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Hovedtariffoppgjøret 2010 

LO Stat-leder Morten Øye på tariffkonferansen i Larvik i november. 

 
lere av de tillitsvalgte i TAF har i 
november deltatt på LO Stats ta-
riffkonferanser. Neste år er det 

igjen duket for et hovedtariffoppgjør da 
det skal forhandles om både lønn og 
andre ordninger som regulerer forholdet 
mellom landets arbeidstakere og ar-
beidsgivere. 

Deltakerne på tariffkonferansene måt-
te ta stilling til flere prinsipielle spørs-
mål. For eksempel hvilken gruppe ”skal 
legge lista” for hvilket nivå arbeidsta-
kerne kan legge seg på ift kravene som 
skal fremmes. I Larvik, der Bulletins 
skribent deltok, ble det en del disku-
sjon om man fortsatt skal benytte den 

såkalte ”frontfagsmodellen”. Dette betyr 
at man må ta hensyn til konkurranse-
utsatt industri når man bestemme seg 
for størrelsen på kravene. Da er det Fel-
lesforbundet som egentlig ”legger lista”. 
Dette har vært situasjonen ved de fleste 
hovedtariffoppgjør de senere årene. 

En annen diskusjon som opptok 
mange i Larvik, var om lønnsøkningen 
stort sett skal avklares sentralt eller om 
man skal avsette en større pott til loka-
le forhandlinger i den enkelte etat. Her 
har for eksempel medlemmer av Feng-
selstjenestemannsforbundet og vi i 
Jernbaneforbundet helt motsatt erfa-
ring av hvordan midlene blir fordelt. 
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I Statsbudsjettet for 
2010 er det lagt inn en 
lønnsøkning på 3,5 %. 
Dette er nesten mer enn 
hva man skulle tro er 
forsvarlig ift konkurran-
seutsatt industri. Men 
hvis det blir forbundsvi-
se oppgjør, er det jo ikke 
helt utenkelig at ansatte 
i offentlig sektor kan 
komme bedre ut enn 
privat sektor? 

Når det kom til punk-
tet om Fellesbestemmel-
sene var representante-
ne fra TAF nøye på å 
fremme to viktige krav 
som i lengre tid har 
opptatt foreningens tur-
nusarbeidere: Den ene 
saken gjelder bedre 
kompensasjon for hel-
gearbeid. Her fremmet 
vi at det skal kompense-
res med 45 % tillegg på 
timelønnen lik det man 
får for nattarbeid. Den 
andre saken gjaldt 45 % 
tillegg på timelønnen for 
nattarbeid utført på 
overtid. Nattillegg er jo 
et ubekvemstillegg. Ar-
gumentet er da at det 
neppe er mindre slit-
somt å jobbe om natta 
på overtid enn det er i 
ordinær arbeidstid. 

Dag 2 på konferansen 
innledet LO Stats leder 
Morten Øye. Han startet 
med å oppsummere fra 
årets ”pensjonsoppgjør”. 
Grovt sagt kan man si 
at dagens regler opp-
rettholdes. Men det vil 
bli nødvendige tilpas-
ninger til innføringen av 
fleksibel alderspensjon i 
folketrygden fra 2011. 
Dette betyr at det gis en 
individuell garanti for 
opptjente rettigheter i 
tjenestepensjonsord-
ningene pr. 1. januar 

2011 som sikrer at 
medlemmer av offentlige 
tjenestepensjonsord-
ninger med 15 år eller 
mindre igjen til 67 år, er 
sikret 66 prosent av 
pensjonsgrunnlaget ved 
fylte 67 år etter 30 års 
opptjening. 

Yngre tjenestemenn 
går på bakgrunn av 
ovenstående en mer 
usikker fremtid i møte 
hva gjelder tjenestepen-
sjoner. Med levealders-
justering menes rett og 
slett at hvis den gjen-
nomsnittlige levealder 
øker, vil prosentsatsen 
(den som nå er på 66) 
synke. Men vi får vel tro 
at ikke siste kamp er 
kjempet i denne saken. 
Det er jo unektelig 
temmelig urettferdig at 
den eldre garde trekker 
opp stigen etter seg! 

Det siste temaet Øye 
kom inn på var spørs-
målet om likelønn. Del-
takerne fikk spørsmål 
om hvilke tiltak vi bør 
satse på for å oppnå li-
kelønn i staten. Som 
bakteppe for diskusjo-
nen foreligger likelønns-
kommisjonens rapport 
som konkluderer med 
følgende: 

• Forskjeller i ut-
danningslengde 
og alder forklarer 
svært lite av da-
gens lønnskamp. 

• Kvinner og menn 
har om lag lik 
lønn i samme 
stilling i samme 
virksomhet. 

• Lønnsgapet følger 
det kjønnsdelte 
arbeidsmarkedet. 

• Forhandlingssys-
temet oppretthol-
der stabile lønns-
relasjoner, også 
mellom menn og 
kvinner. 

• Lønnsforskjellene 
vokser i foreldre-
fasen. 

På konferansen var opp-
fatningen at det er lik 
avlønning ”på gølvet”. 
Men i høyere stillinger 
kan det virke som at 
menn er flinkere til å 
forlange en god lønns-
plassering ift kvinner 
ved nyansettelse. Ellers 
var det vel ingen som 
hadde noe fasitsvar på 
hvordan man får tettet 
”gapet”, der kvinner i 
dag gjennomsnittlig har 
ca. 85 % av menns 
lønn. 

Banepersonalets Runar Larsen og ”vår egen” stedstillv. for 
Østfoldbanen Ole Gunnar Fossum dypt konsentrert! 

Nils Are 
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Infokaos på Oslo S?  
 

et pågår for tiden en prosess der Flytoget og NSB selv ønsker å kunne in-
formere sine kunder over Jernbaneverkets høyttalersystem. Ledelsen i 
Trafikk ønsker å la disse trafikkutøverne få en prøveperiode der de kan 

benytte høyttalersystemet ved sporene 13/14 og 19 på Oslo S ved større drifts-
avvik.  Dette stiller både TAF og vårt eget landsråd (LTTA), men ikke minst våre 
medlemmer som jobber på Toginfo seg svært skeptiske til.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Grethe Nygård 
og Line Johansen 
ønsker å yte god info-
service. 

 
 

Den 22.9. ble det av-
holdt drøftemøte der 
TAF-leder Terje Wold 
fremholdt følgende: Tra-
fikk- og Administrasjons-
foreningen (TAF) ønsker 
en ensartet informasjon 
der ansvaret og jobbut-
førelsen ligger hos Jern-
baneverket. Trafikkut-
øvernes spesielle behov 
for presis informasjon 
løses best ved å ha gode 
informasjonskanaler fra 
TU direkte inn til Toginfo 
TSS Oslo, som da utfører 
tjenesten. 

Trafikkutøverne har 
mange argumenter for å 
få tilgang til høyttaler-
systemet, men her er det 
snakk om flere prinsi-
pielle spørsmål; Hva 
med nye krav fra andre 
TU, profesjonaliteten og 

den helhetlige håndte-
ringen? JBV har utdan-
net personell til å betjene 
høyttalersystemet. Hvor-
for kan ikke informasjon 
om avvikshåndteringen 
for trafikkutøverne gå 
direkte til Toginfo iste-
denfor internt hos tra-
fikkutøver? Slik fungerer 
informasjonsarbeidet 
andre steder i landet. 
Hvis ikke TSS er rett or-
ganisert i forhold til av-
vikshåndtering på Oslo 
S er TAF interesser i å 
være med i en prosess 
for å tilpasse organisa-
sjon i forhold til behovet. 
TAF hevder også at hvis 
det åpnes for at TU kan 
få tilgang til høytaler-
systemet vil det skape 
presedens og Jernbane-
verket i framtiden ikke 

kan se konsekvensene 
av dette. TU vil etter 
TAFs vurdering på sikt 
sannsynligvis med vika-
rierende argumentasjon 
søke å få tilgang til høy-
talersystemet. Vi mener 
at når Jernbaneverket 
satser på informasjonen 
bør og må jernbanever-
ket drive informasjon 
med sine profesjonelle 
informatører. 

Toginformatørene 
Anne Grethe Nygård og 
Line Johansen – sist-
nevnte TAFs stedstillits-
valgte på TSS Oslo – er 
svært bekymret for hva 
det kan føre til hvis tra-
fikkinformasjon skal gis 
fra forskjellige aktører. 
Damene mener det ikke 
kan være noen tvil om 
at det er på togleder-

D 
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sentralen man har best 
oversikt over trafikksi-
tuasjonen og dermed får 
gitt mest mulig korrekt 
informasjon. Selv ved 
større trafikkavvik har 
man nå ganske godt 
kjennskap til hvordan 
driftsavviklingen skal 
foregå. Det er nemlig 
utarbeidet et sett med 
såkalte aksjonskort som 
beskriver hvordan de 
reisende skal transpor-
teres med både buss og 
tog når deler av bane-
nettet er stengt. 

For å bli enda bedre 
på avvikssituasjoner, 

ønsker Anne Grethe og 
Line en bedre kommu-
nikasjon trafikkutøver-
nes informatører ute på 
plattformene. Et godt 
(eller dårlig!) eksempel 
på hvordan det kan gå 
skjedde for en tid tilba-
ke på Gardermoen st. 
Her hadde det vært 
stans i togtrafikken og 
bussbefordring for de 
reisende. Men så skulle 
det kjøres tog igjen, og 
det ble informert om 
dette fra Toginfos side. I 
mellomtiden hadde an-
satte i Flytoget på Gar-
dermoen ropt lokalt over 

høyttalersytemet at det 
skulle kjøres buss, slik 
at flesteparten av de rei-
sende hadde gått for å 
ta busser som ikke 
lenger skulle kjøres. 

I denne saken er to-
ginformatørene og 
toglederne skjønt enige 
om at trafikkinforma-
sjon over høyttaleran-
legget skal utøves av to-
ginformatørene. Det er 
bevilget 80 mill. kr ekst-
ra til å styrke trafikkin-
formasjonen i Jernba-
neverket. Da er det vel 
også Jernbaneverket 
som skal gjøre jobben! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORTSATT INGEN AVKLARING PÅ TUR-
VALGSANSIENNITETEN 

NJF ved eget landsråd har etter en lengre prosess ”landet på” at etatsansienniteten 
i Jernbaneverket bør gjelde ved turvalg. Dette vil forenkle systemet i forhold til hva 
som råder av ulike problemstillinger rundt i trafikkområdene i dag. Situasjonen er 
for tiden ikke god, da reglene praktiseres ulikt i de forskjellige områdene. 
 
Det har tidligere i høst vært avholdt møte mellom NJF og Jernbaneverket om hvilke 
regler som skal gjelde ved valg av turnus for turnusarbeidere. Man oppnådde ikke 
enighet på dette møtet og berammet nytt møte mellom partene nå i desember. 
Grunnet fravær hos en representant fra ledelsen, ble møtet utsatt til 5. januar 2010. 
Inntil videre må vi fortsatt leve i uvisshet om hvilke regler som skal bli gjeldende og 
må derfor fremdeles forholde oss til dagens turvalgsregler. 
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Vellykket innføring i ”Trafikkregler for 
Jernbaneverkets nett” 

 
rafikkområde Øst har i løpet av høsten gjennomført en rekke kurs vedr. innføring 
i de nye trafikkreglene som skal gjelde fra 13. desember. Ca. 380 trafikkledere og 

trafikkstyrere og ca. 50 toginformatører har gjennomført to dagers medarbeiderkonfe-
ranser som i sin helhet har dreid seg om de nye reglene. Konferansene ble avsluttet 
med en kontrollprøve med 30 spørsmål (m/underspørsmål!). De aller fleste deltaker-
ne har bestått prøven etter første gangs forsøk. Områdesjef Øystein Tømte som har 
stått som koordinator for konferansene er meget godt fornøyd med gjennomføringen 
og resultatene. 

Mye av endringen kan tilskrives at togradiosystemet GSM-R er innført som den vik-
tigste måten man kommu-
niserer på. Alle samtaler i dette 
systemet blir logget slik at man 
lettere kan oppklare situasjoner 
som har ført til uønskede 
hendelser. Det meste ser ut til å 
kunne gå smertefritt ved 
overgangen den 13. Men det 
ser ut til at man kanskje ikke 
helt har tatt høyde for hvordan 
reglene slår ut på de mer 
komplekse stasjonene som for 
eksempel Alnabru og Oslo S. 
 

Trafikkstyrer Eystein Kristiansen på Alnabru vil fra 13.12. gi alle  
tog kjøretillatelse over togradioen (GSM-R) 
 

 
 
 
 

 
 
 
Bulletin vil ønske alle medlem-
mer en riktig God Jul og et 
Godt Nytt foreningsår! 
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