
 1

Her  
 
 
 

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF 
Nr. 67 – desember 2011 

 
 
 

Jernbaneverket og seniorpolitikk 

ernbaneverket har skrevet under 
IA-avtalen (Inkluderende arbeids-
liv) med Staten. Denne avtalen in-

neholder 3 hoveddelmål. Disse om-
handler tiltak vedr. sykefravær, funk-
sjonshemmede og eldre arbeidstakere. 
Jeg vil her dele noen tanker vedr. det 
siste. 

I norsk arbeidsliv er det svært mange 
som ikke ser seg i stand til å stå i ar-
beid til vanlig pensjonsaldersgrense på 
67 år. For mange er løsningen å gå av 
meg avtalefestet pensjon (AFP) etter fyl-
te 62 år. Andre klarer ikke engang å stå 
såpass lenge ofte grunnet fysisk slita-
sje. Da ender det ofte med uføretrygd. 
Begge disse ordningene kolliderer med 
den såkalte ”arbeidslinja” til regje-
ringen. Det er blitt alt for kostbart med 
så mange pensjonister. Derfor ble ny 
pensjonsreform innført fra 1.1. 

Problemet med den nye pensjonsre-
formen er at den ikke ”treffer” ift offent-
lig ansatte. (Se forrige utgave av Bulle-
tin.) Hos oss blir man på en måte 
”straffet” hvis man står i arbeid utover 
67 år. For de fleste er ikke dette aktuelt 
uansett, da man faktisk ikke orker å 
holde på lenger enn til den normale al-
dersgrensen. Men det er altså mange 
som ikke har motivasjon til å stå så 
lenge. Mange har faktisk jobbet i 40 år 
før de er blitt 60 år. Det er denne grup-
pen Staten og dermed også Jernbane-
verket må prøve å motivere til å stå 
lenger. Hvis mange av disse fortsetter til 
de er 65 år, vil Staten sparer store 
summer i pensjonsutbetalinger.  

Jeg ser to hovedløsninger for å få 
dette til: Lønn og fritid. Her har ikke 
Jernbaneverket noen spesielle ordning-
er utover det som er omfattet av Hoved-
tariffavtalen (bekreftet av Jbv). Iht. til 
denne avtalen kan det gis inntil 8 dager 
ekstra ferie fra fylte 62 år. De lokale 
partene kan i tillegg avtale inntil seks 
dager pr. år. Men det er ingen ting i vei-
en for at Jernbaneverket kan inngå en 
egen særavtale med personalorganisa-
sjonene når det gjelder seniorpolitikk. I 
en slik avtale kan det også defineres 
lønnsmessige tiltak. Dette kan resultere 
i at flere vil få motivasjon til å stå lenger 
i arbeid. Allikevel vil Staten totalt sett 
spare store summer i pensjonsutbeta-
linger. 

Kardinalspørsmålet blir om en slik 
ordning må finansieres gjennom tariff-
oppgjørene eller om Staten (Jernbane-
verket) kan finne en egen pott til et slikt 
tiltak. Saken vil utvilsomt bli diskutert i 
TAFs styre! 

    Nils Are 

J

 

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

Obs! Resultatene av lokalt lønnsoppgjør står 
omtalt på side 5. 

http://www.njf-for.no/index.php?side=51
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Nye takter på Norsk Jernbaneskole 
ulletin har igjen tatt turen jernbaneskolen. Her har det virkelig skjedd store 
forandringer siden sist. I tillegg til de gamle tyskerbrakkene har man nå fått 
opp et svært nybygg som rommer klasserom, kontorer og ikke minst simu-

latorer for både toglederopplæring og lokføreropplæring. Det er utrolig virkelighet-
snært å komme inn i trafikksimulatorrommet. Bortsett fra manglende togledere var 
det som å komme rett inn i en togledersentral.  

TAF-nestleder og simulatorinstruktør Marius Myrhagen i front foran fv. fagsjefene Eilif Vågsli og Bjørn 
Jullumstrø og simulatorinstruktør Hege Øveråsen. (Den tredje simulatorinstruktøren Halvor Røste var 
ikke til stede denne dagen.) 
 
TAFs nestleder Marius tar 
hjerteligst imot i simula-
toravdelingen på denne litt 
sure novemberdagen. Den-
ne dagen er det ingen ele-
ver å ta seg av, noe Bulle-
tins skribent nyter godt av 
ift. oppmerksomhet fra in-
struktørene. For Marius er 
slett ikke alene om å for-
midle sin kunnskap til po-
tensielle togledere. Det er 
ikke mindre enn sju med-
arbeidere som tar seg av 
toglederaspirantene: 2 teo-

riinstruktører, 3 simulator-
instruktører og 2 fagsjefer. 
Fagsjefene Bjørn Jullum-
strø og Eilif Vågslid var til 
stede denne dagen. 

Bjørn som har vært med å 
utvikle prosjektet helt si-
den 2005 kan fortelle føl-
gende: Ideen med å anskaf-
fe simulatorer ble unn-
fanget tidlig på 2000-tallet. 
Selve prosjektet kom altså 
i gang i 2005. Så begynte 
man med montering av 
selve utstyret i 2010. Den 

8. september i år var det så 
høytidelig åpning av stats-
sekretæren fra Samferd-
selsdepartementet. Tra-
fikksimulatoren viser 
strekningen Drammen – 
Eidsvoll. Da får man prøvd 
seg på to forskjellige fjern-
styringssystemer (Vicos og 
Ebicos). Man kan enkelt 
legge inn dagens autentis-
ke kjøreplan (trainplan), 
eller legge inn noen tog 
manuelt. En situasjon kan 
rekonstrueres. 
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Inneværende semester har man hatt 11 toglederaspiranter på opplæring ved jernbaneskolen. Alle 
landets toglederområder sender aspirantene hit der de får opplæring i ca. 4 måneder. Etter endt 
opplæring ved jernbaneskolen, 
er det noen måneder opplæring 
i tekniske anlegg og lokale 
forhold i eget toglederområde.  
Aspirantene fra Oslo har 
lengst opplæringstid grunnet 
flere typer anlegg. De tilstede-
værende fagsjefer og instruk-
tører var samstemte om at til-
bakemeldingene fra aspirante-
ne har vært veldig gode ift 
opplæring på simulatoranleg-
get. 
Marius prøver seg som lokfører i 
lokførersimulatoren. Det er nes-
ten skremmende realistisk! 
 

 
 
 

 

Velkommen til 
TAF! 
 
I følge foreningens kasserer, Gro Bakke-
fjord, er det hittil i år innmeldt ca. 60 nye 
medlemmer. Dette er selvsagt veldig glede-
lig og gir inspirasjon til styret om å gjøre 
en enda bedre jobb. 
 

Ca. 40 av de nye medlemmene er trafikkaspiranter. En god del av disse har vi 
bare på ”lån” fram til de blir overført til sine stasjoneringssteder i andre fore-
ningsområder. Men uansett er de medlemmer i Norsk Jernbaneforbund. 
 
Ekstra hyggelig er innmeldingene fra ca. 15 trafikkledere i Oslo. Det er selvsagt 
ikke noe nytt at trafikkledere (togledere) er medlem av Norsk Jernbanefor-
bund. Men vi har ikke hatt så mange av dem i vår forening de seneste årene. 
TAF vil selvsagt gjøre så god jobb som mulig også for denne stillingsgruppen. 
Landsrådet som foreningen er en del av, har i alle år tatt hensyn også til denne 
gruppen under for eksempel lønnsforhandlinger. 
 
En påminnelse til alle nye medlemmer: Benytt vår flotte hytte på Sjusjøen til 
hyggelig medlemspris! (Følg linken øverst i Bulletinen.) 
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UNGDOMSSATSING 

Foreningsleder Terje Wold måtte selv trå til under TAFs første ungdomskurs i egen regi. Lengst til 
høyre i bildet sitter foreningens ungdomstillitsvalgt Eystein Kristiansen. 
 

e siste årene har det vært ganske store inntak av nye medarbeidere i de 
fleste fagområder innenfor Jernbaneforbundets dekningsområde. Også i 
TAF har vi merket den store tilstrømningen av nye, unge medlemmer. På fo-

reningens årsmøte ble det derfor for første gang valgt en egen ungdomstillitsvalgt 
som skal ta seg av yngre medlemmer (definert til under 30 år) på beste måte. Vår 
ungdomstillitsvalgt Eystein Kristiansen (stasjonert Alnabru st.) har hatt mye å set-
te seg inn i og ta tak i.  
 
I likhet med vårt moder-
forbund som har avholdt et 
eget ungdomskurs tidligere 
i år, har Eystein tatt initia-
tiv til en ungdomskonferan-
se for TAF-medlemmer. 
Denne ble avholdt 22. no-
vember i Statsansattes hus, 
Oslo. Første punkt på dags-
orden skulle ha vært arbei-
derbevegelsens historie 
v/forbundssekretær Arne 
Drabløs. Han måtte dess-

verre melde forfall grunnet 
sykdom denne dagen. Dette 
var veldig synd, da Arnes 
foredrag om dette temaet 
pleier å bli fremført på en 
sprudlende måte. 

Heldigvis var både vår 
egen foreningsleder Terje 
og landsrådsleder Torfinn 
Håverstad allerede på plass, 
slik at de fikk dratt gjen-
nom foreningsstrukturen og 
forbundsstrukturen for 

deltakerne. Litt senere på 
dagen kom lederen av inte-
rimsstyret for forbundets 
ungdomsutvalg Amanda El-
nes (CargoNet) og holdt et 
foredrag om forbundets 
ungdomssatsing. Vi må tro 
at de fem deltakerne på 
konferansen (det burde 
selvsagt vært mange flere) 
fikk et godt utbytte av kon-
feransen. 
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RESULTAT FRA LOKALT OPPGJØR PR. 1.10. 
 
I år la  NJF og JBV til grunn de føringer som var gitt om bl.a. lavtlønte, samt på ikke innfrid-
de krav fra lønnsoppgjørene i fjor, og uinnfridde 2.3.4-krav (også kalt ”Særlig grunnlag”). 
 
Resultat på landsbasis: 
70 enkeltstillinger (totalt 86 lønnstrinn) til en sum på kr. 675.120,- 
Ø 26 Gruppeleder Txp av de lavest lønnet fra ltr. 47 til ltr. 48 til en sum på kr. 

166.400,-  
Ø De 40 eldste Txp'ene (herav 39 av våre medlemmer) i lønnstrinn 43 til lønnstrinn 44 

til en sum på kr. 226.200,-  
Ø De 24 eldste i stillingskode 1373 Trafikkleder (herav 14 av våre medlemmer) til en 

sum på kr. 102.700,- 
 
I TAFs område ble uttellingen: 
Administrasjon: 20 ltr. 
Gruppeleder: 11 ltr. 
Trafikkleder: 2 ltr. 
Trafikkstyrer: 20 ltr. 
 
For TAFs del gjenspeiles oppgjøret i forhold til prorata av medlemsammensettningen. 
 
 
Slik foregikk oppgjøret: 
I forbindelse med mellomoppgjøret pr. 01.05.11, ble det avsatt en pott til lokale forhand-
linger innenfor en økonomisk ramme på 0,25 % av lønnsmassen pr. dato med virkning fra 
01.10.2011. Av dette er 0,15 % sentralt avtalte avsetninger og 0,1 % resirkulerte midler. 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet opplyste ved brev av 15.06.2011 at 
avsetningen til dette lønnsoppgjøret utgjorde totalt for hele Jernbaneverket kr 4 054 015,-. 
LTTA har pr. dato 1032 medlemmer. Dvs at vi pro rata skulle hatt ca kr. 1,04 millioner kroner. 
Totalt ble summen for våre medlemmer på kr. 1,17 millioner kroner. 
 
Årets lønnsforhandlinger var lik i gjennomføringen med de senere år. På vegne av NJF er 
forbundsleder Kjell Atle Brunborg forhandlingsleder og sitter sammen med de tre lands-
rådslederne fra Bane, Elektro og LTTA. 
I tillegg har JBV separate forhandlinger med de andre personalorganisasjonene. 
 
I forbindelse med forhandlingene vurderes og drøftes krav for alle grupper og enkeltmed-
lemmer, blant annet med bakgrunn i de føringer som ble gitt fra mellomoppgjøret. 
Resultatet er endelig når alle parter, både ledelsen og de enkelte personalorganisasjonene, 
er blitt enige om resultatet og har underskrevet forhandlingsprotokollene. 
 
JBV og NJF startet de konkrete forhandlingene 8.11. og var ferdige 15.11. 
Forhandlingsprotokollen ble underskrevet 18.11., med sperrefrist til fredag 25.11. kl. 12.00. 
Sperrefristen settes for at alle parter skal ha gjennomført sine forhandlinger, at navneliste-
ne skal bli kontrollert, og at partene skal kunne gå ut med resultatet samtidig. 
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Alle medlemmer ønskes en riktig God Jul og et 
Godt Nytt (jernbane)år! 


