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Frustrasjon blant 
turnuspersonalet 
 

gjen har det fortvilte skjedd at turnusper-
sonale ikke har fått utbetalt opptjente 
ubekvemstillegg og overtidsgodtgjørelse. 

Augustlønna består rett og slett bare av fast-
lønna. For de fleste kommer dette som «jule-
kvelden på kjerringa». Det var ikke sendt ut 
informasjon på forhånd om at dette ville skje 
denne sommeren. 

 
 
Det er ikke bare medarbeidere i 

vårt foreningsområde som er ram-
met. Problemet er faktisk landsom-
fattende og gjelder ikke bare Tra-
fikkdivisjonen. Det har i dag vært en 
livlig e-postkorrespondanse mellom 
Trafikk og Administrasjonstjenesten 
(avd. Lønn) vedr de manglende til-
leggene. Årsaken skal være mang-
lende personale grunnet sykdom og 
ferieavvikling. Men det er selvsagt en 
fattig trøst for de mange som trenger 
sine ubekvemstillegg. 
Både TAF og landsrådslederen 

(LTTA) har i dag engasjert seg i 
problematikken. Løsningen ser ut til 
å bli at de som ønsker det kan få et 
lønnsforskudd. Noen ekstra «lønns-
kjøring» i august er ikke planlagt da 
man ligger etter med punsjingen av 
timelister. Den vanlige oversikten på 

lønningskonvolutten over ubekvem-
stilleggene som skulle vært utbetalt i 
august, vil derfor først komme i sep-
tember. Når det gjelder lønnsfor-
skudd, må man dessverre fylle ut et 
skjema som skal attesteres av linje-
leder. 
Landsrådsleder Torfinn Håverstad 

har i en e-post meddelt at han vil ta 
initiativ til at forbundet tar et møte 
med ledelsen i Jernbaneverket om 
det inntrufne, slik at man unngår at 
dette skal gjenta seg i fremtiden. 
Styret i TAF er selvsagt også opptatt 
av at dette får høy prioritet samtidig 
som vi må ivareta våre medlemmer 
som arbeider i lønnsseksjonen på 
Hamar. De har hatt en tøff arbeids-
dag i det siste. 

 
Nils Are 

 
Mer lønn og en annonse neste side ./. 
 

I

 

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

http://www.njf-for.no/index.php?side=51
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LOKALT LØNNSOPPGJØR PR. 1.9. 
om man kunne lese av informasjonen som fulgte 
med uravstemningskonvolutten, ble det avsatt en 
pott på 1,1 % av lønnsmassen til det lokale lønns-

oppgjøret pr. 1.9. For Jernbaneverket betyr dette at i un-
derkant av 20 millioner kroner skal fordeles mest mulig 
rettferdig. Hvis alle skulle fått like mye, er man kommet til 
at den enkelte tilkommer ca. 5000 kroner. Så enkelt blir 
det nok ikke. Det er mange hensyn som må vektlegges i 
forhold til hvilke grupper og enkeltpersoner som skal prio-
riteres. 

Foreningen har ikke fått noen ramme å forholde seg ift 
hvor mye penger som skal fordeles innenfor medlems-
massen. Da potten er såpass liten, har styret likevel ved-
tatt at alle som fikk et lønnstrinn ved hovedoppgjø-
ret/sentralt justeringsoppgjør ikke kan forvente mer enn 
ett lønnstrinn i det lokale oppgjøret. Øvrige medlemmer 
kan maksimalt forvente seg to lønnstrinn. Enn så lenge 
venter vi som sagt på den endelige avklaringen om hvor 
mye penger vi får å rutte med. 
 
 

HYTTEDUGNAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foreningens medlemmer inviteres herved til dugnad på 
vår trivelige hytte 1173 på Sjusjøen i tidsrommet 
 

SØNDAG 26. – FREDAG 31. AUGUST 
 
Arbeidsoppgaver: Vedsjauing, vasking og fornyelse av 
stuegulvet i peisestua samt annet forefallende arbeid. 
 
Påmelding: Harald Furuseth tlf. 990 85 300 eller mail. 
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