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Etter ulykken 
i er alle preget av den forferdelige 
hendelsen som skjedde på Sjur-
søya 24. mars. Oppslag om selve 

ulykken har vi sett mer enn nok av i 
mediene, så jeg vil ikke her komme 
nærmere inn på de konkrete omsten-
digheter rundt denne. Men på vegne av 
styret i TAF jeg vil likevel be om at de av 
våre medlemmer som var så uheldige å 
bli involvert skal bli godt ivaretatt av 
både ledelse og kolleger. Årsakssam-
menhengen vil bli ivaretatt av spesielle 
organer både eksternt og internt. 

Derimot er det vel nå tid for etter-
tanke. Har vi til tross for det enorme 
fokuset Jernbaneverket har hatt på 
sikkerhetstjenesten de siste årene, alli-
kevel feilet når det gjelder grunnleggen-
de risikotenkning? Kan vi oppleve flere 
hendelser ”som ikke skal kunne skje”? 
Det spørs om ikke tiden er moden for at 
ledelsen går ut med en oppfordring til 
alle sine medarbeidere om å komme 
med innspill til tiltak (les barrierer) som 
enten kan forhindre ulykker/uhell eller 
føre til at et uhell får mindre konse-
kvenser enn det ellers kunne ha fått. I 
denne sammenheng tror jeg ingen  

spørsmål er dumme. Tvert imot tror jeg 
såkalte dumme spørsmål i realiteten 
kan være lure spørsmål. 

Vi som har jobbet en stund ”på gøl-
vet” i Jernbaneverket er vant til at alt 
som har med sikkerhetstenkning å gjø-
re blir avgjort på et nivå ”høyt der 
oppe”. Dette kan vise seg å være ganske 
skjebnesvangert. Jernbaneverket vil 
høyst sannsynlig tjene på å involvere 
medarbeiderne mye mer enn det som 
hittil har vært vanlig. Det er tross alt 
fotfolket som vet hvor ”skoen trykker”. 
Det er dessverre mange eksempler på at 
personalet føler at ulogiske regler blir 
innført mens forslag om vel gjennom-
tenkte tiltak blir avvist. På denne måten 
øker avstanden mellom ledelsen og per-
sonalet. Dermed kan gode ideer som til 
og med kan forhindre mulige ulykker 
bli forhindret allerede i fødselen. Dette 
kan umulig Jernbaneverket og samfun-
net for øvrig være tjent med. 

La oss håpe den tragiske ulykken 
kan føre til noe positivt: Nemlig mindre 
avstand mellom ledelsen og personalet, 
og at gode ideer blir tatt imot på en po-
sitiv måte. 

 
   Nils Are  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

 

Hyttebooking: www.njf-for.no/index.php?side=51 

http://www.njf-for.no/index.php?side=51
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Et greit gjennomført årsmøte 
 

Årsmøtets dirigenter i arbeid: T.v. Gunn Elisabeth Dahl og Janicke Hulback.  
TAFs sekretær Nils Are Magerøy førte protokollen. 
 

rsmøtet 10. mars ble gjennomført på tradisjonelt vis i Schweigaardsgate 12. I år 
hadde kun 21 medlemmer tatt seg tid til å møte fram. Så var det da heller ikke noe 
jubileum (som i fjor) eller noen kontroversielle saker som var til behandling. Det 

oppstod likevel litt ”røre” da det ble fremmet to benkeforslag under punktet ”Valg”. Men 
sluttresultatet ble til slutt i overensstemmelse med valgkomitéens innstilling. 
 
Etter at foreningsleder Terje 
Wold hadde ønsket årsmø-
tets gjester som var forbunds-
leder Kjell Atle Brunborg, 
landsrådsleder Torfinn Hå-
verstad og Øyvind Sannes fra 
FTA samt alle medlemmer 
velkommen, ble dirigenter og 
sekretær enstemmig valgt til 
å lede møtet. Etter god, 
gammel tradisjon fikk for-
bundslederen ordet under 
punktet ”Norsk Jernbanefor-
bund” under gjennomgangen 
av årsberetningen. 
 
Kjell Atle Brunborg 

Kjell Atle innledet med all 
stormen som har vært rundt 

jernbanens driftsavvikling 
denne vinteren. Han kunne 
fortelle at NJF har vært i mø-
ter med ledelsen i både NSB 
og JBV og påpekt mangelfull 
beredskap. Dette førte til at 
beredskapen ble styrket. Men 
det er selvsagt et alvorlig 
varsko når Posten går over til 
lastebiler for å få posten fram 
i rett tid. På tross av dobling-
en av midlene til jernbanen 
siden Bondevik II-
regjeringens dager, ligger 
Norge likevel langt etter and-
re sammenlignbare land. På 
tross av en investeringsram-
me i gjeldende NTP på 50,3 
mrd kroner, er investeringene 

i lille Danmark det dobbelte! 
Njf har tatt opp misforholdet 
med finansministeren og fo-
reslått større satsing over 
statsbudsjettet og vurdering 
av andre finansieringsformer. 

Så gikk forbundslederen 
over til et annet viktig tema; 
nemlig årets hovedtariffopp-
gjør. Han regner med at årets 
oppgjør vil resultere i en 
lønnsøkning på mellom 2,8 
og 3,6 prosent. Grunnen til at 
det ikke ventes å bli høyere, 
er situasjonen i de såkalte 
frontfagene (konkurranseut-
satt industri) samt et såkalt 
overheng fra i fjor som utgjør 
0,5 prosent. Når det gjelder 

Å 
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likelønn, kunne Kjell Atle be-
rolige med at det i JBV ikke 
er lønnsforskjeller mellom 
kvinner og menn i samme 
stilling. For alle som har tur-
nusarbeid kunne forbundsle-

deren glede forsamlingen 
med at Njf vil stå sterkt på for 
å bedre helgedagsgodtgjø-
relsen. Hvis oppgjøret går til 
mekling, skal den være av-
sluttet 28. mai. 

Kjell Atle avsluttet med å 
forsikre om at IA-avtalen vi-
dereføres og det blir ingen 
kutt i sykelønnsordningen. 
Gyldighetstiden vil i denne 
omgang løpe fram til 1.10.13.

. 
Vedtektsendring 

Etter at beretning, regnskap og budsjett var 
enstemmig vedtatt, var det tid for å behandle 
noen forslag fra styret. Det første gjaldt en 
vedtektsendring som nok ikke var tilstrekkelig 
”klargjort” overfor årsmøtet i fjor. Saken gjel-
der hvordan det skal forholdes dersom det 
stemmes på et styremøte, og det oppstår 
stemmelikhet. Etter litt debatt om saken, endte 
det opp med at et forslag fra Inger Lise Mor-
tensen ble vedtatt. Forslaget gikk ut på å ta 
inn to setninger fra Njf’s ”normalvedtekter” 
som følger: ”Styret er vedtaksfør når minst 
leder/nestleder og 2/3 av medlemmene er til 
stede. Er det stemme-likhet gjør lederens 
stemme utslaget.”    
      Inger Lise Mortensen lengst til høyre på rad 2. 
Forslag 
1. Det ble enstemmig vedtatt at TAF melder seg kollektivt inn i Norsk Folkehjelp. 
2. Det ble enstemmig vedtatt å opprette en ungdomskontakt i TAF. Denne innkalles til styremøtene ved 
behov. 
 
Valg 
Under valget kom det benkeforslag på Kristin Nymoen på vervet som styremedlem og Mona Arneberg 
som 1. varamedlem. Det ble ikke flertall for noen av benkeforslagene. Dermed ser styresammensetning-
en slik ut: 

Funksjon Navn Arbeidssted Periode 
Leder Terje Wold Halden 1 år igjen 
Nestleder  Henning Larsson Hamar Gjenvalg 
Sekretær Nils Are Magerøy Loenga Gjenvalg 
Kasserer Gro Bakkefjord  Tss Oslo 1 år 
Styremedlem Gunn Elisabeth Dahl Tss Oslo 2 år 
1 Vara Kristin Nymoen Hamar Gjenvalg 
2 Vara Roy Sundsby-Hansen Alnabru 1 år igjen 
 

 
I tillegg til ovenstående liste ble Eystein 
Kristiansen valgt inn i vervet som TAFs 
første ungdomskontakt. Her er han flankert 
av toppene i TAF og forbundet. 
 
Nevnes må også at Inger Lise Mortensen 
ble tildelt LO’s 40-årsnål under innledning-
en av årsmøtet. 
 
Etter møtet var det god stemning med piz-
za og godt drikke i samme lokale. 
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VERNETJENESTEN SOM STYRES FRA 
FREDRIKSTAD 

 

Jan Erik på plass i sitt kontor i Fredrikstad. 
 

ulletins utskremte hadde denne gangen 
ikke lang vei til sitt intervjuobjekt. Helt 
siden nyttår har det ligget i kortene at 

Jernbaneverkets sentrale hovedverneombud 
skulle ”til pers” i Bulletinen. Han overtok ver-
vet 1. januar etter at Karl Emil Nygård som gikk 
inn i en lederstilling i Baneregion Øst. Etter en 
liten sykletur til stasjonen, ble undertegnede 
tatt vel imot på hovedverneombudskontoret 
med stor H. 

Det er ikke tilfeldig at nettopp Fredrik-
stadmannen og TAF-medlemmet Jan Erik Vik 
nå bekler den viktigste verneombudsfunksjo-
nen i Jernbaneverket. Bare 2 år etter at han 
var uteksaminert i innvendig stasjonstjeneste 
ved Jernbaneskolen i 1991, ble han utnevnt til 
verneombud for innvendig personale ved Øst-
foldbanen. Men Jan Erik startet sin løpebane 
ved jernbanen allerede i 1984 i ”Reisegodsen” 
ved Fredrikstad stasjon. Det gikk ikke lang tid 
før det ble klart at Jan Erik kunne ta på seg 
større oppgaver innen vernetjenesten. I 1994 
ble han nemlig utnevnt til hovedverneombud 

for samme tjenestegruppe i hele gamle Oslo 
jernbanedistrikt. 

Etter at Jernbaneverket ble etablert, var 
selvsagt Jan Erik fortsatt TAFs og dermed 
NJFs kandidat til å bekle verneombudsrollen. 
Fra 1997 var han verneombud for alt trafikk-
personale i Region Øst. Et enormt (og selvsagt 
alt for omfattende) verneområde. Men Jan 
Erik hadde en god støttespiller og inspirator i 
hovedverneombud Per Vestereng. Da Trafikk-
divisjonen ble opprettet på begynnelsen av 
2000-tallet, ble det store verneområdet opp-
delt i tre. Da ble det opprettet egne verneom-
råder på trafikkstyringssentralene i Oslo og 
Hamar. Jan Erik beholdt togekspeditørene i 
Oslo toglederområde, men ble i tillegg ut-
nevnt til hovedverneombud i hele Trafikkom-
råde Øst (som i praksis dekker Oslo, Østfold, 
Vestfold, det meste av Buskerud, Hedmark og 
Oppland unntatt Dombås). I tillegg til alt dette 
har Jan Erik hatt styreverv i fagforeningen i 
NSB-tiden.

B 
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Etter denne lange introduksjonen som viser 
hvilken fartstid Jan Erik har hatt innen verne-
arbeidet, kan vi endelig komme inn på de 
dagsaktuelle sakene. Det sentrale hovedver-
neombudets viktigste oppgave er å være 
”mentor” for etatens 11 hovedverneombud. 
Han skal påse at disse har de nødvendige re-
surser både i forhold til tid og kontorplass til å 
utføre sine verv. I tillegg til denne oppgaven er 
selvsagt Jan Erik fast deltaker på møtene i det 
sentrale arbeidsmiljøutvalget (SAMU) der bl.a. 
jernbanedirektør Elisabeth Enger møter fast. 
Han har derfor stor innflytelse over de saker 
som tas opp på høyeste hold når det gjelder 
arbeidsmiljøsaker. Man kan vel si det slik at 
Jan Eriks posisjon i arbeidsmiljøsaker kan 
sammenlignes med forbundsleder Kjell Atle 
Brunborgs posisjon i lønnsspørmål! 

Jan Erik poengterer at hans mål er at Jern-
baneverket skal ha en ”høyt oppegående ver-
netjeneste”. Det være seg arbeidsmiljøutval-
gene (AMU), hovedverneombudene (HVO) og 
verneombudene (VO). Da er det meget viktig 
med kursing. Alle verneombud skal minimum 
ha det obligatoriske 40-timers arbeidsmiljø-
kurset. Et av ”vårens vakreste eventyr” som 

Jan Erik beskriver det, blir HVO-samlingen i 
Stavanger i begynnelsen av juni. Der skal samt-
lige hovedverneombud m/vara samt alle per-
sonalsjefer og sikkerhetsrådgivere være til 
stede. Til sammen ca. 40 deltakere. Å få en 
vellykket gjennomføring av denne samlingen 
vil være som å bestå min første eksamen som 
sentralt hovedverneombud, sier Jan Erik. 

Det sentrale hovedverneombudet kan nes-
ten ikke nok få understreket viktigheten av at 
Jernbaneverket må få på plass et velfunge-
rende, overordnet HMS-arbeid med fokus på 
medarbeiderne. Her kan det gjerne brukes 
noe mer resurser, mener Jan Erik. Sikkerhets-
tjenesten i Jernbaneverket er i bunn og grunn 
en del av HMS-arbeidet.  

Jan Erik er opprinnelig Lislebygutt, men har 
siden 1989 bodd i egen villa på Kråkerøy. Han 
har rukket å bli 48 år og har kone og to voksne 
barn. Når Jan Erik skal koble av kan det godt 
hende du treffer ham over to motorsykkelhjul. 
Han har helt siden guttedagene vært mc-
frelst. Men den aller beste avkoblingen er nok 
i snekka utover i Hvaler-skjærgården. Da føler 
Jan Erik at livet er verdt å leve! 

Tekst og foto: Nils Are
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mange telefoner må til i jobben som sentralt hovedverneombud. 
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SISTESIDEN  
 

På veien hjem fra et styreseminar på hytta vår, la foreningens leder og sekre-
tær turen innom Eina stasjon.  Hvem hadde tjeneste der i dag, mon tro? Det var 
Ada Hogstad som tok vel imot oss denne dagen. Eina var noen år gjennomkop-
let og ubetjent. Men da Gjøvikbanen AS overtok trafikken på banen, ble det 
satt opp flere tog. Dermed ble det igjen behov for fast betjening av stasjonen 
på hverdagene. Personalet er stasjonert på Gjøvik, men har tjeneste ved Eina 
visse dager på tjenestelista. Ada synes det er fint med litt avveksling fra den 
ordinære tjenesten på Gjøvik. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var en flott vinterdag på 
Eina da Ada fikk besøk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Legg merke til detaljene på 
dette bildet. Her ser det nøy-
aktig ut slik det gjorde da 
stillverket ble etablert på 
1960-tallet!  
Den midterste klokka på 
veggen er utgjør en del av 
det gamle totogmeldingste-
lefonsystemet på Valdresba-
nen. 


