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Her  

 

 

 

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF 

Nr. 73 – november 2013 

 
 
 

OMSTILLINGSPROSESSEN 

 
 

ernbaneverket arbeider for tiden 

på høygir for å få på plass en 

bedre og mer effektiv organise-

ring av virksomheten. Personalorgani-

sasjonene ble invitert til å delta i pro-

sessen fra oppstartsfasen nå i høst. Det 

er i første rekke Utbygging, Banedivi-

sjonen og støttefunksjonene som blir 

berørt. Bortsett fra Eiendomsdriften vil 

Trafikk- og Markedsdivisjonens linjeor-

ganisasjon vil stort sett bli uforandret. 

NJF har vært en aktiv deltaker hele 

veien slik at medlemmenes interesser 

skal bli ivaretatt på en best mulig måte.  

TAF og Landsrådet for Trafikk, Teknikk 

og Administrasjon (LTTA) har mange 

medlemmer som kan bli berørt av den-

ne prosessen. Det har derfor nylig blitt 

avholdt medlemsmøter både i Oslo og 

på Hamar for å belyse prosessen sett fra 

foreningens og forbundets side. I Oslo 

var det heller dårlig fremmøte, mens 

det på Hamar møtte hele 33 medlem-

mer utenom styret. Landsrådsleder Tor-

finn Håverstad ga en god og detaljert 

informasjon om hvor langt man er 

kommet i prosessen og hvilke konse-

kvenser den kan gi for medlemmene.  

 

 

 

 

J 

 

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

http://www.njf-for.no/index.php?side=51
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Utgangspunktet for at prosessen ble igangsatt er formulert i Nasjonal Transportplan, der det 

forutsettes at Jernbaneverket skal bli 10-15 prosent mer effektivt i løpet av få år. Ulike evalue-

ringer av dagens organisasjon tydeliggjør behov for: 

• Økt handlingskraft og klarere fullmakter 

• Tydeligere og enklere organisering 

• Kortere og raskere beslutningsveier 

• Lavere kostnader 

JBV mener at en ny organisering er et virkemiddel for å oppnå dette. Man har derfor besluttet 

å arbeide med 3 hovedfokusområder: 

 
Effektiv støtte  
Effektivisering av støttefunksjonene våre.  
 

Effektiv kjerne  
Det skal utarbeides et effektiviseringsprogram for våre kjernevirksomhets-områder drift og vedli-
kehold, planlegging, trafikkstyring, byggherrefunksjonen utvikling av anleggsmarkedet. Dette ar-
beidet vil skje i samarbeid med Statens vegvesen, og skal rapporteres årlig til Stortinget.  
 
Effektiv organisering 

Omorganisering peker seg ut som et av de virkemidlene som må tas i bruk for å få et mer effektivt 

og enklere Jernbaneverk. Formålet er å finne arbeidsmåter som sikrer at Jernbaneverket når må-

lene som er satt i NTP. 

 

 

file:///C:/no/Arbeidsstotte/Fakta-om-Jernbaneverket/Prosjektoversikt/Fellesprosjekter/Enkelt-og-effektivt-Jernbaneverk/Effektiv-stotte/
file:///C:/no/Arbeidsstotte/Fakta-om-Jernbaneverket/Prosjektoversikt/Fellesprosjekter/Enkelt-og-effektivt-Jernbaneverk/Effektiv-stotte/
file:///C:/no/Arbeidsstotte/Fakta-om-Jernbaneverket/Prosjektoversikt/Fellesprosjekter/Enkelt-og-effektivt-Jernbaneverk/Effektiv-kjerne/
file:///C:/no/Arbeidsstotte/Fakta-om-Jernbaneverket/Prosjektoversikt/Fellesprosjekter/Enkelt-og-effektivt-Jernbaneverk/Effektiv-kjerne/
file:///C:/no/Arbeidsstotte/Fakta-om-Jernbaneverket/Prosjektoversikt/Fellesprosjekter/Enkelt-og-effektivt-Jernbaneverk/Effektiv-organisering-/
file:///C:/no/Arbeidsstotte/Fakta-om-Jernbaneverket/Prosjektoversikt/Fellesprosjekter/Enkelt-og-effektivt-Jernbaneverk/Effektiv-organisering-/
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Linjeorganisasjonen 

Legg merke til at Eidendomsdriften er 

lagt til T&M. Det er besluttet å etablere 6 

baneområder (Baneområde A-F). I vårt 

foreningsområde vil det bli 2 baneområder 

definert “Øst I” og “Øst II”. De store 

utbyggingsprosjektene vil sortere under en 

assisterende jernbanedirektør. I første 

omgang vil dette gjelde Intercityutbyggingen 

og Follobanen. I slutten av november vil det 

bli avgjort videre detaljering av 

organiseringen innen Infrastruktur. 

 

Stab/støttefunksjoner 

Når det gjelder Stab/støttefunksjoner 

(der TAF har mange medlemmer i 

Stangeveien 109) vil disse bli underlagt 

stabsenheten “Styring og organisasjons-

utvikling”. Her vil man også legge 

Kompetansesenteret. Detaljeringen av 

stabsfunksjonene er i skrivende stund 

foreløpig ikke er endelig avgjort. Det er 

linjeorganisasjonens behov som vil være 

dimensjonerende for behovet av stab/-

støttetjenester. I noen tilfeller kan 

konklusjonen bli at behovet for 

medarbeidere vil bli definert som mindre 

enn i dag for å utføre aktuelle 

arbeidsoppgaver. Mange har derfor mottatt 

en e-post der de blir bedt om å kartlegge sin 

kompetanse. Dette betyr ikke at man 

automatisk står i fare for å bli overtallig.  

 

Sentralt innplasseringsråd – 

omstillingsavtale - ressurssenter 

I de aller fleste tilfeller vil medarbeiderne 

bli innplassert i den stillingen man har i 

dag. Dette vil bli avgjort i et sentralt Inn-

plasseringsråd der NJF er representert. 

Man har også mulighet til å søke på nye 

stillinger som vil bli slått opp i samband 

med omorganiseringen. Tilsetting vil skje i 

et nytt sentralt Tilsettingsråd. Medarbeidere 

som hverken blir innplassert eller tilsatt i 

ny stilling, vil bli kalt inn til oppfølgings-

samtale og overføres til et ressurssenter.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

OMSTILLINGSAVTALE I JERNBANEVERKET   
 
Partene er enige om: 

• Stillingsbeskrivelser og kompetansekrav skal informeres om, og kan drøftes dersom or-

ganisasjonene ønsker det, jfr. HA § 12 nr. 2. 

• Kompetansekravet må ikke i alle stillinger innfris i sin helhet ved innplassering av “over-

tallige”. 

• Behovet for å lyse ut stillinger eksternt skal drøftes. 

• Ressurssenteret består så lenge behovet er til stede. 

 

Ressurssenteret 
• Leder for Ressurssenteret skal overta arbeidsgiveransvaret for medarbeidere som ikke er 

innplassert i den nye organisasjonen. 

• Ressurssenteret skal vurdere om ansatte har intern fortrinnsrett til ledige eller nyoppret-

tede stillinger. Dersom leder for Ressurssenteret vurderer en medarbeider tilknyttet Res-

surssenteret som kvalifisert skal vedkommende gis tilbud om den ledige stillingen. 

• Ressurssenteret skal vurdere om ansatte kan kvalifiseres til ledige stillinger gjennom 

kompetanseutviklingstiltak. Det gis tilbud om kompetanseutvikling i inntil 6 måneder. 

• Ressurssenteret skal gi bistand til ansatte som søker stilling utenfor Jernbaneverket.  

• Ressurssenteret skal vurdere bruk av virkemidler ved behov. Det er arbeidsgivers behov i 

hvert enkelt tilfelle som gir grunnlag for bruk av virkemidler.  

• Når mulighetene for å tilby annen stilling i Jernbaneverket er undersøkt, og man har 

kommet til at det ikke finnes aktuell stilling som kan tilbys, skal virkemidler til bruk ved 

omstillinger i staten vurderes i samarbeid med tillitsvalgt eller annen tillitsperson før 

eventuell oppsigelse. 
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Fornyelser på Sjusjøen 

 
år denne Bulletinen skrives, er hytta vår i ferd med å få nye 
dører til erstatning for de som sees på bildet. Da gamle slo 
innover og hadde en tendens til å lede vann inn på gulvet i 

hytta. Ikke særlig smart. Dessuten var dørbladene ganske tynne 
med en kledning som var begynt å sprekke opp. Nå vil vi nok merke 
stor forbedring ift. trekk gjennom disse dørene. 
 
Ikke nok med det: Kledningen på samme vegg som dørene blir også 
skiftet ut da den var svært stygg med sprekker og bobler i beisen 
grunnet feil valg av overflatebehandling av tidligere eier. Vi sliter 
fortsatt med dette problemet på de andre veggene, men sydveggen 
var desidert verst. 
 
Kronen på verket er montering av ny avtrekksvifte over komfyren 
der dampen blir ledet ut i friluft. Nå er det med andre ord igjen du-
ket for nye hytteopplevelser! 

N 
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TAF-paret i Borge 

 
 

ulletins skribent tok i vakkert høstvær sykkelen fatt for å lage en “hjemme hos”-

reportasje hos et av våre få TAF-par. Det er ikke et hvilket som helst TAF-par heller. 

“Gubben” i huset er ingen ringere enn TAFs nestleder Rune Dahlen. Den såkalte “bedre 

halvdel” heter Linda Therese Nilsen og er en ekte Borge-jente. (Borge ble innlemmet i Fred-

rikstad i 1994.) Det er nok hun som fikk lokket Galterud-gutten Rune til sine hjemtrakter. 

Det ser ikke ut til at han har angret. For der er to i løpet av noen få år blitt til fire. Sønnen 

Casper som er 3 år var travelt opptatt i barnehagen da Bulletin var på besøk i det flotte hu-

set i Kjølbergskogen. Det nyeste familietilskuddet Hanna, har forårsaket at Rune for tiden er 

hjemmeværende på fjerde uken av i alt 12 ukers pappapermisjon. Men pappa Rune forsikrer at 

han stortrives i husfarrollen. Han synes det er synd at den nye regjeringen vil redusere 

pappakvoten. 

 
Rune og Linda har begge 

avlagt trafikkstyrereksa-

men (hhv. 2006 og 2007). 

Det var derfor ikke på sko-

len de lærte hverandre å 

kjenne. Men derimot på 

Grefsen stasjon! Bulletins 

skribent kan smykke seg 

med å ha kjent Linda litt 

lenger enn Rune. Hun var 

nemlig aspirant i Sarp under 

forhåpentligvis kyndig vei-

ledning. Rune startet også 

jernbanekarrieren i sine 

hjemtrakter på Kongsvinger 

stasjon der sågar faren! Roy 

er stasjonert. Etter avlagt 

eksamen har han vært sta-

sjonert på Filipstad og Al-

nabru før han begynte på 

toglederopplæring høsten 

2008. Linda ble altså sta-

sjonert Grefsen etter 

Jernbaneskolen. Kan Rune 

ha vært på avløsning der!? 

Mellom fødslene søkte Linda 

seg til Ski der hun nettopp 

har tatt opp igjen aktiv tje-

neste etter fødselspermi-

sjonen. Hun trives der.

 

B 
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une har på ingen måte 

hvilt på laurbærene 

etter at han ble fer-

dig med toglederopplæ-

ringen. Han har gjennomgått 

flere faglige kurs både de 

to årene han var medlem i 

Toglederforeningen og et-

ter at han igjen kom inn i 

“folden” i TAF. Han synes 

det er godt å være tilbake i 

TAF og NJF-systemet som 

han oppfatter som profe-

sjonelt med politisk innfly-

telse. Skal man oppnå ting 

må man ha klare politiske 

mål, sier Rune. 

2012 ble et viktig år for 

Rune. I januar ble han fore-

spurt av foreningen om å ta 

over vervet som verneom-

bud for 8. og 9. etasje på 

Oslo S. Det er fagorganisa-

sjonen med flest medlem-

mer på en arbeidsplass som 

har rett til å velge verne-

ombudet. Rune tok på seg 

oppdraget. Det varte ikke 

lenge før han fikk en hen-

vendelse til. Trafikkleder-

kollega Marius Myrhagen 

som ble valgt til nestleder i 

2011 ønsket av forskjellige 

grunner å fratre dette ver-

vet. Dermed ble Rune nok en 

gang “headhuntet”. Han ble 

enstemmig valgt som nest-

leder på årsmøtet i mars. 

De viktigste utfordring-

ene fremover mener Rune 

blir å bistå medlemmer som 

blir overtallige ift effekti-

viseringsprosessen, verve 

flere medlemmer og få fle-

re til å ta faglige kurs. Som 

verneombud er han opptatt 

av å forbedre arbeidsmil-

jøet innenfor verneområdet 

sitt. Når det gjelder verne-

tjenesten synes Rune sys-

temet fungerer godt sen-

tralt i etaten. Derimot er 

han ikke helt fornøyd med 

hvordan arbeidsmiljøet blir 

ivaretatt lokalt på enkelte 

arbeidsplasser. 

Vi ønsker Rune velkom-

men tilbake til ny dyst etter 

endt pappaperm! 

Nils Are 

 
 

 
Hvis det blir litt tid til overs 
er Rune både gitarist og 
trommeslager i det velkjen-
te!? tomannsbandet Konfront. 
Der går det mest i Black-
metal-sjargong. Skribenten 
har nok ingen forutsetning for 
å gi noen ekspertkommentarer 
her. Låtene blir i hvert fall til 
ved elektronisk utveksling da 
den andre halvdelen av bandet 
befinner seg på Kongsvinger-
kanten. Kjekt å få litt hjelp av 
Hanna når det skal kompone-
res! 

 

************************************************************************* 
 

 

 

Bulletin ønsker alle med-
lemmer en riktig God Jul og 
et Godt Nyttår! 
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