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Her  
 
 
 

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF 
Nr. 64 – mars 2011 

 
 
 

Ny nestleder i TAF 
rets årsmøte onsdag 17. mars ble gjennomført uten en eneste kom-
mentar til de forslag medlemmene skulle ta stilling til. Men det kom 
likevel en overraskelse ”på bordet”. Foreningen har igjen fått en tra-

fikkleder inn i styret. Vår mangeårige nestleder Henning Larsson takket 
for seg for å kunne 
gå helhjertet inn i 
vervet som 
hovedverneombud i 
Trafikk. 
Valgkomitéen måtte 
derfor handle raskt 
og fikk JA til å gå 
inn i nestledervervet 
fra Marius Myrhagen. 
Dermed er etter 
mange års fravær 
trafikklederne igjen 
representert i TAFs 
styre. 
 

26 medlemmer og 3 gjester fant veien til årsmøtet i Schweigaardsgate 12. Det var 
ingen kontroversielle saker på dagsorden denne gang. Ingen ba om ordet til sakene det 
skulle stemmes over. Alt var enstemmig! En skulle nesten tro at de fleste var kommet 
for å hygge seg med mat og drikke samt sosialt samvær i etterkant av møtet. Da var 
det egentlig bra at forbundsleder Kjell Atle Brunborg og landsrådsleder Torfinn Håver-
stad hadde et innlegg hver. 
 
Kjell Atle: 

Kjell Atle innledet med den gledelige medlemsutviklingen som nå skjer i forbundet. 
Det er et generasjonsskifte på gang med 300 nye medlemmer på 1,5 år. Mellom 15 og 
16 prosent av medlemmene er nå under 30 år. 

Sammenlignet med forrige vinter har punktligheten på togavviklingen bedret seg be-
traktelig. Dette skyldes bedring i beredskapen i både NSB og Jbv. Likevel maser Høyre 
om at persontrafikken må konkurranseutsettes for at tilbudet skal bli bedre. Man re-
fererer til Gjøvikbanen som fikk mange flere reisende da denne fikk ny operatør. 
Sannheten er at punktligheten for denne banen har sunket drastisk de siste par åre-
ne. Videre har svenskene hatt store problemer med punktligheten denne vinteren. Der 
e r hele nettet konkurranseutsatt. Det er med andre ord andre virkemidler som må til 
for å oppnå god kundetilfredshet hevdet forbundslederen. 

Å 

 

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

http://www.njf-for.no/index.php?side=51
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Så gikk Kjell Atle over til å si noen ord om årets lønnsoppgjør. Statsoppgjøret skal et-
ter planen være i havn 1. mai. De statsansatte kom bedre ut enn ansatte i Specter-

bedriftene i fjor. Forskjellen mellom desemberlønna 
kontra gjennomsnittlig lønn hele 2010 (”over-
henget”) sett under ett, var 2,5 %. Da det skal 
forhandles innenfor en ramme på 3 %, er det ikke 
vanskelig å skjønne at denne gang blir små 
lønnsøkninger. Men Kjell Atle minnet om at i 
forhold til andre europeiske land der spørsmålet er 
hvor mye lønnstakerne må gå ned i lønn, er tross 
alt Norge i en atskillig gunstigere situasjon. 

Til slutt kom forbundslederen inn på at forbundet 
hadde tatt tak i et tilfelle av sosial dumping hos en 
underleverandør til Jernbaneverket. Han avsluttet 
med at arbeidsmiljøutvalgene vil bli divisjonert. I 
Trafikk der NJF organiserer en klar overvekt av 
medarbeiderne, vil forbundet kun innstille på egne 
medlemmer i Amu-ene. 

 
 

Torfinn: 
Også landsrådsleder Torfinn Håverstad innledet med økning av medlemstallet i 

LTTA. Det ble 64 flere i 2010. 
Torfinn kom så inn på omorganiseringen i Jbv som har ført til at mange nye ledere er 

kommet inn i etaten det siste året. I noen tilfeller har dette ført til ”kulturkollisjoner” 
som har blitt en utfordring for arbeidsmiljøet. Dette blir det imidlertid tatt tak i både 
fra organisasjonens side og vernetjenesten. 

Andre aktuelle saker i landsrådet siste år har vært følgende: 
• arbeidsmiljøundersøkelser 
• togledersimulator 
• elektroniske kontrollprøver 
• kundefokus i Trafikk 
• gjennomgang av 

styringssystemet 
• sjekklister ved 

avvikssituasjoner 
• tjenestefordelingssystemet 

Shift Manager avlyst 
• avholdelse av sikkerhetsdag 
• etterlevelse av funn i Veritas-

rapporten 
 
Til slutt kunne Torfinn gi forsamlingen 
en gledelig nyhet: Det er endelig 
oppnådd enighet mellom Jbv, NJF og 
NTL om hvilke ansiennitetsregler som 
skal gjelde ved turvalg. (Mer om dette i 
egen artikkel i denne Bulletinen.) 

Det ble i år bevilget 2.000 kroner til 
Jernbanepersonalets turkomité for 
kreftsyke barn og 2.000 kroner til Japan-katastrofen. Styresammensetningen er 
uendret med unntak av nestledervervet etter dette årsmøtet. Etter møtet var det hyg-
gelig samvær med servering av tapas. 
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Marius Myrhagen 
a Bulletin ønsket å stifte nærmere 
bekjentskap med TAFs nye 
nestleder, var svaret JA uten å 

blunke. Marius tok i mot foreningens 
”blafyk” på spiserommet til 
trafikkstyringssentralen på Oslo S. Men 
det kunne like gjerne vært på Norsk 
Jernbaneskole på Grorud. Ca. 50 % av 
arbeidstida brukes nemlig på 
trafikksimulatorprosjektet. De resterende 
50 % opererer han som togleder på TSS. 
Bulletin er allerede invitert til Grorud for å 
se nærmere på det spennende prosjektet 
på Grorud. 

 
Marius er opprinnelig fra Jevnaker, men 

bor nå på Hønefoss. Han startet jernba-
nekarrieren 21 år gammel i 2001. Han ble 
uteksaminert som trafikkstyrer i mai 
2002. Det varte derimot ikke lenge før 
han satte seg på skolebenken igjen. Bare 
ett år senere var han ferdig opplært som 
togleder. Man må vel kunne kalle dette en 
forholdsvis bratt læringskurve. Men det 
slutter ikke der, for Marius har også 
både jobbet noen måneder ved sikker-
hetskontoret samt vært innom ERTMS-

prosjektet (fremtidens togstyrings-
system).  

 I tillitsvalgtsammenheng har Marius 
ett år som stedstillitsvalgt ved TSS som 
ballast. Han sier derfor at han går til 
nestledervervet i TAF med stor grad av 
ydmykhet og ser fram til å lære mye om 
organisasjonsarbeid i tiden fremover. På 
hjemmeplan er det kanskje ikke fullt så 
mye å sette seg inn i. Der pleier han om-
sorgen for kjæresten og hunden ”Storm”. 
Bulletin ønsker Marius lykke til i det nye 
vervet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

VÅRENS LØNNSOPPGJØR 
 

Som man kan lese i artikkelen fra årsmøtet, er det ikke mye å forvente ut av årets 
oppgjør. I følge foreningsleder Terje Wold ligger det an til at lønnspåslaget vil bli 
gitt som et rent kronetillegg eller prosenttillegg. Det er dermed liten vits i å fylle ut 
skjemaer og sende foreningen i anledning lønnsoppgjøret (et mellomoppgjør) i år. 
Neste år derimot er det hovedoppgjør. Da er det igjen duket for forhandlinger om 
både penger og øvrige bestemmelser i tariffavtalene. 
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ANSIENNITET VED TURVALG 
om sikkert de fleste har 
fått med seg, er NJF, 
Norsk Toglederforening og 

Jernbaneverket kommet fram til 
en endelig konklusjon om hvil-
ken ansiennitet som skal gjel-
de ved turvalg. Bakgrunnen for 
at dette spørsmålet i det hele 
tatt kom på dagsorden, var at 
ledelsen i Trafikk Vest over-
prøvde vanlig praksis for noen 
år tilbake. Vår søsterforening 
i Vest fremmet da uenigheten 
med lokal ledelse til landsrå-
det. LTTA (landsrådet) foretok 
da en grundig behandling av 
saken (bl.a. medlemsmøter i 
tilsluttede foreninger som 
TAF) og ”landet” på slutten av 
2008 på Jernbaneverkets opp-
rinnelige standpunkt om at 
etatsansiennitet skal legges 
til grunn ved turvalg. 
Nå skulle man tro at alt 

bare var fryd og gammen. Den 

gang ei. Det viste seg nå at 
Jernbaneverket hadde forandret 
standpunkt i denne saken. Der-
med ble det nye runder både 
”på kammerset” i LTTA og mot 
forhandlingsavdelingen i Jern-
baneverket. Det endte med at 
LTTA inngikk en avtale om at 
man fortsatt skal operere med 
stillingsansiennitet ved tur-
valg. Dog med noen tilpasning-
er slik at avansementstilling-
er innen for eksempel txp-
faget ikke skal ødelegge for 
stillingsansienniteten hvis 
man søker tilbake som trafikk-
styrer. I vårt foreningsområde 
er det i realiteten denne 
praksisen man har fulgt alle-
rede, slik at resultatet fra 
møtet 22.2. i praksis får lite 
å si. Alt blir egentlig ved 
det gamle. Protokollen gjentas 
for ordens skyld nedenfor.

 

S 
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REFERAT 
 
22.02.2011 ble det avholdt møte mellom Jernbaneverket og Norsk Jernbaneforbund angående 
stillingsansiennitet ved tursøkning. 
 
Tilstede: 
 
Fra Jernbaneverket:                     Tor Dahl, Per Gire. 
 
Fra Norsk Jernbaneforbund:        Kjell A. Brunborg, Tor Pålerud, Torfinn Håverstad. 
 
Partene er enig om at følgende legges til grunn i Jernbaneverket:  

Tildeling av tur bør som hovedregel følge de tilsattes stillingsansiennitet. Stillingsansiennitet 
regnes fra den dato en arbeidstaker er fast tilsatt i sin stilling ved Jernbaneverket (siste tilsetting 
i vedkommende stillingskode). 

Følgende stillinger/funksjoner beholder sin ansiennitet ved endring av stilling innenfor vedkom-
mende ”gruppe”:  

Gruppe A: Trafikkstyrer(1444) – Gruppeleder TXP (1375) – Områdesjef TXP (1316) – Sikker-
hetsrådgiver (1434)  

Det forutsettes at vedkommende opprettholder txp-kompetansen.  

Gruppe B: Togleder (1373) – Vaktleder (1373) - Togdriftsleder (1316) – Assisterende 
Togdriftsleder – Operativ ruteplanlegger (1373) – Taktisk ruteplanlegger (1373) – Sikkerhets-
rådgiver (1434) 

Det forutsettes at vedkommende opprettholder toglederkompetansen.  

Toginformatør (1506): Ansiennitet fra den dag de blir ansatt. Beholder sin ansiennitet ved skifte 
av stillinger innenfor ”trafikkinformasjonsenheten”. 

Driftsoperatører: Ansiennitet fra den dag de er godkjent på et ”skiftestillverksanlegg”!  

For arbeidstakere som er tilsatt i stilling som senere er endret eller slått sammen med andre stil-
linger under en felles stillingskode/betegnelse, regnes stillingsansienniteten fra første ansettelse 
i vedkommende stillingsgruppe. Som et eksempel nevnes trafikkstyrere, med tidl. betegnelse 
trafikkekspeditør og avdelingsleder. 

Når to arbeidstakere har samme stillingsansiennitet, legges etatsansiennitet til grunn.  

Uavhengig av ansiennitet skal det tas nødvendig hensyn til kvalifikasjoner og andre naturlige 
forutsetninger ved oppsett av turnusplaner. 

Det understrekes at ovenstående kun er å anse som en rettesnor for de lokale parter i arbeidet 
med å sette opp turnusplaner. Det henstilles for øvrig om at enhetene i størst mulig grad lager 
arbeidsplaner slik at eventuelle ulemper fordeles jevnt blant personalet i den enkelte avdeling 
(like turer).   

 
Referent 
Tor Dahl 
 
 
 


