
 1 

Her  
 
 
 

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF 
Nr. 35 – juni 2005 

 
 
 
 
Omgjøring fra Jernbanepersonalets Sykekasse til Jernbanepersonalets Helsefond 
 
Vedlagt oversendes godkjent avtale om Jernbanpersonalets helsefond. 
Utgangspunktet for denne avtale var NSB AS og Jernbaneverkets sterke krav om 
å avvikle hele ordningen fra 01.01.05.  Dette er det forhandlingsresultat vi 
sammen med Norsk Lokotivmannsforbundet og Jernbanepensjonistenes Forbund 
klarte å oppnå. 
 
Avtalen ble enstemmig vedtatt i NJFs forbundsstyre. 
 
Jane Brekkhus Sæthre er oppnevnt som Norsk jernbaneforbunds representant in-
terimstyre. 
 
 
Kjell Atle Brunborg 
NJF 
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”AVTALE OM JERNBANEPERSONALETS HELSEFOND Med forbehold om godkjennelse 

av de respektive styrende organer, er det enighet mellom NSB, Jernbaneverket, Norsk Jernbane-

forbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Jernbanepensjonistenes Forbund om følgende: 

Jernbanens Sykekasse opphører 1. januar 2006, og arbeidsgivers forpliktelser etter St.prp. nr. 151 

(1970-71) opphører samtidig. 

Som en overgangsordning i 15 år etableres: 

Jernbanepersonalets Helsefond som en stiftelse som skal være i virksomhet med statutter og sty-

re fra 1. januar 2006. 

Utgangspunktet er Sykekassens Stønadsfond. Dette fondet er allerede en stiftelse. Navnet og re-

gelverket endres. 

Både kapital og renter skal gå til refusjon av deler av helseutgifter til medlemmer av Jernbanens 

Sykekasse pr. 31.12.2005, som ønsker å bli med i den nye ordningen. Medlemskapet er frivillig. 

Medarbeidere som ansettes etter 31.12.2005 kan ikke bli med i ordningen. 

Kapitalen skaffes til veie på følgende måte: 

Verdien av Sykekassens stønadsfond ............................ .. kr 15,0 mill.  

Hjelpekassefondet...............................................................kr 16,0 mill. 

Engangstilskudd fra NSB og Jernbaneverket....................  kr 66,0 mill. 

Til sammen:.......................................................................  kr. 97,0 mill. 

Pensjonister og ansatte som blir med i ordningen betaler en fastsatt medlemspremie. Ansatte som 

slutter i NSB/Jernbaneverket av andre grunner enn pensjon trer ut av ordningen. 

Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Jernbanepensjonistenes For-

bund utpeker representanter til styret i stiftelsen. 

Fondets kapital er fastsatt ut fra at ordningen skal vare i 15 år. 

Statutter og refusjonsordninger må være godkjent innen O1. oktober 2005. 

Styret i stiftelsen må til en hver tid vurdere medlemspremie og refusjonenes størrelse og hva re-

fusjonen skal omfatte. 

Hjelpekassefondets forpliktelser videreføres i Jernbanepersonalets Helsefond. 

Det legges opp til en ordning som innebærer et samarbeid med Jernbanepersonalets Sparebank 

når det gjelder administrasjon av ordningen. 

NSB og Jernbaneverket deltar i interimstyret for Jernbanepersonalets Helsefond, og innbetaler 

sine forpliktelser til fondet når det nye stiftelsen er godkjent og klar til oppstart av driften 1. ja-

nuar 2006.” 

 
 
Hilsen  
Terje Wold  
Mobil 91657580 


