
 1

Her  
 
 
 

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF 
Nr. 70 – november 2012 

 
 
 

RESULTATET ER KLART! 

å foreligger resultatet fra lokalt lønnsoppgjør pr. 1.9. Det er nok mange 
som har lurt på om det blir et trinn eller to denne høsten. Her får du resul-

tatet klippet fra landsrådets (LLTAs) infoskriv til tilsluttede foreninger: 
 
I forbindelse med årets lokale lønnsoppgjør, 
var fristen fra foreningene til Landrådet satt 
til senest lørdag 1.september. LTTA gjen-
nomgikk kravene fra foreningene/klubben 
og gjorde prioriteringer ut fra gruppekrav og 
enkeltkrav. En viktig føring i Hovedtariffav-
talen er at likelønn skal prioriteres. 1,0 % pr. 
dato av lønnsmassen, i tillegg til 0,1 % pr. 
dato i resirkulerte midler, utgjorde totalt for 
Jernbaneverket ca. 19,7 millioner. Lokalt 
lønnsoppgjør handler om å fordele denne 
potten mellom de ulike partene på en mest 
mulig omforent måte.  

Hovedtrekkene i forhold til resultatet for 
våre medlemmer i LTTA ble: 
• Alle togledere/vaktledere (1373) heves 

med ett lønnstrinn, samt 20 av de nest 
eldste to lønnstrinn. (I denne gruppa 
fikk jo de 24 
eldste ett ekstra 
trinn i fjor). 

• Gruppeleder Txp 
(1375) ett lønns-
trinn, avlønnes i 
minst lønnstrinn 
50. 

• Trafikkstyrere 
(1444) i lønns-
trinn 44 heves til 
lønnstrinn 45, og 
de i lønnstrinn 45 
heves til lønns-
trinn 46. 

• Toginformatører (1506) i alternativ 6 
heves til alternativ 7. 

I tillegg har vi jobbet for andre ”gruppe-
krav” og likelønnsprinsippet i forhold til 
mange administrative funksjoner, samt 
mange krav for enkeltstillinger. Vi mener å 
ha lykkes med en jevn fordeling av lønns-
potten i forhold til lønnsmassen mellom 
gruppekravene, administrative stillinger og 
andre enkeltstillinger 

Mange av våre medlemmer har fått lønn-
søkning i dette lokale oppgjøret, men som 
alltid strekker ikke potten til slik at alle får 
uttelling. Alle grupper og enkeltnavn er blitt 
fremmet og diskutert opp til flere ganger i 
dette oppgjøret, men av ulike årsaker og 
prioriteringer blir det til slutt slik at noen får 
uttelling og andre ikke. Blant noen av de 

som ikke har fått uttel-
ling på lokalt lønnsopp-
gjør, har noen i forkant 
av oppgjøret fått på 2.3.4 
oppgjør. 

I forbindelse med 
lønnsoppgjørene hender 
det at noen medlemmer 
føler at de ikke har fått 
innfridd sine "rettmessi-
ge" forventninger, eller 
at lønnsoppgjøret har 
skapt utilsiktet lønnsfor-
skjeller. Det vises da til 
Hovedtariffavtalen § 
2.3.4.

N

 

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

http://www.njf-for.no/index.php?side=51
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Satsing på Kongsvinger 

ulletin var på sensommeren en tur innom togekspedisjonen på Kongsvinger. Det var interes-
sant å komme til en arbeidsplass der mye positivt er på gang. Togekspeditør (Txp) denne 

formiddagen var TAFs faste årsmøtedirigent Geir Christensen. I tillegg hadde Dorthe Strømstad 
rammetur (dvs. ekstraressurs). Men det er slett ikke hver dag man har ekstra ressurser tilgjengelig 
på Kongsvinger. Personale på rammeturnus blir som regel benyttet til å dekke opp faste vakter el-
ler de må ta seg en tur for å betjene Kirkenær stasjon. 
 

 
Innimellom togekspederinger og telefoner 
ble det faktisk tid til et lite intervju i et av Tra-
fikk Østs flotteste pauserom. Det gamle bil-
lettsalget er forvandlet til et nyoppusset, svært 
pauserom med flott salong. I tillegg har man 
kjøkken i et eget rom. Så langt Bulletins skri-
bent vet så er det da heller ikke mange av de 
ansatte som har søkt seg vekk fra Kongsving-
er. Noen (onde?) tunger vil sikkert karakteri-
sere stasjonen som en «gubbestasjon». Derfor 
var det nok veldig bra at de fikk utjevnet dette 
inntrykket med unge Dorthe som er den siste 
tilveksten blant personalet. 

Geir kunne fortelle at ikke mindre enn sju 
togselskaper trafikkerer sporene på stasjonen. 
Det er NSB, CargoNet, Cargo Link, SJ, Hec-

tor Rail, Tågåkeriet (som kjører for Värm-
landstrafik), Togab og GreenCargo. I tillegg 
trafikkerer selvsagt Jernbaneverket med sine 
motortraller og arbeidsmaskiner. På stasjo-
nen er det nå kun tømmervogner som lastes 
opp. Godstogene som frakter containere har 
ikke tid til å skifte på Kongsvinger lenger. Det 
er CargoNet og Hector Rail som tar seg av 
tømmertogene fra Kongsvinger og andre opp-
lastingssteder oppover langs Glomma. Man 
har faktisk utvidet opplastingsområdet for 
tømmer med to nye spor. Dorthe var en ut-
merket guide og viste Bulletins skribent rundt 
på området. Her var det så mye tømmer at 
en skulle tro det var råstoff nok til alle ver-
dens aviser. 

 
 

B
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Man kan tydelig 
se at det er et 
nytt spor som er 
lagt inn på tøm-
merterminalen. 
 

 
I Kongsvingers nærområde er det for øv-

rig også godstogsaktivitet på Gropa sidespor. 
Der er det et eget tog som henter vogner full-
lastet med sand som kjøres til Sverige. Men 
sanden får de i retur i form av taksten som 
distribueres på det norske markedet. Det kan 
faktisk også bli aktuelt med gode gamle gods-
vogner (evt. containervogner) på Kongsving-
er, da det er planer om å etablere en terminal 
på Siva industriområde for gods fra utlandet. 
Geir er tydeligvis godt informert! 

Våre kolleger på Kongsvinger gleder seg 

ellers stort til søndag 9. desember. Da blir det 
etter mange års fravær av et skikkelig togtil-
bud, endelig en skikkelig satsing fra NSBs 
side. Da blir ruten for lokaltogene på Kongs-
vingerbanen forlenget fra Årnes til Kongs-
vinger slik at det blir faste timesavganger. Det-
te vil gi et skikkelig løft for kollektivtrafikken i 
hele Glomdalsregionen. 

Bulletin takker for et hyggelig besøk og 
ønsker medlemmene på Kongsvinger hjerte-
lig til lykke med 150-årsjubileet på etter-
skudd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det blir nok 
mange flere per-
sontog å ta seg 
av fra 9.12. 



 4

Vinter-
kurs 
 
 
Foreningens opplysningsutvalg 
meddeler at det vil bli et vinter-
kurs for TAF-medlemmer sam-
men med medlemmer fra våre  
søsterforeninger i januar/februar 
2013. Det legges opp til to over-
nattinger. Vi vil selvsagt komme 
tilbake til tid og sted. 
Gled dere! 
 
 
 

 
 
Bulletin har ikke planer om flere utgivelser i år. Derfor ønskes al-
le medlemmer allerede nå en riktig 
 

God Jul! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs! Det er fortsatt mye ledig plass på vår flotte hytte 
1173 på Sjusjøen utover vinteren. 


