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Noen sommertanker .….. 

I den ”søte sommertid” blir det heldigvis tid til litt fundering om både det ene 

og det andre. For medlemmer i TAF er det vel tanker om jernbanen og medlem-
menes trygghet i jobben det er mest naturlig å fokusere på her. For det er dess-
verre slik at man i en hektisk foreningshverdag stort sett er fokusert på de sakene 

som må løses ganske raskt og ofte etter bestemte tidsfrister. 
Foruten å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidssituasjon, bør en oppegående 

fagforening også ha fokus på samfunnet rundt oss. Fra vårt ståsted er det selvsagt 
de politiske beslutninger i forhold til samferdselspolitikken som er av størst be-
tydning for oss i jernbanedriften. Har vi egentlig fra fagbevegelsens side vært flin-

ke nok til å fremheve jernbanens fortrinn overfor politikerne? Hvis jeg skal svare 
på mitt eget spørsmål, blir svaret nei (dessverre!). Det betyr at både TAF, NJF og 
LO-systemet må engasjere seg mer i dette arbeidet. Kanskje har fagbevegelsen 

vært for ”katolske” ved at den stort sett bare har hatt skikkelig dialog med ett be-
stemt parti? Det er med andre ord nok å ta tak i fremover! 

For øvrig har det skjedd saker og ting innenfor ”vår svære” også: Sentralt juste-
ringsoppgjør er som dere vet ferdigforhandlet. Det var kun 1 større gruppe innen 
TAFs medlemsmasse som fikk uttelling i dette oppgjøret: Gruppelederne fikk alle 

ett lønnstrinn. Dette skal vi rette opp i det lokale oppgjøret pr. 1.9.! Ellers har det 
skjedd en avklaring vedr. komp. for overtidsarbeid innen trafikkstyring. Trafikk-
styring er for øvrig som sikkert de fleste nå har fått med seg, organisert som et 

eget forvaltningsorgan fra 16. juni. Og som om ikke dette er nok: Foreningens fe-
riested Hauglund er solgt. Mer om alle disse sakene lenger ned. 
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LØNNSOPPGJØR  

Som sagt er sentralt lønnsoppgjør i havn. Føringene det ble enighet om mellom Staten og 
hovedsammenslutningene i statlig sektor ble stort sett fulgt. Blant våre medlemmer var det 
gruppelederne og et par kontorsjefer som fikk hevet sin topplønn med ett trinn. For øvrig 
ble det gjort en del endringer innenfor lønnsrammene, slik at det blir kortere opptjeningstid 
for å komme til toppen på de forskjellige alternativene. Det var med andre ord lite penger 
som kom TAFs medlemmer til gode i dette oppgjøret. Men jeg sakser litt fra en uttalelse fra 
”vår” Kjell Atle Brunborg i forbundet gjengitt i NJFs nettavis: 
 
Stor lokal pott 
- I det lokale justeringsoppgjøret per 1. september har vi 20 millioner kroner til rådighet i Jernba-

neverket. Dette er den største summen vi noensinne har hatt, og to og en halv gang så mye som i 

fjor. Det tilsvarer 6.500 kroner, eller 1,7 lønnstrinn, per ansatt i Jernbaneverket. Jeg regner med 

at vi kan få til mye i det lokale oppgjøret for de som ikke fikk noe i det sentrale justeringsopp-

gjøret. Jernbaneforbundets målsetning er at når vi er ferdig med det sentrale og lokale juste-

ringsoppgjøret, så skal alle våre medlemmer ha fått minimum ett lønnstrinn, sier første nestleder 

i Norsk Jernbaneforbund, Kjell Atle Brunborg. 

 

Det er med andre ord “von i hangande snøre”.  TAFs arbeidsutvalg har for øvrig behandlet 
alle innkomne krav til det lokale oppgjøret pr. 1.9. Vi har nok tatt noe hardt i, slik at vi må 
nok regne med noen reduksjoner underveis. Mange medlemmer har sendt inn krav på hele 
5 lønnstrinn. Det skal noe til å få innfridd så store krav. Uansett: Undertegnede og styret for 
øvrig skal gjøre det vi makter for å få mest mulig ut av dette oppgjøret. 
 

      
 
 

KOMPENSASJON FOR OVERTIDSARBEID I TRAFIKKSTYRING 

I mai ble det avholdt møte mellom Jernbaneverket og NJF for å få en avklaring på hvordan 
avtalen om kompensasjon for overtidsarbeid skal godtgjøres i tiden fremover. Avtalen 
inngås med virkning fra 31.05.2002 og utløper uten forutgående oppsigelse 01.09.2003. 
Hovedpoenget med dette avklaringsmøtet, var at alle som jobber overtid får den samme 
godtgjørelsen som den som har blitt utløst ved arbeid på hjemmevaktdager. Det oppstod 
en del misforståelser om tolkningen like etter at protokollen ble offentliggjort. Men etter en 
forespørsel til forhandlingsleder Thor Dahl i Jbv skal dette nå være avklart. 
 
For TAF er det også viktig at hjemmevaktordningene blir forlenget i tråd med rammeavta-
len mellom Jbv og NJF. Dette er nok den beste måten å fordele overtidsarbeidet best mulig 
blant de ansatte. Avtale om en slik forlengelse er så langt gjort for personalet ved Toginfo. 
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Utvidet bruk av overtid 

På grunn av en anstrengt personalsituasjon i forbindelse med ferieavviklingen spesielt i 
område KHDB, har styret gått med på å tillate utvidet bruk av overtid etter Aml § 50.2 for 
en 3-måneders periode. Det kan nesten ikke nok presiseres at dette helt og holdent er opp 
til den enkelte arbeidstaker om han/hun vil inngå en slik avtale med arbeidsgiver. Ingen må 
m.a.o. føle seg presset til å skrive under på listene som nå foreligger på de enkelte ar-
beidsplasser. 
 
Styret har ingen intensjoner om å la det gå automatikk i å godkjenne slik bruk av utvidet 
overtid. Dette vil bli nøye vurdert hver gang vi får inn en søknad. For øvrig går det rykter 
om at myndighetene ønsker å gjøre om ”normalt” overtidstimeantall pr. år til 400! Da vil 
selvsagt slike søknader bli unødvendige. 
 
For øvrig er det kommet spørsmål om lovligheten ved å bytte til seg en vakt kontra å arbei-
de en overtidsvakt slik at dagsverket blir totalt 16 timer. For normalt tenkende mennesker! 
høres det selvfølgelig helt vilt ut at dette ikke ses på som samme sak. Men dette skal vi 
forsøke å få en ordning på! 
 
 

 
 

Feriestedet solgt! 
Vårt kjære feriested ble den 21.6. solgt til investeringsselskapet ”Ottar” for 4,4 mill. 

kroner. Summen vil bli delt likt mellom KfO og TAF.  I tillegg er også alt løsøre over-

ført til de nye eierne for en rimelig sum. Det vil ikke bli mulig å leie hytter på Haug-

lund etter 1.9. uten spesiell avtale, da stedet skal hovedrengjøres. 

 

         
 

Ønsker dere alle en fortsatt god sommer! 
Hilsen Nils 


