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MEDLEMSDEMOKRATIET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

an kan ikke unngå å gjøre 
seg noen refleksjoner når 
foreningen innkaller til et 

viktig medlemsmøte, og det møter 
opp kun 11 medlemmer inkludert 
medlemmer av styret av en med-
lemsmasse på 300. Møtet ble riktig-
nok avholdt på et tidspunkt der en 
del medlemmer var på ferie samt at 
sakene stort sett dreide seg om de 
av oss som har turnusarbeid. Men 
allikevel? 

Når en forening skal ta stilling til 
viktige prinsipielle spørsmål, hender 
det at styret søker å få medlemmene 
i tale slik at viktige avgjørelser kan 
skje på et bredest mulig grunnlag. 
Systemet med uravstemninger gjel-
der kun for godkjennelse evt. forkas-

ting av forhandlingsresultat ved ho-
vedtariffoppgjør hvert annet år. Den 
eneste mulighet et styre da må be-
nytte seg av, er de gode gammeldag-
se! medlemsmøtene evt. årsmøte. 
Hvis det møter opp få medlemmer 
på slike møter, vil selvsagt disse få 
”stor makt” når saker skal avgjøres. 
Det paradoksale er at det da kan bli 
tatt avgjørelser som faktisk går på 
tvers av det et flertall av medlem-
mene ville ha stemt for hvis de i teo-
rien hadde møtt fram. 

Slik er den harde virkelighet i fo-
reningsdemokratiet. Moralen er der-
for at man må møte opp hvis man 
ønsker å påvirke en sak i en bestemt 
retning. 

Nils Are 
 

M 
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OLJEN I MASKINERIET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

nnenfor disse kanskje litt anonyme veggene foregår det ting som er 
av vital interesse for Jernbaneverkets ”indre liv”. Bortsett fra ba-

nesjefen og hans stab er dette hovedsetet til Fellestjenester. Bygget 
som ligger ca. ½ km sør for Hamar stasjon er nytt og funksjonelt og 
rommer ca. 80 medarbeidere. ”Bulletins” utskremte fikk en interessant 
omvisning av vår hyggelige stedstillitsvalgte Anne-Kari Martinsen. Hun 
sørger for at TAFs 32 medlemmer fordelt på 3 seksjoner, har en best 
mulig hverdag. Foreningens medlemsantall innenfor Fellestjenester er 
nå såpass stort at det var behov for et eget tillitsvalgtområde her. 
 
 
 
 
Den som frontet Fellestjenester 
2.9. var Grethe Bråthen som selvføl-
gelig er medlem hos oss. Hun tilhø-
rer egentlig seksjon Regnskap, men 
tjenestegjør også i resepsjonen, da 
det er Regnskap som sørger for be-
manningen her.  
Mye av tiden i resepsjonen benyttes 
til å skanne inngående fakturaer. 
 

I 
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Dokumentsenteret 
Innenfor resepsjonen i 1. etg. finner man Dokumentsenteret. I tillegg til arkivtjenester 

utgjør Dokumentsenteret Jernbaneverkets offisielle hovedpostadresse. Det er her all inn-
gående post havner (hvis den er riktig adressert!). Etter mottak blir posten skannet og re-
gistrert i datasystemet ”DocuLive”. Posten som nå er blitt omgjort til elektroniske doku-
menter, havner så i innboksen til de aktuelle saksbehandlerne. Papirversjonen havner rett i 
arkivet. 

Det er Roel Houtsma som forteller om Dokument-senteret denne dagen, da de fleste av 
kollegene er på møte i Oslo. Roel forteller at det i tillegg til dokumentsenteret på Hamar 
også er et eget senter for teknisk dokumentasjon i Oslo. Det er nødvendig av hensyn til 
rask tilgjengelighet til tegninger mv. for ingeniører og andre innen tekniske fag.  

Ellers har Jernbane-verket fortsatt en utfordring ift. personalarkiv. Det er igangsatt et 
prosjekt for også å få dette elektronisk. I dag er personalmapper spredd rundt hos de en-
kelte personalansvarlige. Det er neppe den tryggeste oppbevaringsmåte for til dels sensiti-
ve opplysninger. 

Man har slitt med en del 
underbemanning på avde-
lingen. Da hjelper det ikke 
alltid at man er utstyrt med 
hele 3 gode skannere. Per-
sonalsituasjonen er bedre 
nå, og det er et godt sam-
hold blant personalet for-
teller Roel.  

Roel Houtsma 
Roel er opprinnelig fra Nederland. Etter flere ferieturer til 
Norge på 90-tallet, ble han og kona så ”forelsket” i Norge at 
de bestemte seg for å flytte hit. Roels jernbanekarriere startet 
faktisk på en av våre museumsjernbaner – Urskog-
Hølandsbanen på Sørumsand. Etter bl.a. å ha tjenestegjort i 
Miljøverndepartementet, begynte han i Jernbaneverket i 2005. 
Han trives godt på tross av ganske lang pendleravstand fra 
hjemmet på Blaker. 
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Regnskap 
På regnskap ble ”Bulletin” møtt av to 

hyggelige damer – Ellen Værlien (tv.) og 
Torill Berg. 

Arbeidet på Regnskap består foruten 
den daglige regnskapsføringen, i å sende 
skannede fakturaer via ”Agresso”-
systemet til de forskjellige koststedsei-
erne for attestasjon og anvisning. Jbv er 
inndelt i fem ”firmaer”. Dette er: Stabe-
ne (JD), Bane Energi (JE), Utbygging 
(JI), Trafikk (JK) og Bane (JP). 

Seksjonen har 20 medarbeidere. 
 

 

 

 
 

 

 

I øverste etasje har medarbeiderne en lys 
og trivelige kantine med masse god mat! 

 

Lønn og Personal 
Dette er nok den seksjonen de fleste av oss ”fotfolket” har mest kontakt med. Seksjo-

nen har totalt ca. 30 medarbeidere som er inndelt i stabsavdeling, personalavdeling, time-
prosjekt, reiseregninger og lønn. Noen av medarbeiderne er stasjonert i ”satellitter” i 
Oslo, Drammen, Bergen, Trondheim og Narvik. 

De første medarbeiderne (og ferske TAF-
medlemmer!) ”Bulletin” traff i seksjonen 
som ligger i 3. etg. var Astri og Ingrid. De 
fortalte at jobben deres går ut på å få 
stillingsannonser for hele Jbv ut i mediene. 
I den enkelte tilsettingssak utarbeider 
avdelingen tilsettingsprotokoll der det 
opplyses om innstillingsrekkefølge, 
stasjoneringssted og lønnsfastsettelse. 
Deretter sender de ut tilsettingsbrev til 
den ”heldige”. Også i denne avdelingen har 
man et eget dataverktøy kalt EasyCruit.  
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I avdelingen Lønn arbeider bl.a. en hyggelig trønder som heter Harald Susegg. Han fortel-
ler at medarbeiderne har hver sitt geografiske område å ta seg av. Jobben består i å 
kontrollere og summere timelister attestert av personalansvarlig leder. Summene registre-
res deretter i ”Agresso”. Det utarbeides så et ”lønnsforsalg” som er grunnlaget for den 
endelige lønnsutbetalingen. Dette må være klart ca. den 10. i hver måned. 
 
 
 
 
 
 
 
Trivelige medarbeidere på 
avdeling Lønn. Fra venstre: 
Harald Susegg, Marit Nesset 
og Ruth Myrvold. (Jentene er 
både nytilsatte og nyinn-
meldte i TAF!)  
Lengst til høyre stedstillits-
valgt Anne-Kari Martinsen 
 
 
 

UTVIDET TOGINFO PÅ HAMAR 
e fleste har vel hørt om Toginfo. Der jobber flittige medarbeidere som in-
formerer både muntlig og skriftlig om forsinkelser og annonsering på sta-

sjonene. Men det er ikke bare i 9. etg. på Oslo S vi har medlemmer i toginfotje-
nesten. Også ved togledersentralen på Hamar er det nå tre faste medarbeidere 
som sørger for informasjonsvirksomheten. De jobber i en 3-ukers turnus, men 
får hjelp av vikarer ved behov. 

Da ”Bulletin” var på besøk, var det ”veteranen” Irene Rølsåsen som lot sin 
stemme kringkaste over nordre del av Østlandet. Hun synes det kan bli trekk-
fullt i de gamle lokalene i 2. etg. på Hamar stasjon. Men det hjelper å ha triveli-
ge (mannlige!) kolleger rundt seg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irene Rølsåsen tar seg av 
toginfovirksomheten i Hamar 
toglederområde. Bak står sjefen 
sjøl, togdriftsleder Bjørn Haugli. 
 
 

D 
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SYSTEMENDRING VED TURVALG 
 

edlemsmøtet 13. august ble avholdt for å få avklart hva TAF skulle mene om 
et par viktige saker i forkant av et ekstraordinært landsrådsmøte, der alle fo-

reningslederne innen Trafikk- og administrasjon i Jbv møtes. Den største og mest 
tidkrevende saken på landsrådsmøtet var kravene til lokalt lønnsoppgjør pr. 1.8. 
Men for turnuspersonalet i Trafikk var kanskje prinsippene for turvalg like viktig. 
 
Lokalt oppgjør 

Foreningsleder Terje 
Wold innledet med at det 
er ca. 1,6 mill. kroner til 
fordeling blant TAFs med-
lemmer. Enkeltkrav som er 
kommet inn fra 
adm.personalet var be-
handlet av styret. Styret 
har innstilt på at krav for 
trafikkstyrere, toginforma-
tører og sentralbordbetje-
ning stort sett skal være 1 
lønnstrinn for alle. (Disse 
gruppene har også hatt en 
viss lønnsutvikling tidligere 
i år.) Styrets opplegg for 
det lokale lønnsoppgjøret 
ble godkjent uten særlig 
debatt. 
 
B-tillegg? 

Terje innledet om bak-
grunnen for tildeling av B-
trinn på visse større tra-
fikkstasjoner.  
I vårt foreningsområde er 
det spesielt ved Alnabru st. 
man har hatt et engasje-
ment for å få et tillegg for 
stort arbeidspådrag for txp-
personalet. ( Dette har re-
sultert i at Jbv har gått 
med på å gi personalet på 
Alnabru B40 og Ski B20.) 

Styret hadde diskutert 
denne saken på sitt møte 
tidligere på dagen, og var 
kommet fram til at man i 
stedet for å kreve B-trinn 
rundt om på større trafikk-
stasjonene, heller skulle 
arbeide for at alle som 
ønsker det skulle få mulig-
het til å ta toglederprøven 
(skriveprøven / togleder 
light) som gir en avlønning 

5 ltr. under laveste trafikk-
lederavlønning. Dette gikk 
ikke ”helt hjem” hos møte-
deltakerne. 

Etter en ganske lang de-
batt der nesten alle de til-
stedeværende hadde inn-
spill til saken, ble man enig 
om at det blir opp til den 
enkelte arbeidsplass å 
sende inn (til styret) be-
grunnet krav med argu-
mentasjon ift. krav om til-
legg etter B-regulativet. I 
tillegg til dette skal TAF 
fremme krav om at alle 
trafikkstyrere får mulighet 
til å ta toglederprøven. 

 
Turvalgsansiennitet 

Terje forklarte at grun-
nen til at denne saken nå 
igjen er kommet på dags-
orden, er en uenighetspro-
tokoll i Region vest, og at 
Jbv ønsker en lik praksis 
for turvalg i hele landet. 
Dette er ikke tilfelle i dag.  

Det ble en ganske frisk 
debatt der det bl.a. ble vist 
til konsekvensene av å 
endre reglene. Styrets for-
slag var å videreføre da-
gens praksis med stillings-

ansiennitet, men med 
noen justeringer. Alternati-
vet til stillingsansiennitet er 
å benytte etatsansiennitet. 
Nettopp dette alternativet 
ble fremmet som et benke-
forslag. Med 6 mot 5 
stemmer ble følgende ved-
tak fattet: Etatsansiennitet 
skal gjelde som turvalg-
sansiennitet. 

Dermed er et stridstema 
innen turnuspersonalet 
avklart internt i TAF. De 
andre foreningene i vårt 
landsråd har falt ned på 
samme standpunkt. Saken 
skal etter hvert drøftes 
med Jernbaneverket der 
alt tyder på at endringen vil 
bli vedtatt. 
 
Utkjøp av ferie 

Et spørsmål som kom 
opp under eventuelt, var 
utkjøp av ferie i Trafikk. 
Slik dette fungerer i dag 
blir det veldig tilfeldig hvem 
som får mulighet til ”å sel-
ge” sommerferien. Terje 
lovte å ta opp denne prob-
lematikken med ledelsen, 
slik at systemet skal bli 
mer rettferdig. 

 

M 
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KURSTILBUD FRA NJF 2009 

Norsk jernbaneforbund har inngått avtale med Storefjell 1001 Ressort hotell. Hotellet ligger i 
naturskjønne omgivelser på Gols fjellet. Medlemmer av Forbundet vil ved privat bestilling få 10 
% prisreduksjon på gjeldende priser. Alle kurs har søknadsfrist senest 3 uker før kursstart. Kur-
sene gir rett til fri etter Hovedavtalen 

Påmelding skjer til din lokale fagforening: ( terje.wold@jbv.no ) 
Eller til NJF, Møllergata 10, 0179 Oslo. Tlf: 23 06 13 79 Epost: njf@njf.no 

LEDERKONFERANSEN 2009 
Storefjell 13 – 15.januar 2009  
For forbundsstyret – forenings og klubbledere. 

FORBUNDSSKOLEN NORSK JERNBANEFORBUND 
Storefjell 19 – 23.januar 2009.  
For medlemmer som vil lære mer om Norsk jernbaneforbund, organisasjonskunnskap, saks-
gangen, vår egen historie, lære å ta ordet i forsamlinger. De forskjellige vervenes innhold med 
mer. 

TURNUS KURS – TRINN 1 
Storefjell 27 – 29. januar 2009.  
For tillitsvalgte og medlemmer som arbeider med skift og turnusplaner.  

KASSERERKONFERANSE 
Storefjell 10 – 12. februar 2009.  
For tillitsvalgte (kassere og ledere) i alle organisasjonsledd. 

HVORDAN STYRKE DIN DELTAKELSE I DET POLITISKE SAMFUNN? 
Storefjell 9 – 11. mars 2009  
For Landsråds tillitsvalgte og ledere/nestleder i foreninger og klubber. Kurset vil søke å lære 
deltakere om Politisk arbeid og mulighetene til samfunnspåvirkning.  

NY I NORSK JERNBANEFORBUND 
Storefjell 29. september – 1.oktober 2009  
Kurset er for nye medlemmer som vil lære mer om hva det vil si og være LO organisert, hvilke 
muligheter og ikke minst rettigheter du har som medlem i Norsk jernbaneforbund. m m. 

VERNEOMBUD OG TILLITSVALG KONFERANSEN 
Storefjell 17 – 19. november 2009.  
For medlemmer med ”verv” innen verneorganisasjonen og tillitsvalgte på alle nivåer. Kurset 
setter fokus både på forskjellige temaer, men også grensesnittet mellom det å være verneombud 
og det å være tillitsvalgt. 

KVINNENETTVERKS KURS 
Storefjell 10 -12.november 2009  
For kvinnelige medlemmer som både vil lære mer, møte andre oppegående jenter og utvikle nett-
verk. 

OPPLYSNINGS OG SKOLERINGSKONFERANSE 
Storefjell 1 – 3.desember 2009  
For opplysningssekretærer og studieansvarlige eventuelt andre som er opptatt av studie og opp-
lysningsarbeid i foreninger og klubber.  

ANDRE KURS: 
I tillegg minner vi om kursene i regi av LO Stat, http://www.lostat.no get  

mailto:terje.wold@jbv.no
mailto:njf@njf.no
http://www.lostat.no
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Melding fra foreningslederen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin ønsker alle TAF-medlemmer en riktig 
God Høst! 

 
 

Lokalt oppgjør. 
 
Vi er nå ferdig med forarbeidet til det lokale oppgjøret i foreningen. Det ble 
avholdt medlemsmøte i vårt kontorlandskap i Schweigaardsgate, den 13. 
august.   
 
Landsrådet behandlet innkomne krav fra foreningene på sitt 3 dagers-
møte 18 -20 august.  
 
Potten som det skal forhandles på i Jernbaneverket i år er kr 15.284.000.-  
 
Partene (NJF og JBV) skal ha oppstartmøte i uke 39 (uka før Landsmøte i 
NJF) og være ferdig innen utgangen av uke 44.  
 
Resultatet vil normalt beregnes og etterbetales fra 1. august. 
 


