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REKORDSTORT FREMMØTE 28.3. 

et var et historisk godt fremmø-
te på foreningens årsmøte fre-

dag 28.3. Hele 42 medlemmer hadde 
funnet veien til Region Øst-
foreningenes møtelokale i Schwei-
gaardsgate 12 i Oslo Galleri. Saken 
som sannsynligvis ”drog” mest folk, 
var nok siste tids lønnsutvikling – og 
lønnsforskjeller! Mange var nok 
mest nysgjerrige på forbundslede-
rens forklaring på hvordan et såkalt 
”rekrutteringstillegg” bare skal gjel-
de for en bestemt stillingsgruppe på 
en bestemt arbeidsplass. Mer om 
denne saken og forbundslederens 
innlegg på neste side. 

For øvrig forløp årsmøtet helt ”et-
ter boka”. Årsberetning, regnskap og 
forslag ble enstemmig vedtatt. Det 

var noen kommentarer til et par av 
forslagene som skulle videresendes 
til forbundets landsmøte til høsten. 
Men spørsmålene ble greit besvart 
av foreningsleder Terje Wold. Det 
var kun under punktet ”Valg” det 
ble litt uenighet, da det kom opp et 
benkeforslag på Unni Johansen som 
(fortsatt) sekretær mot valgkomi-
téens innstilling på Nils Are Mage-
røy. Avstemningen resulterte i et 
klart flertall for valgkomitéens inn-
stilling. 

Etter forbundsleder Brunborgs 
innlegg helt på slutten av møtet, var 
det hyggelig sosialt samvær med 
servering av pizza, øl og brus. Noen 
holdt det gående helt fram mot mid-
natt! 
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Muligheter for et bruk-
bart lønnsoppgjør 

 
orbundsleder Kjell Atle Brunborg fikk utfolde seg 
helt til slutt på årsmøtet. Han takket for nok en 

gang å ha blitt invitert til TAFs årsmøte, og synes det 
var gledelig med det store fremmøtet. Det er nok ikke 
hverdagskost at en såpass stor prosentandel av en fo-
renings medlemmer møter opp. Ellers mente Kjell 
Atle at dette hadde vært en litt spesiell dag, da det ble 
ansatt ny, kvinnelig jernbanedirektør Etter Steinar 
Killi. Hun heter Elisabeth Enger og er for tiden råd-
mann i Bærum. Enger har sin yrkesbakgrunn fra 
kommunal sektor. 

 
Før Kjell Atle startet på 
temaet lønn, minnet han 
forsamlingen om at NJF 
bruker mye resurser på po-
litisk påvirkning (lobby-
virksomhet) overfor politi-
kerne både i Samferdsels-
departementet og Storting-
ets samferdselskomité. Til 
tross for at dagens regje-
ring årlig bevilger 1 mrd. 
mer pr. år til jernbanefor-
mål enn den forrige regje-
ring la opp til, mener NJF 
at det bevilges for lite mid-
ler til jernbaneformål i 
Norge kontra mange andre 
europeiske land som for 
eksempel Sverige. 

 
Vårens lønnsoppgjør 

Årets største sak under 
vårens lønnsoppgjør er 
uten tvil kampen om å be-
holde AFP-ordningen mest 
mulig uendret. Det har ny-
lig blitt brudd i meklingen 
i privat sektor (LO – 
NHO), slik at det er varslet 
såkalt plassoppsigelse for 
37.500 medlemmer. Kjell 
Atle tror ikke forbundene 
vil sende ut et resultat til 
uravstemning før alle for-

bundslederne er fornøyd 
med forslaget som skal 
sendes ut. Men han tror det 
går mot et system med to 
alternative AFP-ordninger; 
en med fullt tillegg fra 62 
år uten mulighet for noe 
særlig lønnet arbeid i til-
legg, og den andre ord-
ningen med en avkortning 
av tillegget ved lønnsar-
beid. 

Når det gjelder særal-
dersgrenser tror ikke Kjell 
Atle det blir tid til å gjøre 
endringer i dette systemet 
under årets lønnsoppgjør. 
For øvrig mente han at det 
rent pengemessig lønner 
seg å gå av på dagens 
AFP-ordning for de som 
ikke ønsker å ha lønnsar-
beid etter pensjonering. 
Når man derimot går av på 
særaldersgrense, kan man 
arbeide det man måtte øns-
ke fram til man er 67 år. 

Kravene i statsoppgjø-
ret blir overlevert til Staten 
4. april. Dette oppgjøret 
må være i havn natt til 1. 
mai. Da privat sektor kom 
bedre ut enn statlig sektor i 
fjor, mente Kjell Atle at 

årets oppgjør burde gi en 
brukbar uttelling for de 
statsansatte. NJF har over-
for LO Stat foreslått en 
kombinasjon av % og kro-
netillegg. Videre krever 
man at lørdags-
/søndagstillegget omgjøres 
til 45 % av timelønnen 
(som i NSB). Dette vil 
være en klar forbedring for 
turnusarbeiderne. 
 
NTP 

Det er viktig for NJF å 
være høringsinstans i for-
hold til Nasjonal Trans-
portplan (NTP). NJF har 
konsentrert seg om følgen-
de fokusområder: * Mer 
godstrafikk på jernbanen * 
Kollektivtrafikken rundt de 
største byene  * Tog med 
høy hastighet. Over en ti-
årsperiode foreslår NJF 40 
mrd. til drift og vedlike-
hold, mens det i NTP er 
forslått 37,4 mrd. Så spri-
ket er ikke så stort. Prob-
lemet er at med dagens be-
vilgningstakt vil det ikke 
bli mulig å bygge ut nye 
strekninger og parseller i 
det hele tatt. 

F 
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”Rekrutteringstillegg” 
Til den noe betente saken mange av medlem-
mene var kommet for å høre om, kunne Kjell 
Atle innledningsvis meddele at NJFs primære 
lønnspolitikk er at alle medlemmer i samme 
stillingsgruppe får lik lønnsutvikling. Men i 
spesielle tilfeller gjøres det unntak for å beholde 
eller rekruttere tjenestemenn til utvalgte tjenes-
testeder som for eksempel på Nordlandsbanen 
der det foregår utbygging av fjernstyring. 

Når det gjelder det såkalte rekrutteringstil-
legget for toglederne i Oslo, har dette sin bak-
grunn i at det er ganske stor ”gjennomtrekk” av 
medarbeidere ved togledersentralen i Oslo. Etter 
en del diskusjon mellom Jbv og Norsk Togle-
derforening endte det med at Jbv var villige til å 
gi samme kompensasjon som på Elkraftsentralen – kr 4.666 fram til 31.12.2010 – for å bedre 
personalsituasjonen på togledersentralen. Det var etter sigende akutt fare for personalmangel til 
sommeren hvis ikke personalet var villige til å arbeide en del overtid. NJF hadde da ikke annet 
valg for sine medlemmer enn å underskrive protokollen. 

Det som er verdt å merke seg, er at NJF forlangte 2 ltr. opprykk for samtlige operative med-
arbeidere i Trafikk før man var villig til å underskrive protokollen. Brunborg hadde uansett for-
ståelse for den frustrasjon som gjør seg gjeldende ute når et slikt tillegg kun blir gitt på en be-
stemt arbeidsplass. 
 
 

Glade mottakere av LOs 40 årsmerke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreningsleder Terje Wold på mottakelsen for fire av fem 40 års medlemskapsjubilanter. 
Til høyre for Terje har vi Bjørn Haugli, Birger Mostu, Carl O. Førrisdal og Thor Granaas. 
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Styret, opplysningsutvalget, hyttestyrets og valgkomi-
téens sammensetning etter årsmøtet: 
 
STYRET 
Leder : Terje Wold, Halden st. 
Nestleder : Henning Larsson, Hamar st. 
Sekretær : Nils Are Magerøy, Sarpsborg st. 
Kasserer : Bente Karstensen, Sarpsborg st. 
Oppl.sekretær : Vigdis Berg, Elverum st. 
Styremedlem : Unni Johansen, Toginfo, TSS Oslo S 
1. varamedlem : Kristin Nymoen, Fellestj. Hamar 
2. varamedlem : Roy Sundsby-Hansen, Alnabru st. 
 
 
OPPLYSNINGSUTVALGET 
Leder : Vigdis Berg, Elverum st. 
Medlem : Ingrid Holst Swensen, Stortorget 7 
Medlem : Christine Schau, Stortorvet 7 
Varamedl. : Styrets varamedlemmer 
 
 
HYTTESTYRET (konstituerer seg selv) 
Leder : Harald Furuseth, Gjøvik st. 
Styremedl. : Roy Sundsby-Hansen, Nils Are Magerøy, Britt Live Winge og  
   Unni Johansen 
Varamedl. : Tove Sveum, Kjell Moldal og Stig Arne Nilsen 
 
 
VALGKOMITÉ 
Leder : Hans Henriksen, Sarpsborg 
Medlemmer : Anne Kari Martinsen, Inge Steinli, Grethe Iren Gabrielsen og  
   Trond Erik Skrukli 
Varamedl. : Inger Marie Sæther og Wenche Breivik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildet er fra utdelingen av 40-årsnål på 
selve årsmøtet. 
Fra venstre: Terje Wold, Kjell Atle Brun-
borg, Martin Nygård, Carl O. Førrisdal 
og Bjørn Haugli 
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ÅRETS HØSTKURS GÅR TIL RIGA!  
 

 
 
Opplysningsutvalget arbeider med store planer for årets høstkurs. 
Det kan være lurt allerede nå å sette av dagene 20. – 22. oktober. 
 
Opplysningssekretær Vigdis har meddelt Bulletin om at temaene i år blir be-
lastning ved nattarbeid og kollegastøtteordningen. Det arbeides også med å få 
til et besøk hos våre kolleger i Latvia. Nærmere info om dette kurset vil selvsagt 
komme i en fremtidig utgave av dette organet. 
 
 
 

Utgivelse av ”Bulletin” 
 

Hei alle TAF-medlemmer! 
Som tidligere ”redaktør” i ”Bulletin” fra min periode som forenings-
leder, har jeg sagt meg villig til å gjenoppta dette arbeidet da jeg ble 
forespurt om å tre inn i vervet som sekretær i styret. Rent formelt er 
det iht. vedtektene opplysningssekretæren som har ansvaret for in-
formasjonsvirksomheten. Men i et fagforeningsstyre må man selvsagt 
hjelpe hverandre slik at jobben overfor medlemmene blir utført etter 
beste evne. Derfor håper jeg å kunne bidra med aktuell og nyttig in-
formasjon samt noen innslag fra hva som rører seg på medlemmenes 
arbeidsplasser. 

Mitt store håp er at også dere kan bidra med små og store saker som det kan være aktuelt å informere om. 
Selv har jeg mest kjennskap til togekspeditørenes hverdag, da jeg jo selv har dette yrket. Derfor er jeg svært 
interessert i gjøre meg kjent med og skrive om hverdagen på arbeidsplasser til medlemmer som ikke er togekspe-
ditører. Håper jeg kan bli litt fristilt fra jobben i Sarpsborg slik at jeg kan komme på besøk rundt om på ar-
beidsplassene. 

Når dette er sagt, er det selvsagt ikke slik at jeg skal være den eneste som skal skrive i dette organet. Her er 
det selvsagt åpent for leserinnlegg fra alle medlemmer. Også dikt og limeriks mottas med takk. Vi har mange 
kreative medlemmer blant oss! Det er ennå ikke spikret hvor ofte ”Bulletin” skal sendes ut. Selv synes jeg den 
minst må sendes ut annenhver måned. Men hvis det dukker opp saker det haster med å informere om, vil en 
”Bulletin” selvsagt bli sent ut. 

Med ønske om en god vår! 
Nils Are 


