For oss i TAF er selvsagt pos-
ten ”valg”, av stor interesse på dette landsmøtet. 
 
Opplysningssekretær Arne Drabløs var som vanlig i sitt ess når han fikk briljere med 
fagforeningshistorie og viste hva begrepet ”politisk dyr i fri dressur” vil si. I korthet (og 
uten spissformuleringer) snakket vi om LO’s kampanje ”Du bestemmer- LO på din 
side” og viktigheten av å holde trykket på debatten oppe frem til valget i 2005. Avskrel-
lingen av våre opparbeidere rettigheter har for lengst startet og kan ikke snus før vi ser 
et annet parti på plass i regjeringskorridorene. Men det er vel verd å merke seg at LO’s 
kampanje, er en debatt for medlemmer uavhengig av partitilhørighet. 
At Arne er en gutt som kan være demagogisk, har vi som har hørt ham før, lenge vært 
klar over. Nytt for undertegnede er at han i de senere årene også har blitt profetisk (jf. 
henvisninger til tyngre visdomsord). Hvis dette fortsetter og han i tillegg utvikler ma-
giske evner kan han jo gjøre et forsvinningstriks med den sittende regjering. 
 
Ellers kan det nevnes at kvelden var fløyelsmyk, kalvesteken var av upperste klasse og 
natten hadde for få timer. Hverdagen ventet klokken 09.00 på Oslo kai. Medbrakt 
Dansk ost, sild og nyttig lærdom. 
 
Det er med mine varmeste anbefalinger jeg sier: Mæld eder på kurs! Og en takk til alle 
forelesere! 
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Drøftemøte om ferieavvikling 2005 mellom trafikksjefen og TAF 

Hovedferien avvikles f.o.m. uke 24 – 35 over 4 puljer. 

Pulje 1: Uke 24, 25 og 26 

Pulje 2: Uke 27, 28 og 29 

Pulje 3: Uke 30, 31 og 32 

Pulje 4: Uke 33, 34 og 35 

Hovedferien har følgende alternering: 

1 – 3 – 4 - 2 

 

Restferien vinter/høst avvikles følgende: 

Vinter: 

Pulje 1: Uke 7 

Pulje 2: Uke 8 

Pulje3: Uke 9 

Pulje 4: Uke 10 

Pulje5: Uke 11 

Høst: 

Pulje 6 : Uke 40 

Pulje 7: Uke 41 

Pulje 8: Uke 42 

Pulje 9: Uke 43 

Pulje 10: Uke 44 

Vinter/høstferie har følgende alternering: 

1- 8 – 3- 10 – 2 – 6 – 5 – 9 – 4 - 7 

Dette er overordnet retningslinjer for avvikling av medarbeiderens sommerferie samt 

restferie.  I utgangspunktet ligger oppsatt ferieplan fast. 

Medarbeiderne har mulighet til å søke om ferie utenom oppsatt plan, og ferie innvilges 

hvis mulig. 

Det kan lokalt gjøres tilpasninger på ferieoppsettet. 
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Hovedmålet er at flest mulig avvikler ferien i skoleferien. 

Ledige puljer fylles opp ved ønsker og drøftes med foreningen. 

 

Avtalefestet ferie: 

Avvikles skift for skift, eller 1 uke sammenhengende etter ønske fra arbeidstaker. 

 

Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år: 

Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med 

mindre annet er avtalt. Arbeidsgiver skal ha varsel minst to uker før avvikling av eks-

traferien. Deles ekstraferien, må en være oppmerksom på regelen i lovens § 5 nr. 2 

annen setning. 

Se Statens personalhåndboka  side 398  § 5 nr. 2  

Overført ferie: 

Det kan overføres inntil 14 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Dersom en med-

arbeider har overført ferie fra i fjor (kode 240), skal denne avvikles først. For arbeids-

takere over 60 år, skal det etter en eventuell avvikling av overført ferie fra i fjor avvik-

les ekstraferie over 60 år (kode 230). Deretter avvikles ordinær ferie med lønn (kode 

210). 

Overført ferie avvikles ikke som enkeltstående dager.  

Imidlertid så er partene enig om at det ikke fører til noe ulempe å ta ut overført ferie 

som enkeltstående dager.  
 
 
Hilsen  
Terje Wold  
Mobil 91657580 


