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Her  
 
 
 

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF 
Nr. 55 – Desember 2008 

 
- Min visjon: Å opprettholde  

fellesskapsamfunnet! 
 

agbevegelsen er juvelen i 
samfunnet, uttalte en engasjert 
partisekretær Martin Kolberg på 

TAFs tillitsvalgtkonferanse 4. des-
ember. Han trakk opp skillelinjene mel-
lom et borgerlig og et rød-grønt regje-
ringsalternativ på en grei måte. Konfe-
ransen som samlet 15 tillitsvalgte fra 
egne rekker samt 7 tillitsvalgte fra 
Banepersonalet dreide seg i hovedsak 
om forberedelsene fram mot Stortings-
valget 2009. Dette var også tema under 
innlegget til nyvalgt forbundssekretær 
Tor Egil Pålerud (Banepers.)  I tillegg 
holdt vår egen landsrådsleder Torfinn 
Håverstad et innlegg der han i ho-
vedsak foretok en oppsummering av 
årets lønnsutvikling. Det ble på slutten 
av konferansen også avsatt litt tid til 
informasjon fra de områdetillitsvalgte.  
 
 
Grunnleggende forskjell 

Kolberg var klar på at 
samarbeidet med fagbeve-
gelsen var avgjørende for 
at det ble en rød-grønn 
regjering etter valget i 
2005. Det er fortsatt en 
grunnleggende forskjell på 
arbeid og kapital. Mens 
Arbeiderpartiet får kritikk 
for pengestøtte fra LO, er 
det ingen på borgerlig side 
som hever et øyebryn når 
Høyre får støtte av rederi-
næringen. Han viste videre 
til hva som er i ferd med å 
skje i våre borgerlige styrte 
naboland der det foregår 

en nedbygging av de of-
fentlige velferdsordninge-
ne. Det er gjort beregning-
er på at de offentlige vel-
ferdsordningene i Norge er 
23 % billigere å drive enn 
tilsvarende private ord-
ninger i USA.  

 
Privatisering 
Noe av det første den rød-
grønne regjeringen sørget 
for da den tok over i 2005 
var å stoppe anbudsutset-
tingen av vedlikeholdsar-
beidet av jernbanens inf-
rastruktur. Minst like vik-
tig var i følge Kolberg å 

stoppe privatiseringen av 
skolen. Videre var Bonde-
vik-regjeringens uthuling 
av Arbeidsmiljøloven noe 
av det første Stoltenberg-
regjeringen fikk stanset.  

Min største visjon er å 
opprettholde fellesskap-
samfunnet, sier Kolberg. 
Det blir svært vanskelig å 
bygge opp igjen felles-
skapsløsninger som er 
blitt privatisert. Som nå 
skjer i for eksempel Dan-
mark. Men vi har likevel 
en stor grad av individuell 
frihet i vårt samfunn. 

 

F 
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Det var en lydhør forsam-
ling som lyttet til Martin 
Kolbergs innledning. 
 
 
 
Arbeidsmiljøloven 

Fra flere i salen ble det 
lagt vekt på at innleide 
entreprenører også må føl-
ge bestemmelsene i Ar-
beidsmiljøloven på samme 
måte som Jernbaneverkets 
ansatte. Kolberg var enig i 
oppfølgingen fra Arbeids-
tilsynet må forsterkes. 

Det kom også innspill fra 
salen om at Frp for lett 
har kunnet presentere po-
pulistiske innspill i sam-
funnsdebatten. Her mente 
Kolberg at Arbeiderpartiet  

i for liten grad har inn-
rømmet å kunne ta feil i 
en del saker. Dette har Frp 
utnyttet for det det er 
verdt. 
 
Finanskrisen 
Det vil komme betydelig 
mer støtte til næringslivet 
utpå nyåret enn de 350 
mrd. som allerede er bevil-
get til bankene. På spørs-
mål om hvorfor ikke tilta-
kene kan komme allerede 
nå, var svaret at regjering-
en først vil se at bankenes  

utlånsrenter går ned.  
 

Jernbanen 
Kolberg avsluttet med å 

beklage overfor forsam-
lingen at også Arbeider-
partiet må ta på seg an-
svaret for at jernbanen har 
vært kraftig forsømt de 
siste tiårene. Men vi er i 
gang med å ta igjen for-
sømmelsene. Den nye na-
sjonale transportplanen 
(NTP) som legges fram på 
nyåret vil bli strålende for 
jernbanen! 

 
 
Tor Egil Pålerud 

Tor Egil var glad for å bli invitert 
til konferansen. Han følte seg 
godt mottatt i vår forsamling. Tor 
Egil er odøling og aktiv i kom-
munepolitikken. Før han ble 
valgt til forbundssekretær på 
landsmøtet i oktober, var han 
leder for Banepersonalets 
landsråd. 

Vi må få de tillitsvalgte ute til å 
engasjere seg i forbindelse med 
Stortingsvalget. Vær aktive med å 
skrive leserinnlegg i lokalavisene. 
Hver stemme teller! Det må 
utarbeides et møteopplegg med 
deltakelse av både tillitsvalgte og 
aktuelle stortingskandidater 
under valgkampen, var Tor Egils 
oppfordring.  

Når det gjelder satsingen på 
jernbanen, hadde han store forhåpninger til den nyetablerte Jernbanealiansen. Etter Påleruds 
innlegg forlot banepersonalet salen, da de skulle ut å spise lutefisk nettopp sammen med herr 
Pålerud. 
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Torfinn Håverstad  
LTTA-leder Torfinn Håverstad startet med en oppsum-

mering av årets lønnsutvikling. Når det gjelder selve 
lønnsoppgjøret fikk alle minst kr 16.000 pr. 1.5. Videre 
fikk alle 1 ltr. ved det sentrale oppgjøret i Staten pr. 1.7. I 
det lokale oppgjøret pr. 1.8. fikk ca. 2/3 av ”LTTA-
medlemmene” glede av å dele en pott på ca. 5 mill. Det 
ble først forhandlet om enkeltkrav i adm.tjenesten. 
Deretter fikk vi på plass kravene for de større gruppene. 
Neste år vil hovedfokuset være å få på plass en god 
offentlig pensjonsordning tilpasset pensjonsreformen. 
 
Effektivisering i Trafikk 

Etter et noe uheldig utspill fra T om å legge ned 
Trafikkstyringssentralen i Kristiansand, er det nå nedsatt 
et sentralt utvalg for å gå gjennom mulige 
effektiviseringstiltak sett landet under ett. Dette på 
bakgrunn av at T har hatt uforholdsmessig kraftig økning 
av lønnsutgiftene de siste årene. 
 
Turvalgsansiennitet mv. 

Forslag til endringen av reglene for turvalgsansiennitet innen LTTA-området vil bli oversendt 
NJF med det første. Forbundet vil da ta saken opp med Jbv, slik at det neppe vil skje noen 
endringer av reglene før på nyåret. 

Ellers kunne Torfinn fortelle at det 
såkalte sikringsanlegget kalt Merkur 
foreløpig ikke er godkjent av 
jernbanetilsynet. Dette vil få betydning 
for både dobbeltsporet Stavanger – 
Sandnes og Nordlandsbanen.  

Torfinn avsluttet med å understreke 
hvor viktig det er med samholdet innen 
landsrådet. (Underforstått samholdet 
alle medlemmene imellom (red. anm.)). 
Det er NJF som legger premissene både 
i hovedoppgjørene og de lokale 
lønnsoppgjørene. Organisasjoner som 
STAFO kommer bare etter at 
forhandlingene er avsluttet og signerer 
den fremforhandlede avtalen. 

Ingrid Holst-Swensen holdt en engasjert innlegg om 
AKAN-arbeidet i Jernbaneverket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Foreningsleder Terje Wold takker Martin Kolberg for 
Innsatsen på konferansen. 

Jbv Trafikk og våre medlem-
mer på Alnabru får skryt i  
Lokomotivmands tidene. 
Se neste side! 
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Redaktøren beklager dårlig kvalitet på denne kopien. 
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Høyt nivå på jernbaneskolen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ulletins ”utskremte” hadde en litt strabasiøs tur til Norsk jernbaneskole med adresse 
Østre Aker vei og en gangavstand på drøyt 10 min. fra Grorud stasjon. Det var sur 
nordavind med snø i luften da TAFs skribent skulle prøve å finne denne omtalte 

skolen. Som gammel ”Blindernstudent” virket det som om beslutningstakerne hadde gjort 
et grundig arbeid med å gjemme vekk hele skolen. Det var annerledes med den staselige 
bygningen i Blindernveien der tusenvis av oss godt voksne jernbanemenn har trådt våre 
”barnesko”. Men som det heter i mer mellommenneskelig sammenheng: Det er det indre 
som teller! Noe av det ”indre” er hovedlærer for trafikkaspirantopplæringen Arvid Johansen 
som faktisk også er TAFs eldste aktive medlem. Han tok hjertelig imot den smått oppgitte 
gjest som hadde rotet rundt i området i snøføyka for å finne dette etablissementet. 
 

Jernbaneskolen er formelt 
underlagt Jernbaneverkets 
stabsfunksjon Organisasjon 
og Personal. Men den legger 
stor vekt på å være en selv-
stendig enhet og skal være 
nøytral ift de forskjellige 
togselskapene. Skolen ledes 
av et styre som består av 
medlemmer fra Jbv og de 
største togselskapene. Jbv 
har styrelederfunksjonen. 
Alle faggrupper i jernbane-
fagene med unntak konduk-
tørene får sin sikkerhets-
opplæring ved Norsk jern-
baneskole. 

Selve skolebygget ble tatt i 
bruk i 2005. Men den gamle 
Signalskolen ligger vegg i 
vegg. Med den pågangen av 
elever – ikke minst lokfører-
studenter – er det planer om 
å utvide bygningsmassen 
med enda et nybygg som 
skal stå ferdig høsten 2009. 
Det vil i den forbindelse 
også bli tatt i bruk en simu-
lator med en integrert løs-
ning for både trafikkstyrer-
aspiranter og lokførerstu-
denter. I dag er det ca. 100 
elever pr. semester. 

For TAFs vedkommende 
er nok for tiden jernba-
neskolen den største ar-
beidsplassen når det gjelder 
medlemsantall. Her har vi 
nemlig 38 medlemmer og 
aspiranter fordelt på to klas-
ser. Det er stort sett timelæ-
rerne Kjell Øverby (Elve-
rum) og John Kåre Røhste 
(Trondheim) som står for 
klasseromsundervisningen. 
Arvid tar et tak en gang i 
blant, men har for tiden nok 
med å administrere det hele. 
Logistikken må gå i hop sier 
Arvid. 

B 
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Det var B-klassen som var på skolen da ”Bulletin” var på besøk. (Remi Martinsen var fraværende denne dagen.) 
1. rekke: Hovedlærer Arvid Johansen, Camilla Birgitte Dahlskås, Anita Bendixen Forbord, Eva Kathrine Heggberget,                                                 
Kristin Sørløkken, Ann Julie Bjørgulfson og instruktør John Kåre Røste. 2. rekke: Elisabeth Løkkevik Olsen, Vibeke Gavin, 
Kim Traaen, Sofus Unneberg, Frode Pedersen og Christian Salthe. 3. rekke: John Inge Blomhaug, Fredrik Lia, Jarle Stærkeby 
Ødegård,  Roy Granberg, Marius Kjærvik og Torstein Gjølgali Frengen. 
 
Aspirantene er stort sett to 
uker på skolen og to uker 
ute på stasjonene annenhver 
gang. De er nettopp ferdig 
med sporskifterprøven. Nå 
er det ”togframføring” som 
blir temaet fram til februar. 
Da blir det stillverksprøve. I 
mars/april blir det mest re-

petisjon. I slutten av april 
faller dommen; da er det 
eksamen. Både Arvid og 
Jon Kåre synes aspirantene 
de siste årene har holdt et 
høyt faglig nivå. 

Den nye læreplanen for 
trafikkstyreraspiranter ble 
tatt i bruk i 2004 (mens sko-

len fortsatt holdt hus på 
Tomtekaia). Før den tid var 
det et stort forbedringspo-
tensiale, kan Arvid fortelle. 
Men nå synes han det fung-
erer godt, og er stolt av å ha 
vært med på jobben som er 
lagt ned for å komme dit 
man er i dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arvid på sitt kontor som han deler 
med timelærerne Jon Kåre Røhste og 
Kjell Øverby. 
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Tanker ved årets slutt 
 

t år nærmer seg slutten, og det er naturlig 
å se litt tilbake på dette spesielle året. 

Det er jo ganske ironisk at året som kanskje 
har gitt den beste lønnsutvikling på mange år 
skal få en såpass dramatisk utgang når det 
gjelder økonomien både ute i verden og her 
hjemme. Noe sier meg at det nok ikke kan 
forventes noen gjentakelse av årets lønnsut-
vikling de nærmeste årene. Det tar tid før 
økonomien kommer skikkelig på fote igjen. 
Mange bedrifter sliter tungt for tiden. Dette 
fører til at mange står i fare for å miste job-
ben sin. Slik sett må vi kunne si at vi er privi-
legert som er ansatt i Staten.  

Neste år vil nok den viktigste saken for oss 
i jernbanen bli Stortingsvalget. Her kan mye 
stå på spill. Det er ingen tvil om at Stolten-
berg-regjeringen virkelig har vilje til å satse 
på jernbanen. Vi opplever faktisk en gullalder 
ift hva vi har vært vant til tidligere. Faktisk 
kan finanskrisen før til at det blir bevilget 
enda mer enn først planlagt for å skaffe opp-
drag til entreprenørbransjen. Et annet viktig 
moment for oss statsansatte er at vi i reali- 

teten velger arbeidsgiver når det er Stor-
tingsvalg. Det er vel ingen som har glemt hva 
som var i ferd med å skje med mange av våre 
kolleger i Drift under Bondevik II-
regjeringen? 

For TAFs del blir det vel ”business as usual” 
også i 2009. Det blir nok ikke noen penger å 
snakke om i det såkalte mellomoppgjøret til 
våren. Desto viktigere blir det å få på plass en 
god offentlig pensjonsordning tilpasset pen-
sjonsreformen i privat sektor. Her må vi være 
våkne og ikke ”gi ved dørene”! Denne saken er 
egentlig langt viktigere enn et lønnstrinn eller 
to. Ellers når det gjelder TAF, så fyller fak-
tisk foreningen 10 år i 2009. Dette bør vel 
markeres på neste årsmøte!! Hvis noen har 
gode ideer, tar redaktøren imot med takk. 

Jeg har så langt ikke mottatt noen negative 
henvendelser på informasjonen dere får gjen-
nom ”Bulletin”. Det betyr forhåpentligvis at 
dere er fornøyd med både formen og hyppig-
heten. Jeg skal etter beste evne forsøke å 
holde dere oppdatert også neste år. 

Nils Are 
 

E 

Arvid Johansen 
Som nevnt i ingressen er nok Arvid foreningens eldste medlem i aktiv tjeneste. Han startet 

karrieren som bud på Lillehammer stasjon så tidlig som i 1961. Året etter ble han tatt inn 
som stasjonsbetjentaspirant samme sted. Etter militærtjeneste begynte han så i ”vårt fag” 
som telegrafistaspirant ved Sem stasjon på Vestfoldbanen (like ved Tønsberg) i 1964. På 
den tiden tok det hele 2 år før man var ferdig utdannet med avsluttende eksamen ved Tra-
fikkurs I på Jernbaneskolen på Blindern. 

Arvid gikk så gradene til jernbaneekspeditør og jernbanefullmektig. I flere år var han å fin-
ne som txp på gamle Oslo Ø. Arvid var derimot sulten på nye utfordringer og tok mer utdan-
nelse ved siden av txp-jobben. Han utdannet seg både innen språk og salg og kunne titulere 
seg som eksportkandidat.  Han fikk da også jobb i NSBs salgsavdeling for internasjonal per-
sontrafikk. Der var han fra 1980 fram til 1995. Han hadde et utstrakt samarbeid med mange 
av de andre jernbaneforvaltningene i Europa. 

Etter hvert begynte Arvid som timelærer i salg på NSB-skolen på Tomtekaia. Dette tente 
en gnist som førte til at Arvid fikk lyst til å utvide lærergjerningen. Han ble så i 1995 fast an-
satt ved skolen. Nå ville han ”tilbake til røttene”, og gjenopptok sikkerhetstjenesten. Fram til 
gikk inn i stillingen som fagsjef og hovelærer for trafikkstyreraspirantene, underviste han alle 
faggrupper.  

Arvid er nå blitt 67 år gammel og ønsker fra sommeren å tre tilbake etter et langt arbeids-
liv. Da han bor såpass langt unna som Øyer i Gudbrandsdalen, synes han det skal bli godt å 
slippe ukependlertilværelsen. TAFs skribent kan ikke annet enn å si seg enig i at Arvid for-
tjener en god pensjonisttilværelse etter et svært langt og spennende arbeidsliv. 
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Bulletin ønsker alle medlemmer en 
riktig God Jul og et Godt Nyttår! 


