
 1 

Her  
 
 
 

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF 
Nr. 60 – februar mnd. 2010 

 
 

STORT PÅ STOREFJELL 

 
TAF gjennomførte sitt hittil største medlemskurs på Storefjell høyfjells-
hotell fra 25. til 27. januar. Kurset ble gjennomført i samarbeid med våre 
søsterforeninger i sør (TTA Sør) og vest (TTA Vest). Vi var totalt 73 delta-
kere. Men det var vårt eget opplysningsutvalg med Vigdis og Kristin i 
spissen som stod for hele gjennomføringen. 

or de av oss som hadde gledet seg 
til å høre på forbundets opplys-
ningssekretær Arne Drabløs fore-

dra om arbeiderbevegelsens historie, 
ble det en liten nedtur ankomstdagen. 
Arne måtte dessverre kaste inn håndkle 
grunnet sykdom. 

Ettermiddagen ble i stedet innledet 
med et par morsomme filmsnutter som 
gikk på viktigheten av god høyttalertje-
neste i god tid. Etter å ha fått opp hu-

møret med disse filmene, benyttet 
landsrådsleder Torfinn Håverstad an-
ledningen til å informere om saker det 
jobbes med for tiden: 

Den viktigste saken som fortsatt ikke 
har fått noen avklaring er turvalgsan-
sienniteten. Her har landsrådet etter en 
lang tid i tenkeboksen tatt en endelig 
beslutning på at etatsansienniteten 
også skal gjelde ved turvalg. Dette var 
også Jernbaneverkets opprinnelig hold-
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ning for 10 år siden. Men etter at 
landsrådet vårt (LTTA) gjorde sitt ende-
lige vedtak om denne saken i 2008, har 
Jernbaneverket fått ”kalde føtter”. Det 
har vært avholdt møter mellom Jbv og 
personalorganisasjonene i 2009 uten at 
man har konkludert i saken. Lands-
rådslederen sa at saken må få sin av-
slutning i år. 

Av andre aktuelle saker kunne Tor-
finn nevne prosjektet om fjernstyring av 
stasjoner som fortsatt ruller og går. Vi-
dere kunne han fortelle at LTTA har 
fremmet ønske om å få gjennomført 
sommerferien med kun tre feriepuljer. 
Dette er viktig for medarbeidere med 
barn i skolepliktig alder. Til slutt kom 
Torfinn inn på omorganiseringen som 
for tiden finner sted i Jbv. For Trafikks 
del er det den forsterkede satsingen på 
toginformasjon som vil bli mest merk-
bar. Her vil det bli opprettet en egen 
enhet som kun skal ha fokus på info-

tjenesten. Det er satt av egne midler i 
statsbudsjettet til dette. I første omgang 
er det kun toginformatørene på Oslo S 
som vil bli overført til den nye enheten. 
(Les mer på side 5.) 

 
Særavtalen 

Praktiseringen og forståelsen av 
særavtalen var hovedtema på dag 2. 
Opplysningsutvalget hadde fått tak i 
leder for Lønn i Fellestjenester, Brede 
Wien, til å gå gjennom Særavtalen som 
er grunnlaget for hvilke godtgjørelser 
som skal utbetales for ubekvem 
arbeidstid, overtid, men også 
arbeidstidsbestemmelser som opphever 
bestemmelsene i Hovedtariffavtalen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Hva blir utbetalt ved ombytte av fridag fra en vanlig 
ukedag til for eksempel natten mellom lørdag og 
søndag? 

Hvor mange tjenestetimer (inkl. overtid) kan man 
arbeide i løpet av en turnus på fire uker? Og hvor 
mange av overtidstimene blir å regne som overtid 
iht. Arbeidsmiljøloven? Dette var tydeligvis et tema 
som engasjerte kursdeltakerne. Mange spørsmål ble 
da også stilt underveies. 
 
 
Opplysningsutvalgets Kristin Nymoen som selv jobber i 
lønnsseksjonen, var en ivrig deltaker på dagens tema. 
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Kjell Atle Brunborg 
En velopplagt forbundsleder innledet om 

morgenen på dag 3. Han startet med det 
positive valgresultatet etter fjorårets stor-
tingsvalg. Det er slett ikke likegyldig hvem 
som har makten ift hvilke rammebetingel-
ser jernbanen og dermed også de ansatte 
lever under. Kjell Atle antar at vi ved et bor-
gelig flertall kunne risikert at Jernbanever-
ket ville blitt omgjort til to aksjeselskaper. 

Når det gjelder alle problemene med tra-
fikkavviklingen denne vinteren kunne Kjell 
Atle fortelle at forbundet hadde foretatt un-
dersøkelser blant personale i både verksted 
og bane mht. beredskap. Resultatet var 
nedslående. Ingen ekstra beredskap var på 
plass! Forbundet har tatt opp dette med 
ledelsen i både NSB og Jbv. 

Kjell Atle kom så inn på hvor høy myn-
dighetenes jernbanesatsing er i gamlelandet 
ift andre europeiske land. Det viser seg å 
være et langt stykke å gå før vi er på nivå 
med våre naboland ift bruttonasjonalpro-
dukt (bnp). Der er Norges satsing bare en 
tredjedel ift Sverige og Danmark. For å sette 
fokus på jernbanesatsingen er NJF i følge 
Kjell Atle medlem av landets viktigste alli-
anse: Jernbanealliansen. Forbundet har tre 
grønne satsingsområder:  

 

1. Grønn kollektivtrafikk: Skinnegående 
transport, buss, taxi og gode kollektivter-
minaler. 

2. Grønne linjer: Tog med høy hastighet 
(minst 250 km/t) med få stopp. Stoppeste-
dene skal være knutepunktstasjoner der 
det skal være overgang til lokale tog. 

3. Grønne korridorer: Godstog på lange 
strekninger (over 400 km), kryssingsspor på 
minst 600 m og moderne godsterminaler.

Lønnsoppgjøret 
I år er det hovedtariffoppgjør, og da kan man forhandle om alle forhold som er omtalt i Ho-

vedtariffavtalen. Det være seg lønn på A- og B-tabellen, ubekvemstillegg eller overtidsgodtgjø-
relser. I den senere tid har det vært mye snakk om en likelønnspott for å utjevne lønnsforskjel-
lene mellom kvinner og menn. Spørsmålet er om denne vil komme i tillegg til- eller gå på be-
kostning av midlene som settes av til lønnsoppgjøret. Det er også uenighet mellom hovedorga-
nisasjonene og Staten vedr. AFP-ordningen. Vi får håpe Staten kommer organisasjonene i møte 
i denne saken. 

Kjell Atle minnet om at ansatte i Staten fikk i gjennomsnitt 3.000 kroner i lønnsøkning i fjor. 
Dette var ikke YS-leder Tore E. Kvalheims fortjeneste. Denne hovedorganisasjonen, der STAFO 
inngår som et av forbundene 
ville ha et 0-oppgjør i fjor. I år 
foreslår samme mann kutt i 
sykelønna. Man kan derfor 
undre seg over at medlemmer av 
nettopp denne organisasjonen 
har tro på at den vil kjempe for 
et kjempelønnsløft for 
trafikkstyrere! Vi kan i uansett 
fastslå at statsminister 
Stoltenberg sier at det er 
uaktuelt å kutte i sykelønna. 
Men samtidig vil regjeringen 
bidra til å få på plass en ny IA-
avtale. 

Avslutningsvis drog Kjell Atle 
gjennom en del medlemsfordeler 
vi har i Jernbanepersonalets 
bank og forsikring. Konkurranser (m/mye fiasko!) utendørs om kvelden dag 2 
 

Konkurranser (m/mye fiasko!) utendørs om kvelden dag 2. 
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ENGASJEMENT PÅ ELVERUM 
 

Hele “Elverumgjengen” samlet i forbindelse med personalmøte den 21. januar. 
Fra venstre: Linda Karlsmoen, Gunnar Stenseth (gruppeleder), Anita Sandbakk, Stein Erik Engen, Vigdis Berg, 
Geir I. Jacobsen, Brit Gulhav, Kjell Øverby og Roger Nyborg 
 

ulletins utskremte måtte ty til bussen for å komme seg til Elverum på et passende 
tidspunkt. Ikke nok med det; bussen kjørte ikke engang innom stasjonen. Hva slags 
kollektivsatsing er dette? Trøsten var at undertegnede ble hjertelig mottatt på Elve-

rum stasjon. Det passet seg slik at det skulle være personalmøte en av de to dagene under-
tegnede hadde mulighet til å ta turen. Da var ikke valget så vanskelig. 
 
Det er 9 årsverk på Elve-
rum. Disse dekker behovet 
ved Elverum og Braskereid-
foss stasjoner. For tiden er 
det 6 persontog hver vei 
samt godstog. En del gods-
tog har skifting ved Vestmo 
tømmerterminal som ligger 
innenfor stasjonsgrensa til 
Elverum. Nettopp kjøring-
en inn til og ut fra denne 
tømmerterminalen skapte 
sterkt engasjement på per-
sonalmøtet. Det var blant 
annet stor glede etter at det 

var gitt tillatelse til å stille et 
indre innkjørsignal i ”Kjør” 
ved skifting fra terminalen 
og inn på stasjonen. Man 
slipper på denne måten 
problemer med en plan-
overgang. Det var for øvrig 
en livlig diskusjon også om 
andre temaer innen sikker-
hetstjenesten. Så er da også 
Kjell Øverby stadig å se 
som lærer ved Norsk Jern-
baneskole. 

Personalet savner et mer 
forutsigbart betjeningsfor-

hold ved Braskereidfoss sta-
sjon. Trafikkselskapene ber 
om å få kjøre ekstratog som 
betinger ekstraordinær be-
tjening. Så skjer det til sta-
dighet at kjøringen plutselig 
blir innstilt. Man stiller da 
spørsmål om dette burde 
betinge en eller annen form 
for godtgjørelse, da de som 
har tatt på seg ekstrajobben 
har satt av tid (og kanskje 
ordnet med barnepass) for å 
kunne utføre tjenesten. 
 

 
  

B 

Forts. neste side 
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Følgende står å lese i 
Wikipedia om Elverum stasjon: 
Elverum stasjon er en jernbane-
stasjon for både Rørosbanen og 
Solørbanen. Stasjonen ligger på 
Vestad, dvs på vestsiden av 
Glomma, en kilometer fra 
Elverum sentrum, og ble åpnet i 
1862 da jernbaneforbindelsen 
Hamar – Grundset ble fullført. 

Dagens stasjonsbygning er teg-
net av arkitekten Paul Due og ble 
bygget til Solørbanens åpning i 
1913. Stasjonsbygningen var på 
Hedmarks liste over nominering-
er til Århundrets byggverk 1905–2005. Stasjonen er betjent av Jernbaneverket, men billettsalget 
forestås av Narvesen ved rutebilstasjonen på den andre siden av Glomma. Fra Elverum stasjon 
til Oslo S er det 158,38 km. 
 
 

Satsing på bedret trafikkinformasjon 
 

Etter store problemer med toggangen i vinter og kla-
ger fra de reisende over manglende informasjon har 
Jernbaneverket tatt initiativ til å ”spisse” dette ar-
beidet. Personalorganisasjonene har derfor mottatt 
følgende notat fra personalsjefen i Trafikk: 
 
Bakgrunn 
Kundene etterlyser mer og bedre informasjon om jern-
banetrafikken. Dette gjelder spesielt ved større driftsfor-
styrrelser i togtrafikken som fører til forsinkelser og inn-
stillinger. Det er en kjensgjerning at informasjonssyste-
mene fungerer relativt godt ved normal trafikk, men 
strekker ofte ikke til ved driftsforstyrrelser når kundene 
trenger dem mest.  
 

I løpet av sommeren 2009 
samarbeidet NSB og Jernba-
neverket om å utarbeide en 
tiltaksplan på området og har 
foreslått flere målrettede til-
tak for å innfri kundenes in-
formasjonsbehov.  

Mange av disse tiltakene er 
egnet som fellesprosjekt. Til-
takene vil gi betydelig bed-
ring på kort sikt, men det må 
også jobbes langsiktig for å 

kunne tilfredsstille kundenes 
krav og ønsker. Det kreves 
økt kompetanse på kundeser-
vice, bedre organisering av 
informasjonsarbeidet, flere 
informasjonskanaler og tje-
nester til publikum.  

Jernbaneverket må innfri 
kundenes grunnleggende for-
ventninger til informasjon, 
også når det oppstår store 
trafikkproblemer. Informa-

sjonen skal være lett tilgjeng-
elig og være universelt ut-
formet. Ved trafikkavvik skal 
informasjonen være ærlig og 
spesifikk om årsak, hva som 
gjøres for å rette situasjonen, 
prognose og konsekvenser for 
trafikken med forventede for-
sinkelser, innstillinger og al-
ternativ transport. 
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Forslag til løsning  
Fra 01.01.10 har Trafikkdi-

visjonen et samlet ansvar for 
publikumsinformasjon. Ope-
rativt gjelder dette alle former 
for publikumsinformasjon: 
høytalertjenester, kundesen-
ter, trafikkinformasjon på 
nett, løpende avviksinforma-
sjon til media o.s.v. Dette 
ansvaret er samlet i en egen 
linjeenhet i Trafikkdivisjonen 
og har budsjett og ansvar for 
den fysiske infrastrukturen 
for trafikkinformasjon, så 
som trafikkinformasjonssys-
temer, høytalersystemer, mo-
nitorer, anvisere m.m. Videre 
vil lederansvaret for de som 
jobber med Trafikkinforma-
sjon i Oslo og Drammen 
togledersentraler, de ansatte 

ved Jernbaneverkets kunde-
servicesenter samt fagansva-
ret for denne type informa-
sjon tilligge denne enheten.  

De ansatte ved de øvrige 
togledersentralene vil i en 
oppstartfase tilligge lokal 
ledelse ved togledersentrale-
ne.  

Den nye enheten har fa-
gansvaret, noe som innebærer 
å sørge for kompetanseutvik-
ling for den enkelte medar-
beider og å utvikle faget tra-
fikkinformasjon. Dette inne-
bærer at togdriftsleder må 
frigi ressurser til kompetan-
seutvikling, møter m.v. Kun-
de- og trafikkinformasjons-
enheten skal utarbeide halvår-
lige planer for kurs, møter og 

andre aktiviteter som innebæ-
rer at togdriftslederne må fri-
gjøre personale. En slik plan 
skal foreligge 1. juni og 1. 
desember hvert år.  

Togdriftslederne har ansva-
ret for å bemanne opp vakte-
ne til toginformasjon i tråd 
med den fastlagte deknings-
planen.  Ved ansettelse av 
nye medarbeidere skal kunde- 
og trafikkinformasjon lede 
prosessen med bistand fra 
togdriftsleder. 

Stillingen som fagansvarlig 
i kunde- og trafikkinforma-
sjonsenheten har et ansvar for 
å følge opp områdene utenfor 
Oslo/Drammen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enheten består ved oppstart 
av ca 50 årsverk. Dette er 1 
leder, 1 informasjonsplanleg-
ger, 1 fagansvarlig, 1 person 
med teknisk kompetanse, 2 
personer ved kundeservice-
senteret, 2 ledere for togin-
formatørene og de øvrige 
årsverkene er toginformatører 
i Oslo og Drammen. 

Fagansvaret for kundein-
formasjon har tidligere tilhørt 

Drift og forbedring i Trafikk-
divisjonen. Disse oppgavene 
foreslås i sin helhet overført 
til denne nye enheten. Støtte 
til økonomioppga-
ver/rapportering m.m. vil vi 
få fra sentral økonomistab i 
Trafikk. 

Dersom Trafikk overtar an-
svaret for eierskapet til infra-
strukturen vil enheten måtte 
styrkes ytterligere. Trafikk 

ønsker så snart som mulig å 
lyse ut følgende stillinger: 

Informasjonsplanlegger: 
Denne stillingen skal ha an-
svar for oppdatering av in-
formasjonsanleggene i hele 
landet. Alle planlagte innstil-
linger skal legges inn i in-
formasjonsanleggene på for-
hånd for å frigjøre tid for de 
operative toginformatørene. I 
tillegg vil vedkommende ha 

Trafikkinformasjons- 
sjef 

Leder for  
toginformatører  
Oslo/Drammen 

Informasjonsplanlegger Teknisk kompetanse 

Fagansvarlig 

Kundeservice- 
senteret 

Toginformatører  
Brg/Stv/Hmr/Trh  

 



 7 

ansvaret for å utvikle infor-
masjonstekster til bruk i det 
operative. 

Fagansvarlig: Denne stil-
lingen har ansvar for å utvik-
le opplæringsplanen og kom-
petansen til medarbeiderne i 
enheten. Denne personen vil 
også bistå linjelederne med 
rekrutteringsprosesser. Denne 
personen vil også få ansvaret 
for å forvalte, følge opp og 
utvikle samarbeidsavtalene 
med togselskapene. I tillegg 
til disse oppgavene vil ved-
kommende få et ansvar for 
oppfølging av medarbeiderne 
som er underlagt togdriftsle-
derne i Hamar, Trondheim, 
Bergen og Stavanger 

Teknisk kompetanse: Inntil 
det blir nærmere avklart om 
eierskapet til infrastrukturen 

vil det være behov for en per-
son som har ansvaret for å 
følge opp at Hovedplanen for 
publikumsinformasjon gjen-
nomføres. Vedkommende 
skal utarbeide detaljerte pla-
ner for de respektive strek-
ningene og på vegne av enhe-
ten og prioritere mellom sta-
sjoner/strekninger. Videre 
skal denne stillingen ha an-
svar for å utnytte systemene 
maksimalt slik at hverdagen 
til toginformatørene blir enk-
lere. 

Leder for kundesenteret: 
Denne personen skal lede 
jernbaneverkets kundesenter. 
I tillegg til saksbehandling 
har vedkommende ansvar for 
å rapportere på antall hen-
vendelser og sørge for at alle 
henvendelser blir svart ut 

med en god kvalitet og innen-
for gitte frister. Denne perso-
nen skal også bistå i arbeidet 
med kundeundersøkelser. 

Medarbeider kundesente-
ret: Denne personen skal sva-
re på henvendelser til Jernba-
neverket med en høy kvalitet 
og innenfor gitte frister. Den-
ne personen skal også bistå i 
arbeidet med kundeundersø-
kelser. 

Linjeleder Oslo og Dram-
men: Denne personen skal 
sørge for å lede og utvikle 
toginformatørene i Oslo og 
evt. Drammen. Vedkommen-
de skal være en pådriver for 
fornyelse og utvikling av in-
formasjonssystemene. Ved-
kommende har ansvar for at 
det gis god og tilstrekkelig 
informasjon til kundene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs! Obs! 
Foreningens årsmøte vil bli avholdt 

onsdag 10. mars. 
Oppslag om tid og sted kommer snart! 

 
 

 

REISE MELLOM HJEM OG ARBEIDSPLASS 
På vinterkurset på Storefjell ble det stilt spørsmål om vi tilkommer yrkesskadeforsikring 
ved reise mellom hjem og arbeidsplass. Det ble ikke gitt noe konkret svar om dette på 
Storefjell. Men iht. Hovedtariffavtalen § 24 kan man lese følgende: 
 
§ 24 Ytelser ved yrkesskade 

1. Med yrkesskade forstås skade eller sykdom som anses som yrkesskade etter Lov om folke-
trygd § 13-3 «Yrkesskade», § 13-4 «Yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade» og § 
13-15 «Forholdet til krigspensjonslovgivningen ». 
Erstatning ytes også når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom 
hjem og oppdragssted (uten at arbeidstakeren har vært innom sitt faste arbeids-
sted) og på tjenestereise. 

2. Rammes en arbeidstaker av en yrkesskade, skal arbeidsgiveren bære utgiftene ved sykebe-
handling og helbredelse samt andre utgifter forårsaket av yrkesskaden i den utstrekning utgif-
tene ikke dekkes av det offentlige. 


