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Blått lys for jernbanen? 

Fagforeningene og forbundene i jernbanen har tradisjonelt vært opptatt av lønns-

vilkår og faglige rettigheter. De har også vært sterkt inne i bildet når ledelsen har 
gjort sine nærmest årlige kutt i bemanningen. Stort sett har disse prosessene gått 

bedre enn man på forhånd fryktet. Men noen ganger har det vært temmelig tøffe 
tak. Jeg tenker for eksempel med gru på ”Effekt 600” og stengningen av alle bil-
lettsalgene på InterCity-strekningene. 

 
Men hva har vi å kjempe for hvis store deler av jernbanenettet blir nedlagt? De 

signalene som er kommet fra Jernbaneverkets ledelse, bør vi som medlemmer nå 
ta inn over oss. Det er faktisk noen av våre medlemmer som føler ”kniven på stru-
pen” om dagen. Når NSB nå signaliserer at de vurderer å nedlegge persontrafik-

ken nord for Nittedal, bør det begynne å ringe en bjelle for oss som jobber i jern-
banen. Men også andre strekninger lever en uviss framtid. Killi & Co. har gitt klar 
beskjed om at Rørosbanen, Nordlandsbanen og Raumabanen vurderes nedlagt 

hvis det ikke bevilges mer penger til drift og vedlikehold. 
 

Som forening bør vi ut fra ovenstående selv ta initiativ til å ta tak i denne 
problemstillingen. Det vil bli tatt initiativ til i første omgang å avholde et møte på 
Gjøvik. Dette vil forhåpentligvis bli avholdt i samarbeid med de andre foreningene 

i ”jernbanefamilien”. Men det er også en annen viktig medspiller inne i bildet: LO i 
Gjøvik. Vi håper dette bidra til å sette jernbanen på den politiske dagsorden. Men 

vi kan selvsagt ikke gi oss med ett møte. Denne kampen blir det nok nødvendig å 
utkjempe sammen med våre venner lang tid framover. 
 

Nils 
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STORE FORVENTNINGER TIL LOKALT LØNNS-
OPPGJØR 
Det årvisse lokale lønnsoppgjøret starter i uke 40. Det som er litt spesielt i år, er at potten som skal 
fordeles på Jernbaneverkets ca. 3 500 ansatte er forholdsvis stor – ca. 20 mill. Vi bør derfor kunne 
forvente at en del av disse midlene skal ”drysse” ned til TAFs medlemmer. 
 
Alle enkeltkrav som er innsendt til TAF er blitt behandlet i foreningens styre. De er nå oversendt 
LTTA (landsrådet) for å bli ”sydd sammen” med kravene fra de andre foreningene (4 stk.) som er 
tilsluttet LTTA. Kravene for trafikkstyrerne som er den største stillingsgruppen i TAF, er innsendt 
som et gruppekrav. TAF har stått beinhardt på at alle trafikkstyrere som går av med pensjon skal 
gå av i ltr. 35. Vårt utgangspunkt var at de 100 eldste (på landsbasis) skulle løftes til dette trinnet. 
Men vi er klar over at det nok ikke er mulig å klare så mange. Beskjeden til LTTA er derfor at så 
mange som mulig av de eldste skal løftes til ltr. 35. I tillegg til ”veteranene” har vi også lagt inn krav 
som utgjør 2-3 lønnstrinn for de som er kommet til topps i LR14. 
 
Hvis vi får uttelling for alle disse kravene, kan vi kalle dette oppgjøret for ”tidenes oppgjør”! Men 
husk: Intet er avgjort før forhandlingene er avsluttet mellom Jernbaneverket og personalorg. 
 

 
 

Nye uniformer!       

Som vel de fleste har fått med seg, vil trafikkstyrerne ikle seg nye uniformer fra 1.1.2003. 

Vårt verneombud Jan Erik Vik har vært med iutvalget som har arbeidet med dette prosjek-

tet. Etter en visning nå i høst, viser det seg at det er en del småting som må på plass før an-

trekkettas i bruk.  For enkelte av oss blir det nok litt vemodig å ta farvel med uniformstypen 

vi har brukt i kanskje 30-40 år. Men vi får håpe at TAFsrepresentanter i utvalget har ivare-

tatt trafikkstyrernes interesser på beste måte. 


