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Avlønning av trafikkpersonale 
 

 løpet av det siste halvåret har det 
skjedd en viss lønnsdifferensiering 
innenfor samme stillingstittel i Tra-

fikk. Endringene for dagens trafikksty-
rere skjedde i første omgang sent i fjor, 
da trafikkstyrerne stasjonert ved lan-
dets største trafikkstasjoner fikk tillagt 
sin lønn trinn 15 på B-tabellen.  

Utover vinteren oppstod det en ge-
nerell misnøye i Trafikk – ikke minst i 
TØ – da montørene innen elektrofag 
fikk et pent opprykk på B-tabellen. Det 
hjalp heller ikke på situasjonen når 
våre ”kolleger” i NSB fra i fjor høst fikk 
en betydelig bedre betaling for helgetje-
neste (45 %). Det var liten vilje til å yte 
ekstrainnsats når udekte vakter skulle 
dekkes. Jernbaneverket gikk til slutt 
med på å heve lønnsnivået for alt per-
sonale i trafikkstyring med 2 ltr. på A-
tabellen. Nå skulle vel alt være ”fryd og 
gammen” igjen? 

Grunnet problemene med å beman-
ne elkraftsentralen, tilbød Jbv å gi et 
månedlig tillegg til elkraftoperatørene 
på kr 4.666. Samme tillegg ble stilt som 
krav fra toglederne i Oslo, som også 
hevdet å ha mangel på personale. Kra-
vet ble innfridd og kalt et ”rekrutte-
ringstillegg” som skal vare ut 2010.  
Noen spurte seg da om ikke også egen 
arbeidsplass slet med å rekruttere nok 
personale. Det var spesielt ved to ar-
beidsplasser i vårt område man mente 
at en urettferdighet hadde oppstått. Fo-
reningen mottok krav om tilsvarende 
tillegg ved disse arbeidsplassene. Kra-
vene ble oversendt landsrådet som så 
forhandlet med Jbv om tilleggslønn for 
personalet. I første omgang var ledelsen 
kun villig til å gi et tillegg til Alnabru. 
Etter noe tautrekking gikk så ledelsen 

med på en ”pakkeløsning” der trafikk-
styrerne på Alnabru har fått trinn 40 på 
B-tabellen (tidligere B15 er inkludert), 
trafikkstyrerne ved Ski, Drammen og 
Trondheim har fått B20 og toginforma-
tørene ved TSS Oslo har fått trinn 10 på 
B-tabellen. Dette er i prinsippet en 
bedre type tilleggslønn enn det såkalte 
rekrutteringstillegget, da tilleggslønn 
etter B-regulativet er pensjonsgivende. 
Det må understrekes at stasjonene som 
har fått de omtalte tilleggene, har stor 
trafikkbelastning og det er lang opplæ-
ringstid før man kan ta stillverksprøve. 

Hva med oss da? vil sikkert mange 
medlemmer på stasjoneringssteder som 
ikke har fått noe B-trinn i det hele tatt 
si. Den ”ballen” vil TAF som forening ta, 
da det er kommet en del reaksjoner på 
det som har skjedd. Likelønnsprinsip-
pet for personalet i Trafikk vil mange 
hevde er brudt. Er løsningen nå å ta for 
oss stasjon for stasjon for å finne ut om 
det er grunnlag for tilleggslønn etter B-
tabellen? Et eksempel: Kan man egent-
lig si at txp Moss har en mindre an-
strengende jobb enn txp på Ski? På Ski 
er det to tjenestemenn som tar seg av 
trafikkstyringen, mens han/hun i Moss 
må gjøre alle oppgaver selv. Belast-
ningen for vakthavende txp i Moss er 
neppe mindre for den enkelte der enn 
den er på Ski. Spørsmålet er om tillegg 
til større trafikkstasjoner skal gå på be-
kostning av en generell lønnsforbedring 
for alle trafikkstyrere. 

 Disse spørsmålene vil nok bli den 
neste store utfordringen for TAF i tiden 
fremover. Styret planlegger i første om-
gang å innkalle til et medlemsmøte om 
bl.a. denne saken i midten av august. 
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ET BELASTET ARBEIDSMILJØ VED TSS, OSLO S 

Toginformatørene Lisbeth Abrahamsen og Nina Barreng har i lengre tid hatt en slitsom tilværelse på jobben. 
 

et har i lengre tid pågått en fullstendig renovering innvendig i DA-bygget på Oslo S. 
Oppover i etasjene er det kun togledersentralen som har vært operativ. For det tje-

nestegjørende personalet har belastningen når det gjelder støy- og støvplager til tider 
vært så stor at enkelte er blitt sykmeldt mens andre har fått arbeid utenom sentralen. 
Dette til tross for at bedriftshelsetjenesten har konstatert at forurensningen ligger innen-
for lovlige verdier.  

        
Grunnet bl.a. høyt sykefravær og en viss turnover har 
det vært mange udekte vakter på Toginfo. Dette har 
selvsagt gjort arbeidsbelastningen enda verre for de 
gjenværende som har vært i tjeneste. Personale un-
der opplæring har nærmeste blitt skremt mht. belast-
ningen man har opplevd på enkelte vakter. Alle håper 
nå at situasjonen vil bli bedre når renoverings-arbeidet 
etter planen skal være ferdig i august. Hvis også per-
sonalsituasjonen blir normalisert ved Toginfo, får man 
håpe arbeidsmiljøet igjen bli slik det bør og skal være 
på en arbeidsplass. 
 
 
Man har nærmest måttet gå spissrotgang for å komme seg 
på jobb i TSS. Slik så ut det 8.etg.  

D 
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Tariffoppgjøret 2008 

år dette skrives er uravstemningen vedr. tariffoppgjøret avsluttet. I vår forening ble 
det et JA-flertall, men dog ikke overveldende. Resultatet ble 124 JA og 91 NEI av 

de godkjente stemmene. Dessverre er det fortsatt slik at noen ikke skriver navnet sitt på 
den ytterste konvolutten. Da blir stemmen forkastet. I den andre LTTA-foreningen i 
Oslo, var det nesten 100 % JA-stemmer. Alt tyder på at det går mot et JA-flertall i stats-
oppgjøret. Det som selvsagt er litt dumt, er at man ikke vet det endelige resultatet ver-
ken fra det sentrale justeringsoppgjøret eller lokalt oppgjør når man avgir sin stemme. 
Man vet bare hvor store rammene er for disse oppgjørene. 

Pr. 1.7. skal det føres sentrale justeringsforhandlinger mellom hovedorganisasjone-
ne og Staten. Rammen er på 1,00 % av lønnsmassen. Vårt eget forbund har for lengst 
oversendt et krav til justeringsforhandlingene til LO Stat. I vårt foreningsområde kan føl-
gende krav være av interesse: 

 
 Lønnsspennet heves med 10 

lønnstrinn i både bunn og topp for 
bl.a. stillingskode 1375 Gruppele-
der. 

 Lønnsspennet for stillingskode 
1373 Trafikkleder endres til 49 – 
61. 

 Det opprettes ny stillingskode på 
lønnsspenn 43 – 55 for Trafikksty-
rer. 

 Stillingskode 1374 Trafikkstyrer 
flyttes fra lønnsramme 10 til 14. Al-
le løftes 2 trinn. 

 Stillingskode 1429 Aspirant flyttes 
fra lønnsramme 01 til 02. 

 Følgende stillinger på lønnsspenn 
gis 2 trinn: 1375Gruppeleder, 1137 
Driftsleder, 1136 Driftstekniker, 
1366 Faglig leder, 1433 Senior-
sekretær 

 I følgende lønnsrammer økes 2 
lønnstrinn på alle nivåer: 03, 09, 10, 11, 14, 17 og 22. 

 
Forhandlinger i dette 

oppgjøret vil skje når og 
hvis det foreligger JA-
flertall til hovedoppgjøret. 
Grunnet ferieavvikling kan 
det hende vi må vente på 
resultatet til etter sommer-
ferien. 

Lokale forhandlinger skal 
føres i den enkelte etat. 
Resultatet skal gjelde pr. 
1.8. I Jernbaneverket skal 
det fordeles en pott på 17 
millioner. Det er lagt noen 
føringer for dette oppgjøret 
i hovedoppgjøret. Bl.a. bør 

kvinner få en større andel 
av avsetningen til lokale 
forhandlinger enn pro rata 
tilsier. Videre er det lagt 
vekt på at utdannings-
grupper som er vanskelig 
å rekruttere og beholde 
skal prioriteres. For med-
lemmene i vår forening vil 
det vel være naturlig å pri-
oritere dem som får lite 
uttelling av det sentrale 
justeringsoppgjøret. Det vil 
bli utarbeidet gruppekrav 
for trafikkstyrere og togin-
formatører. Medlemmer i 

administrative stillinger kan 
gjerne sende inn lønns-
kravskjema til foreningen 
med kopi til leder. 

 Vi får håpe det forelig-
ger et resultat fra dette det 
sentrale justeringsoppgjø-
ret før vi skal avholde 
medlemsmøte på sen-
sommeren. Det hadde 
vært fint om styret kunne 
legge fram et forslag til 
prioriteringer på dette mø-
tet. 

 

N 
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TILLITSVALGTSAMLING 18.6. 
m/diskusjon om turvalgsansiennitet 

 
om vanlig ble det avholdt en samling for de tillitsvalgte i TAF også denne for-
sommeren. Fungerende landsrådsleder Torfinn Håverstad var invitert til å ta del i 

temaene som ble tatt opp samt å si litt om lønnsoppgjøret. 
 
Tillitsvalgtordningen 

Det første temaet som ble tatt opp var 
tillitsvalgtordningen i TAF. Terje viste 
org.kartet på lerretet og forklarte litt om de 
forskjellige funksjonene i organisasjonen. 
På spørsmål om deltakerne syntes organi-
seringen var ok, kom det i hvertfall ingen 
protester! 
 
Turvalgsansiennitet 

Temaet som avstedkom størst delta-
kelse var spørsmålet om turvalgs- eller 
stillingsansiennitet. Ledelsens forslag var 
jo i sin tid at man enkelt og greit la tjenes-
teansienniteten ved Jbv til grunn når man 
skulle velge tur. Det har siden den gang 
oppstått en del ulikheter fra foreningsom-
råde til foreningsområde. Ledelsen ønsker 

nå en lik ordning for hele landet. Hvis man 
fortsatt skal beholde ordningen med stil-
lingsansiennitet, er det et par forhold man 
må få avklart: 

 
 Hvis en tjenestemann går ut av en 

stilling der det er turvalg for å tje-
nestegjøre i for eksempel admini-
strasjonstjenesten, får han da god-
skrevet tidligere stillingsansiennitet 
hvis han søker seg tilbake til stil-
lingen med turvalg, eller må man 
begynne på 0 nok en gang? 

 Hvis en trafikkleder søker seg til-
bake som trafikkstyrer, godskrives 
da tiden som trafikkleder som stil-
lingsansiennitet for trafikkstyrer?  

 

S 
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Lønnsdifferensiering 
Torfinn forklarte bakgrunnen for B-

trinnstilleggene for Toginfo og enkelte 
store stasjoner. (Se lederartikkelen.) Som 
fagforeningsmann er det vanskelig å si nei 
når ledelsen tilbyr høyere lønn for arbeids-
takerne. Ledelsens utgangspunkt for tilbu-
det var at det på arbeidsplassene som fikk 
de omtalte tilleggene er stor arbeidsbe-
lastning. Torfinn forstod at det å forlate 
likelønnsprofilen for trafikkstyrerne kunne 
virke urettferdig for de som ikke fikk noe. 
Men ofte er det slik at når skjevheter opp-
står, er dette en spore til å heve nivået for 
de som blir hengende etter. Dette må da 
foreningene sette på dagsorden ved for 
eksempel lokalt oppgjør. 
 
Nytt fra områdene 

Av saker fra områdene ble bl.a. nevnt 
følgende saker: 

 Det foreligger for tiden ingen planer 
om samlokalisering av togeksp. og 
togledelsen på Hamar. 

 Utbygging av ny containerterminal 
på Alnabru vil bli forsert. Man har  

 allerede begynt med anleggsarbeid 
ved området ved C10. Personalet 
ønsker å få avklart spørsmålet om 
anleggstillegg. 

 I Østfold er det en del frustrasjon 
vedr. forskjellene som er oppstått 
etter at visse stasjoner har fått til-
legg etter B-tabellen. Fra Østre lin-
je har det vært stilt spørsmål om 
evt. godtgjørelse for å stå i stilling 
ift. fjernstyring fra 2012 (jfr. tilbudet 
til trafikkstyrere på Nordlandsba-
nen). 

 På Toginfo har det vært en vanske-
lig tid i forbindelse med ombyg-
gingen i DA-bygget samt stadig 
udekte turer som medfører større 
belastning på de som er i tjeneste. 
(Se egen sak.) 

 I Fellestjenester er det store lønns-
forskjeller mellom arbeidstakere 
som utfører samme type jobb. 

 
Samlingen ble avsluttet med en bedre 
middag på Egon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin ønsker alle medlemmer en riktig 
God Sommer! 

Fritak for overtidsarbeid 
 
Det har vært reist spørsmål ift. hvorvidt man 
kan be seg fritatt for overtidsarbeid. I Aml. § 49 
pkt. 5 er dette klart definert. I kommentaren er 
det videre utdypet at helsemessige grunner 
alltid er fritaksgrunn. Videre ”sosiale hensyn, 
for eksempel hensynet til familie og lignende 
er også fritaksgrunn hvis det er tilstrekkelig 
viktig. Det må i hovedsak være arbeidstakeren 
som avgjør viktigheten, men dette forutsetter 
at man ikke misbruker bestemmelsen.” Dette 
burde være klar tale. 
 
TAF er for øvrig klar på at denne bestemmel-

sen også må gjelde ved omlagt tjeneste. 

 
 


