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Her  
 
 
 

Nr. 46 – mai 2007 

 
 

Årsmøte i TAF 
 

 
Foreningen har i tradisjon tro en ekstra markering for sine 40 års jubilanter før årsmøtet kl 
16:00. 
 

 
REFERAT FRA ÅRSMØTET 
15.3.07 

Foreningens 8. årsmøte ble avholdt i 
NJF-foreningenes møtelokale i 
Schweiggaardsgate 12, Oslo Galleri. Fo-
reningsleder Terje Wold ønsket 32 med-
lemmer og gjestene Knut Svardal, NJF 
og Gernot Klinger LTTA/FTA velkom-
men. Terje startet møtet med utdeling 
av LO’s 40-årsnål m/diplom til jubilan-
tene. I år var det 9 medlemmer som 
hadde 40 års medlemskap. Ivar Nygård, 
Knut Andersen, Svein Skredderstuen og 
Arthur Reime hadde anledning til å 
komme på årsmøte. Britt Johansson, 
Inger Helen Lunde, Bodil Bufoss og 
Anne Mette Roksti hadde ikke anled-

ning til å møte, men ble behørig nevnt. 

 
40 års jubilantene fra venstre; Knut An-

dersen, Arthur Reime, Ivar Nygård, Svein 
Skredderstuen. Leder i TAF, Terje Wold t.h 
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Som i fjor ble, Geir Ola Christensen 

t.h (Kongsvinger) valgt som dirigent og 
Nils Are Magerøy (Sarpsborg) valgt som 
årsmøtets sekretær. Årsmøtet ble avvik-
let uten noen form for innsigelser mot 
de saker og forslag som var til behand-
ling. Underveis fikk Arthur Reime (My-
sen) anledning til å ta opp temaene fel-
les tjenestekontor, rammeturer om nat-
ta, stasjonering av aspiranter og refu-
sjon av treningsutgifter i helsestudio. 
Leder Terje Wold ga greie svar på disse 
sakene. 

Av innkomne forslag var det viktigste 
et forslag fra styret om å opprette et 
nytt tillitsvalgtområde for Fellestjenes-
ter. Disse medlemmene er nå i hoved-
sak lokalisert i et nybygg på Hamar. 

Det ble stort sett ingen endring av 
styresammensetningen etter dette års-
møtet. Eneste endring var at Nils Are 
Magerøy kom inn på plassen som 2. va-
ramedlem.  
 

 
Innlegg av Knut Svardal, NJF 

Etter at den formelle delen av møtet 
var unnagjort, fikk Knut Svardal ordet. 
Han takket for invitasjonen og syntes 
det var hyggelig å kunne møte i Kjell 
Atle Brunborgs sted. Det var da også 
første gang han var til stede på et års-
møte i TAF. 

Det første tema han kom inn på var 
den nye organiseringen av Jbv Drift. En 
viktig endring her er overføringen av 
oppsynsmennene fra Banesjefene til 
Drift. Det er for øvrig et stort behov for 
nye medarbeidere i Drift, da det i årene 
fram mot 2015 vil være en svært stor 
avgang grunnet pensjonering. 

Når det gjelder årets mellomoppgjør 
kunne ikke Knut love de helt store tal-
lene. Gjennomsnittlig lønnsvekst for 
statsansatte i 2006 var 4,5 %. Dette gir 
et såkalt overheng til 2007 på 2,75 %. 
Da blir det ikke rom til å kreve det store 
løftet i år. Siden det i år er et mellom-
oppgjør, er det LO Stat sentralt som ut-
former kravene. Det vil bli spesielt bli 
fokusert på lavlønte og likelønn 
menn/kvinner. 

Forbundet er som alltid opptatt av 
samferdselspolitikken og da spesielt 
jernbanesatsing. For 2007 har sam-
ferdselssektoren fått et historisk løft på 
hele 5,5 mrd. kroner. Det er for tiden 
politisk interesse for kortere kjøretider 
og høyhastighetsbaner. Forbundet er 
ikke motstander av dette, men er sam-
tidig svært opptatt av at standarden på 
det eksisterende banenettet ikke for-
ringes. 

Av andre saker forbundet arbeider 
med for tiden kunne Knut ramse opp 
tjenestedirektivet (fra EU), eierskaps-
meldinga, regionsreformen, kommune-
valget og videreføringen av NTP (Norsk 
Transportplan). NJF har ft. 6.300 med-
lemmer. Dette tallet kan minske ytterli-
gere hvis flere av bedriftene som nå er 
medlem av NAVO, går over til NHO. NJF 
har ingen tariffavtaler overfor NHO-
bedrifter. Knut minnet til slutt om at 
det bare er 1½ år igjen til neste lands-
møte! 
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Tillitsvalgte i TAF 
 
 

 
 

 
VERV/NAVN 

 
ARBEIDSPLASS 

 
TELEFON 

 
Leder: 
Terje Wold 
 

 
 
HALDEN 

A: 57580 
M: 91657580 
E-p: Terje.Wold@jbv.no 
 

 
Nestleder:  
Henning Larsson 
 

 
 
HAMAR 

A: 73025 
M: 48173520 
E-p: Henning.Larsson@jbv.no 
 

 
Sekretær: 
Unni Johansen 
 

 
 
OSLO 

A: 57922 
M: 45247380 
E-p: Unni.Johansen@jbv.no  

 
Kasserer: 
Bente Karstensen 
 

 
 
SARPSBORG 

A: 69146 
M: 90522344 
E-p: Bente.Karstensen@jbv.no  

 
Opplysningssekretær:  
Vigdis Berg  
 

 
 
ELVERUM 

A: 62836 
M: 95282957 
E-p: Vigdis.Berg@jbv.no 

 
Styremedlem: 
Inger Marie Sæther 
 

 
 
OSLO 

A: 57922 
M: 95888212 
E-p: Inger.Marie.Seter@jbv.no 

 
1. varamedlem: 
Kristin Nymoen 
 

 
 
HAMAR 

A: 57431 
M: 91657673 
E-p: Kristin.Nymoen@jbv.no 

 
2. varamedlem: 
Nils Are Magerøy 
 

 
SARPSBORG 

A: 69146 
M: 91657480 
E-p: Nils.Are.Mageroy@jvb.no  

Valgt  på årsmøte 15 mars 2007 
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Organisasjonskartet til TAF etter årsmøtet, og lokale valg i  
tillitsvalgtsområdene og på den enkelte arbeidsplass. 
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NSB har sagt opp avtalen med JBV 
om felles sentralbord.  

 

NSB har sagt opp avtalen med Jernba-
neverket om felles sentralbord. Denne 

beskjeden fikk de ansatte på sentral-
bordet gjennom internbladet til NSB, 
Vårt Yrke. Ledelsen i Fellestjenester Øst 
(FØ) ble samtidig som bladet ble utgitt, 
informert av NSBs ledelse. Vi har fått 
løfter om at ingen ansatte vil miste job-
ben, men at det kan bli noen endringer 
i arbeidsoppgavene til den enkelte.  

Det vil nedsettes en arbeidsgruppe som 
skal se på den totale ressurssituasjo-
nen i FØ.  

Gruppen vil bestå av bl.a representan-
ter fra fagområdene; sentralbordet, per-
sonal, husdrift, sekretærtjenesten. Fra 
Trafikk- og Administrasjonsforeningen 
vil nestleder, Henning Larsson delta. 

 

 

Bemanning av stasjonskontoret uten tra-
fikkstyrerutdanning. 
 

 
 
TAF har vært deltaker i gruppa og vært en 
deltaker i form av å velge en minimumsløs-
ning i henhold til mandatet. NJF og de res-
surspersonene som er oppnevn fra persona-

let, Jim Strømstad og Stig Kjærnåsen, har 
signalisert i prosessen at de deltar, men er 
uenige i å redusere kompetansekravet for å 
arbeide på stasjonskontoret. Grunnlaget for 
TAFs og personalrepresentantene holdning 
er at i det operative bildet er det trafikkstyre-
re og togledere som virksomheten har behov 
for, både på kort og lang sikt. Det er forank-
ret i praksis og avtaler, at ved nyansettelse 
skal stasjonskontoret bemannes med fullt 
utdannet trafikkstyrer. Vi kan ikke gå god 
for at kravet til å arbeide på stasjonskonto-
rene blir lavere i dag enn tidligere. Vi har 
også argumentert med, at omstillingsdyktig-
heten og omstillingsvilligheten vil bli ve-
sentlig lavere ved å senke kompetansekravet 
for å arbeide på stasjonskontoret. Det er vår 
bestemte oppfatning at det er best for virk-
somheten å styrke kompetansen.  
Når vi vektlegger dette på denne måten er 
det fordi vi mener, at dette har en stor be-
tydning for skikkethet i jobbutførelse.  
 
Vi mener at trafikkstyrerne på stasjonskon-
toret skal sees på som en ressurs som bedrif-
ten har behov for, og som med enkelhet kan 
løse alle pålagte arbeidsoppgaver.  
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Faglige kurs 
 

TAFs HØSTKURS 2007 

Styret har fattet vedtak om at årets Høstkurs 
legges til Sanderstølen den 29 - 31. oktober. 
Årets kurs blir i samarbeid med vår søsterfo-
rening, FTA. Vi kommer tilbake med infor-
masjon fra opplysningsutvalget når innhold 
og avtaler er klare. 

ANDRE KURS: 

 

I tillegg minner vi om kurset i regi av LO 
Stat. 

Trinn II Organisasjonskunnskap 

Kurset gir grunnleggende innføring i orga-
nisasjonsarbeid. Det omfatter fore-
ning/avdelingstyret i arbeid, samt gjen-

nomføring av styre-, medlems- og årsmø-
ter. 

Det gis også en kort innføring i organisa-
sjonens oppbygging, forholdet mellom 
forbund, LO Stat og Landsorganisasjonen i 
Norge. 

Tidspunkt Sted Ansvarlig Søknadsfrist 

Uke 39 
24. – 28. 
september 

Sørmarka LO Stat 
Bodø 

15.juni 
2007 

 

Interessert? Ta kontakt med Opplysnings-
sekretær Vigdis Berg eller Terje Wold. Du 
kan også meld deg på direkte: 
www.lostat.no  

Alle kursene gir rett til fri med full lønn etter 
Hovedavtalen 

 

 

Kvinnene bygger landet 

10.mai avholdes kurset “Kvinnene bygger landet” på Sanderstølen Høyfjellshotell. Fra TAF 
har 8 medlemmer meldt seg på, noe vi er meget fornøyd med.. Vi håper dere får et fint og lære-
rikt kurs. Lykke til.. 
 

 

Terje Wold 

Trafikk- og Administrasjonsforeningen 
91657580 

http://www.lostat.no

