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OMORGANISERINGER IGJEN……. 
Det er ikke bare NSB-ledelsen som er i stand til å utføre den øvelsen som kal-

les omorganisering. Nå er også Jernbaneverket i full gang. Som sikkert de fleste 

har hørt om, skal trafikkstyringsfunksjonen etableres som egen enhet fra 16. 
juni (ruteendring). Dette blir en ren forvaltningsenhet kalt ”Trafikkforvalt-ning”. 

Trafikksjefen blir fortsatt trafikkpersonalets øverste sjef i hver region som tidlige-
re, slik at endringen vil ha liten praktisk betydning for de fleste. 

Man kan ikke annet enn undre seg litt. Hvor lenge kan regionene bestå når 

alt personalet som tidligere ble overført til Bane Produksjon samt alt trafikksty-
ringspersonalet ikke lenger sorterer under regionene? Siste ord om tilhørighet til 

regionene er nok ikke sagt ennå. Det går sterke rykter om at signalmontørene 
skal tilbake. Noen ganger kan det kanskje være like greit å slippe å involvere seg! 

Undertegnede deltok tidligere denne uken på et seminar i Bane Produksjon 

Øst. Der er det helt andre ting som opptar ledelsen om dagen. Planene går nå ut 
på å skille ut Bane Produksjon som et aksjeselskap fra 1.1.04. Dette har tidlige-
re skjedd med Bane Tele. Meningen er at Bane Produksjon skal fristilles og 

fungere som et entreprenørselskap med jernbane som spesialfelt. Men før dette 
er på plass skal Baneservice utskilles fra 1.1.03. Den som kaller jernbanen en 

”statsetat” er nok snart helt på villspor! 
 

 
 
SENTRALT JUSTERINGSOPPGJØR PR. 1.8. 
 

Landsrådet behandlet på sitt møte 29.5. kravene til sen-
tralt justeringsoppgjør.  

Det ble der enighet om å justere rammene for de største 
stillingsgruppene som er organisert i LTTA. Dette kan ut-
gjøre 1-2 lønnstrinn for disse hvis det går gjennom. Men 
kravene skal først passere NJFs forbundsstyre før det 
havner i forhandlingene mellom LO Stat og Staten. De 
kan m.a.o. bli skikkelig ”vingeklippet” underveis. 

Samtlige stillingskategorier vil bli gjennomgått i forbindel-
se med det lokale lønnsoppgjøret pr. 1.9. 
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ENDRINGER SOM FØLGE AV OPPRETTELSEN AV  
TRAFIKKFORVALTNING 

Det ser ut til å bli ett sentralt tilsettingsråd for hele enheten. Styret i TAF mener det er 
bedre med en geografisk ordning som i dag, da medlemmene i tilsettingsrådene stort sett 
kjenner arbeidsplassene det skal tilsettes medarbeidere i, men i mange tilfeller også de 
som søker. Men både Jernbaneverket sentralt og de øvrige foreningene i LTTA mener ett 
sentralt tilsettingsråd med trafikkdirektøren og den personaloppnevnte som faste med-
lemmer er den beste løsningen. 
 
Det ligger også an til å bli ett sentralt arbeidsmiljøutvalg i Trafikkforvaltning. Da vil enhe-
ten også få et eget hovedverneombud. Det burde ikke by på så alt for store problemer å 
få en velegnet person til dette vervet! 
 
 

LOKALT LØNNSOPPGJØR PR. 1.9.  FORDELING AV MIDLER INNEN 
TRAFIKKSTYRING 

Det er fra enkelte større stasjoner i vårt foreningsområde, men også fra enkelte steder 
ellers i landet, kommet utspill om en bedre avlønning ved tjenestegjøring på større tra-
fikkstasjoner. Dette er en tema som ikke ville ha oppstått hvis det gamle systemet med 
avdelingsledere på de store togekspedisjonene var blitt videreført fra NSB-tiden. Etter-
som stadig flere av de ”gamle” avdelingslederne går av pensjon eller søker andre stilling-
er, får stadig flere øynene opp for at det ikke lenger er noen lønnsforskjell om man jobber 
på en liten eller stor togekspedisjon. 
 
Ovenstående problemstilling har undertegnede i lengre tid vært temmelig sikker på ville 
bli aktualisert før eller senere. Nå virker det som den er blitt høyst aktuell. Hvis vi skal av-
lønne personale på større trafikkstasjoner bedre enn de som tjenestegjør på de mindre, 
er jeg temmelig sikker på at midlene til dette må tas av det lokale lønnsoppgjøret. Uansett 
er dette en så prinsippiell sak at alle medlemmer må få anledning til å si sin mening om 
dette. Det vil derfor bli innkalt til medlemsmøte om dette temaet. 
 
 

KOLLEGASTØTTEORDNING  -  FORSIKRINGSORDNING 

Styret har siden årsmøtet vært opptatt av å få etablert en kollegastøtteordning. Det har 
bl.a. vært avholdt et møte med Lokomotivmandsforbundet om hvordan ordningen funge-
rer der. Lokpersonalet har lang tradisjon for å ta seg av kolleger som kommer ut for 
uønskede hendelser i jobben. Det har også vært kontakt med kolleger i Narvik. Der er det 
som man kunne lese i ”Kjøreveien” allerede opprettet en ordning. Styrets ”primus moto-
rer” i denne saken, Ann Kristin og Gunnar, mener vi vil ha ordningen på plass til høsten. 
Jeg kommer selvsagt tilbake om denne saken. 
 
Vår søsterforening i nord har fremmet et forslag om å innføre en forsikringsordning for 
personale innen trafikkstyring som av ulike årsaker ikke lenger kan utføre sikkerhetstje-
neste. Det er ikke til å stikke under en stol at medarbeidere som enten må over på ren 
dagtjeneste eller blir uførepensjonert, vil gå betydelig ned i inntekt. Saken er oversendt 
forbundet for videre utredening. 
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FERIE! 

De fleste har vel fått med seg at vi endelig har fått totalt 5 ukers ferie. Det er vik-

tig å merke seg at 4 av ferieukene må avvikles som hele uker. Det er bare de av-
talefestede dagene (gjennom tariffavtalen) samt ”Gro-dagen” som kan tas ut som 
enkeltstående feriedager. Mer utfyllende informasjon om ferieordningen er sendt 

ut fra personalseksjonen i Region Øst. 
 

Undertegnede har for øvrig sommerferie først i ukene 35 og 36. 
 

 
 

 

TAFs medlemmer ønskes en riktig god og varm sommer. Kos dere i  

ferien, så kommer vi ”styrket tilbake” til høsten! 

 

Sommerhilsen Nils 
 


