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TARIFFAVTALE OG URAVSTEMMING 

lle medlemmer skal når dette 
skrives forhåpentligvis ha stemt 
over forslaget til ny hovedtariffav-

tale som gjelder fram til neste hovedta-
riffoppgjør våren 2012. Resultatet ble 
avgjort på overtid hos Riksmeklings-
mannen utpå formiddagen 28. mai. 
Oppgjøret totalt sett ble omtrent som 
forventet. ”Lista” ble lagt under oppgjø-
ret i de såkalte frontfagene – de kon-
kurranseutsatte næringene. 

Den informasjonen vi fikk i konvo-
lutten fra Norsk Jernbaneforbund er 
den samme for alle ansatte i Staten. 
Om du er ligningsfunksjonær i Kirkenes 
eller toller på Svinesund, er det faktisk 
den samme Hovedtariffavtalen som 
gjelder. Det er fra de ansattes side fire 
hovedorganisasjoner – LO Stat, YS Stat, 
Unio og Akademikerne – som må bli 
enige seg i mellom før protokollen med 
Staten underskrives. 

Norsk Jernbaneforbund hører 
hjemme i LO Stat. Men medlemsantal-
let NJF har i statlig sektor er ikke spe-
sielt høyt (ca 2 500 medlemmer). Det er 
kun den delen av medlemsmassen som 
er ansatt i Jernbaneverket som er om-
fattet av Hovedtariffavtalen i Staten. 
Det største forbundet i Staten - Norsk 
Tjenestemannslag - har derimot over 
30.000 medlemmer. Hvis de fleste her 
samt kanskje et flertall i en del av de 
andre forbundene innenfor LO Stat 
stemmer JA til meklings-

resultatet, har det dessverre ingen be-
tydning om et flertall av NJFs medlem-
mer stemmer NEI. Da blir uansett opp-
gjøret godkjent. 

Det er ingen hemmelighet at det i 
hvertfall innenfor TAFs medlemsrekker 
er sterk misnøye med kompensasjonen 
for tjeneste på lør- og søndager. Som vi 
alle vet ble det kun 1 krone mer pr. 
time for slik tjeneste (altså kr 36 pr. 
time). Grunnen til at det ikke ble foku-
sert mer på denne kompensasjonen 
under lønnsforhandlingene, er at det 
var kun ”lille” NJF som fremmet dette. 
Kravet druknet fullstendig i all fokuse-
ringen på likelønn. 

Det er i Hovedtariffavtalen et punkt 
2.3.1 som omhandler ”Lokal lønnspoli-
tikk”. Her heter det bl.a. at ”partene lo-
kalt søker å komme fram til en felles 
plattform om hvordan lønnssystemet 
skal brukes og hvilke lønnsmessige til-
tak som er nødvendig for å nå virksom-
hetens mål”. Dette kan bety (og jeg sier 
”kan”) at NJF inngår en særavtale med 
Jernbaneverket om en bedre helgekom-
pensasjon. Da må i så fall Jbv være av 
den oppfatning at en slik særavtale er 
”nødvendig for å nå virksomhetens 
mål”. Det skal bli spennende å se om 
Jbv har en oppfatning om at bedre hel-
gekompensasjon må til ”for å nå virk-
somhetens mål”!? 

Nils Are 
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ULOVLIGE TJENESTELISTER? 
 

årsesongen ble som vanlig avsluttet med 
samling for foreningens tillitsvalgte i 
Schweigaardsgate 12, Oslo. Innledere var 

NJFs forbundssekretær Kjell Ness, forbundsleder 
Kjell Atle Brunborg, sentralt hovedverneombud 
Jan Erik Vik og vår egen foreningsleder Terje 
Wold. Samlingen ble avsluttet med pizza og godt 
drikke til. 

 
 

Kjell Ness  
Kjell Ness som opprinnelig kommer fra verkstedssektoren (Mantena) innledet om de nye be-

stemmelsene i Arbeidsmiljøloven vedr. godkjenning av arbeidstidsordninger. Innenfor lovens gene-
relle bestemmelser er det forening/forbund lokalt som godkjenner arbeidstidsordninger overfor lo-
kal arbeidsgiver (for eksempel overtid fra 13 til 16 timer). Arbeidstidsordninger utover de generelle 
bestemmelser må derimot for NJFs medlemmer videresendes til LO Stat. På samme måte må Jern-
baneverket videresende forslaget til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 

Det er mye som tyder på at mange av de tjenestelister som gjelder mange av TAFs medlemmer 
er ulovlige da de ikke er godkjent på et høyere nivå. Det er spesielt helgetjeneste som ikke er i over-

ensstemmelse med Aml. Her heter det at man i det 
enkelte døgn kan ha dagsverk på inntil 10 timer.  
Her må vi nok i nærmeste fremtid foreta et valg: 
Ønsker vi å beholde dagens lister (som ofte består 
av langfri grunnet komprimert helgetjeneste) eller 
skal vi strengt følge lovens bokstav og kanskje 
måtte jobbe annenhver helg? Dette bør være et 
tema rundt omkring på tjenestestedene i løpet av 
sommeren. 

Et annet spørsmål som kan være aktuelt å dis-
kutere er om det kan være aktuelt å innføre 12 ti-
mers vakter i stille perioder (helg). Hvis to tjenes-
temenn deler en helg, kan det være godt å ha 12 
timer mellom dagsverkene, slik at man får sovet 
tilstrekkelig ut mellom vaktene. En slik ordning 
forutsetter imidlertid at det er forholdsvis lav ar-
beidsintensitet når man er på vakt. Ness kunne 
opplyse at denne ordningen er innført på en vakt-
sentral i NSB. 

 
Tatovering – sentralt justeringsoppgjør 

Terje kunne fortelle at uniformsutvalget har mottatt innspill om forbud mot synlig tatovering for 
personale som bærer uniform. Det samme gjelder også piercing utenom i øreflippene. Dette skapte 
en del diskusjon i forsamlingen. Flertallet hørtes ut til å være enig i ledelsens forslag. 

Når det gjaldt det sentrale justeringsoppgjøret pr. 1. juli, kunne Terje fortelle at landsrådet vårt 
(LTTA) har sendt over forslag til NJF om bl.a. å omdøpe trafikkstyrertittelen til trafikkleder (fortsatt 
i stillingskode 1444). Lønnramme 14 vil ha høyeste prioritet fra LTTA. Øvrige krav er at toginfor-
matører får stilling med særaldersgrense. Gruppeleder, konsulent og førstekonsulent gis 2 lønns-
trinn. Sekretær gis minst 3 lønnstrinn. Men disse kravene skal selvsagt gjennom nåløyene i eget for-
bund og LO Stat før de eventuelt blir gjenstand for forhandlinger med Staten. Også i dette oppgjø-
ret skal det tas hensyn til likelønn med fokus på stillingskoder der minst 60 % er kvinner. 

 

V 
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Kjell Atle Brunborg 
Kjell Atle gikk straks i gang med å gå gjennom meklingsresultatet. Lønnsoppgjøret har vært 

gjennomsyret av likelønnsdebatten. Dette resulterer i et lønnsløft for kvinnedominerte yrkesgrupper. 
Derimot har alle NJFs medlemmer som jobber i Jbv fått et generelt tillegg på 9.700 kroner. På 
spørsmål om kompensasjon for helgearbeid kunne han svare at det kun var NJF av samtlige organi-
sasjoner både i og utenfor LO som hadde dette som krav. Selv ikke polititjenestemennene som har 
mye helgearbeid hadde krav om dette. Skal det bli endring på denne godtgjørelsen i Jbv, må det i 
tilfelle inngås en særavtale. Teknisk sett er dette mulig. (Se lederart.) 

Når det gjaldt organisasjonsendringer i Jernbaneverket, kunne Kjell Atle fortelle at det nå er 
opprettet en ny administrasjonsenhet med egen direktør. Videre er det opprettet en egen enhet for 
informasjonstjenesten i Trafikk med tidligere trafikkdirektør Torry Kristiansen som leder. 

 
Jan Erik Vik 

Jan Erik takket for invitasjonen til egen forening. Han møtte for 
første gang i egenskap av sentralt hovedverneombud for hele 
Jernbaneverket. Jan Erik savner større fokus på HMS-arbeidet blant 
lederne i Jbv. Han syntes også det var uheldig at arbeidsmiljøutval-
get i Øst ennå ikke har hatt møte om godsvognulykken på Sjursøya. 

Et annet tema som opptar Jan Erik er den dårlige 
forutsigbarheten personalet opplever når stasjoner/strekninger skal 
fjernstyres. Dette har vært spesielt dårlig på Nordlandsbanen. Det 
er viktig at personalet på Østre linje (som etter planen skal 
fjernstyres fra 2014) på et tidligst mulig tidspunkt får informasjon 
om når arbeidsplassene blir overflødige. 

Jan Erik avsluttet med at organiseringen av Amu-ene vil bli 
gjennomgått i nærmeste fremtid. 

 
 

Vivi-Ann ønskes velkommen til oss! 
om de fleste sikkert har fått med seg, er det opprettet en egen avdeling i Tra-
fikk som skal ta seg av toginfotjenesten. Hittil er det bare toginformatørene 

på Oslo S som er overført til den nye enheten. Våre medlemmer i 9. etg. er nå glade 
for at de har fått sin egen sjef.  Hun heter Vivi-Ann T. Bjerke og bor i Spydeberg. 
 

 
Vivi-Anns forrige jobb var som avdelingsleder på NAV-
kontoret i Askim. Der ble det sikkert mye ”papirflyt-
ting” og skjemaarbeid.  Før hun begynte i NAV var det 
mer innbundne papirer som gjaldt. Da var hun nemlig 
biblioteksjef i hele 10 år. Dette tyder på at den nye 
sjefen er en dame som ikke er redd for omstillinger i 
sin arbeidshverdag. Vivi-Ann kan for øvrig kalle seg 
cand.mag. og har tilleggsutdannelse i ledelse. Hun er 
gift, har tre barn og bor som sagt i Spydeberg. 
 
Vi får håpe våre medlemmer på Toginfo vil føle at 
arbeidshverdagen blir bedre ivaretatt når de nå har 
fått sin egen leder. 

S 
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UTFORDRINGER PÅ ALNABRU SKIFTE-
STASJON 

 

Utsikt fra togekspedisjonen. 

 
Landets travleste godstogstasjon har er del utfordringer ift. personalsitua-
sjonen for tiden. Alnabru er en kompleks stasjon der personalet har mye å 
forholde seg til. Kanskje dette skremmer potensielle søkere? Viktige fakto-
rer er følgende: 
 

• Et stort område å holde oversikt over – for eksempel 55 togspor. 
• Det opereres på tre ulike stillverk som krever til sammen ½ års opplæringstid. 
• Det må i større grad enn tidligere tas inn tog på usikrede spor. 
• Tvers over alle sporene midt på stasjonen går det en kjørevei stengt med bom-

mer som ikke står i avhengighet til togveier. 
• Ved mye snøfall kan det være nærmest kaotiske tilstander. 
• Under snørydding er det behov for mye flytting av materiell. Dette kan medføre at 

det benyttes opptil fire skiftemaskiner med delvis forskjellige trafikkselskaper 
samtidig. 

• Det ble foretatt telling av antall telefon- og radiohenvendelser for en tid tilbake. 
Resultatet ble 250! henvendelser på en ordinær sistetur. 

 
Som man kan forstå er ikke dette en hvilken som helst stasjon. Her må man hele tiden 
være fokusert på trafikkbildet samtidig som togradio og skifteradio kimer. Personalet 
selv mener at det eneste som vil gjøre det mer attraktivt å søke seg til en såpass ar-
beidskrevende arbeidsplass, er at Jernbaneverket gjør lønnsmessige tiltak. 
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Trafikkstyrerne Øystein Haugli og Petter Ungersnes mener det må bli mer attraktivt å 
søke seg til Alnabru. 

 
**************************************************************************************************** 
 

Bulletin ønsker alle medlemmer en 
riktig God sommer! 

 

 


