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“Vårens vakreste eventyr” 

over for denne gang….. 

   

egrepet over blir gjerne brukt av for-
bundstopper som sitter tett på eller er 
delaktige i lønnsforhandlingene som i 

prinsippet føres annethvert år. Det er selvsagt 
litt ironisk ment, da det alltid er fare for at opp-
gjøret blir avvist av medlemmene (jfr. UNIO-
oppgjøret for lærerne). Da er ikke eventyret så 
vakkert lenger. Særlig ikke for forbundstoppene 
som anbefalte det fremforhandlede resultatet for 
sine medlemmer. 

Resultatet man kommer frem til i et hovedta-
riffoppgjør, er tuftet på mange forberedelser og 
samfunnshensyn. I statlig sektor som alle TAF-
medlemmene tilhører, starter LO Stat med så-
kalte tariffkonferanser allerede om høsten året i 
forveien. På disse konferansene inviteres tillits-
valgte fra alle fagforeninger i statlig sektor – bå-
de de som har medlemmer i Spekter-området og de som organiserer de statsansatte.  
Der stilles det i hovedsak spørsmål om hvilke prinsipper som bør gjelde for det kom-
mende lønnsoppgjør. 

 

De viktigste prinsippene man vil ha av-

klart er hvor langt tidsrom en ny Hovedta-

riffavtale skal gjelde samt størrelsen på 
kravet som skal stilles til arbeidsgiversiden. 

De siste oppgjørene er det de såkalte front-

fagene (eksportnæringer) som har lagt 

rammen for hva som kan kreves. Norske 

arbeidstakere har i mange år ligget på 

lønnstoppen i Europa, slik at det er begren-
set hva man kan kreve uten at dette ram-

mer eksportindustrien. Et annet viktig 

prinsipp det gjerne blir stilt spørsmål om på 

tariffkonferansen, er om kvinnedominerte 

stillingsgrupper skal forfordeles for å utjev-
ne lønnsforskjellene mellom menn og kvin-

ner. Utover tariffkonferansene har de enkel-

te forbund sine egne krav og særinteresser 

som blir oversendt LO Stat. Det samme 

skjer i de øvrige arbeidstakerorganisasjone-

ne, også kalt hovedsammenslutninger, som 

YS, UNIO og Akademikerne. 
Fristen for å bli enige er alltid 1. mai. I år 

ble man ikke enige ved forhandlingsbordet, 

og oppgjøret gikk til mekling. Meklingsfrist 

settes til ca. 3 uker etter forhandlingsbrud-

det. I løpet av disse ukene forsøker partene 

enda litt hardere å bli enige om et forslag 
som kan aksepteres på begge sider. Arbeid-

staker- organisasjonene er selvsagt ekstra 

presset da de skal sende resultatet til urav-

stemning til medlemmene. I år fikk stats-

oppgjøret 71,9 % JA-stemmer blant med-
lemmene innenfor LO Stat-systemet. 
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RESULTATET 
Alle har tidligere fått e-post om resultatet av årets lønnsoppgjør. Her 

kommer likevel en liten repetisjon. Følgende melding ble sendt ut fra 

Jernbaneforbundet 2. juni: 
 

“Kjære medlem 

Forhandlingsutvalget i LO Stat sa JA til forhandlingsresultatet i lønnsoppgjøret i Staten og jeg 

anbefaler deg å stemme JA til årets lønnsoppgjør. 

Oppgjøret er innenfor de rammer som ble gitt i konkurranseutsatt sektor, og består av sentrale 

tillegg og en stor lokal pott som vi skal forhandle med Jernbaneverket om i løpet av høsten. 

Kort om hovedtrekkene i oppgjøret: 

Fra 1.mai gis tillegg på tabellen som består av en kombinasjon av kroner og prosenter 

De som er avlønnet fra lønnstrinn 19 til 53 får et generelt tillegg stigende fra kr 6500 til kr 8800 

(2,3% - 1,99%), de som er avlønnet fra lønnstrinn 54 til 101 får et generelt tillegg på 1,98 %. 

 

Sentrale tiltak/justeringer pr 1.juli 2014 

Lønnsrammene 03, 09, 14,15, 17 og 39 endres slik at alle med topp ansiennitet gis ett lønnstrinn. 

Alle lønnsspenn løftet med ett lønnstrinn i bunnen og ett på toppen. Dette betyr at minimums-

lønnen blir hevet, og det er mulig å få høyere lønn i koden enn tidligere. 

 

Lokale forhandlinger pr 1.august 2014 

Det avsettes 1,75 % av lønnsmassen pr dato til lokale forhandlinger. 

Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2014.” 

 
Som man ser er kronetillegget innrettet slik at det er prosentvis fallende jo høyere 

lønnstrinn man har. Dermed oppnår man en viss lønnsutjevning. Videre vil det bli foretatt 

justeringer på en del lønnsrammer pr. 1. juli. Her vil bare de med topp ansiennitet få uttel-

ling. 

Denne gangen er det avsatt mer enn vanlig til lokale forhandlinger. Krav til disse for-

handlingene sendes slik det fremgår i e-post fra TAFs leder 25. juni. Kravene vil bli seriøst 

behandlet av foreningens styre og videresendt landsrådet (LTTA). Der vil kravene fra de 

tilsluttede foreningene bli “sydd” sammen før forbundet går i forhandlinger med Jernba-

neverket. 
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Besøk av LO Stats distrikts-
sekretær 

O Stat dekker landet med 7 ansatte distrikts-
sekretærer. I TAFs foreningsområde forhol-
der vi oss til to forskjellige distriktssekretæ-

rer. Den ene heter Vidar Lorang Larsen og ble an-
satt i fjor etter nærmest legendariske Harald Lund. 
Vidar dekker fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold 
og Østfold. Han var tidligere leder av Postkom (tid-
ligere Norsk Postforbund), Østfold krets. 

I dagene 10.-12. juni avholdt TAF en tillitsvalgt-
konferanse på feriestedet Grønsund i Grebbestad. I 
tillegg til en orientering av vår egen landsrådsleder 
Torfinn Håverstad, var vi denne gangen så heldige 
at vi også fikk “plottet inn” Vidar på den ene konfe-
ransedagen. Han syntes det er flott å bli invitert til 
lokale foreninger slik at han kan gi råd og bistand. 
På den måten kan han selv lære enda mer om for-
holdene i de forskjellige statlige etatene. 

 
For uten å være de an-

sattes part i lønnsoppgjøre-
ne er kursvirksomhet det 
største satsingsområdet til 
LO Stat. Man har i mange år 
avholdt en femtrinns faglig 
grunnkursserie for med-
lemmer og tillitsvalgte. 
Svært mange av de tillits-
valgte i statlig sektor har 
gjennomført disse kursene. 
I tillegg kjøres det diverse 
temakurs – f.eks. “Skift og 
turnus”. I den senere tid er 
også kurs for kommende 
pensjonister blitt meget 
aktuelt. Pensjonssystemet 

etter pensjonsreformen er 
nå blitt såpass komplisert at 
mange ønsker å gå på kurs 
for å skjønne hvilke rettig-
heter man har krav på. 

Han var også opptatt av 
at fagforeningene må ta inn 
over seg at vi er over i data-
teknologiens tidsalder der 
vi også må ta i bruk sosiale 
medier. Men vi må for vår 
egen del være saklige og 
positive når vi legger ut sa-
ker. Dette er viktig! sa Vi-
dar. Fagforeninger som har 
egen hjemmeside må passe 
på å holde denne oppdatert! 

I tillegg til kommunikasjon 
over nettet, oppfordrer dis-
trikssekretæren de tillits-
valgte om fortsatt å foreta 
arbeidsplassbesøk. 

Vidar avsluttet med no-
en utfordringer som er 
oppstått etter regjerings-
skiftet: Den såkalte “opp-
mykningen” av Arbeidsmil-
jøloven med bl.a. å åpne 
opp for midlertidige anset-
telser og utvidelse av dags-
verkets lengde er ikke bra. 
Dette må vi kjempe i mot! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSB- og JBV-personalet ved Halden stasjon eier i 
fellesskap et flott feriested like ved Tanumstrand 
hotell i Grebbestad. 
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Utfordringer på 1173 
Vinteren har satt skikkelig spor et-

ter seg på foreningshytta vår på 
Sjusjøen. Det er de store snømengde-

ne som er utgangspunktet for proble-
mene. Snø og isklumper har rast ned 
fra taket i store mengder og bøyet i 

stykker to av takrennene samt slått 
inn fem ruter på et av vinduene til 
vindfanget. I tillegg til dette har brøy-

temannskap utilsiktet skjøvet den 
store hellen ved inngangspartiet inn i 

grunnmuren slik at det er blitt en åp-
ning i denne. 

Hyttestyret har planlagt dugnad i tiden 7.-14. september. Da er forhåpentlig-

vis rutene allerede på plass. Men hytta trenger to strøk med maling. Først og 
fremst grunnet ny kledning på sydveggen, men også fordi fargen skal gjøres om 

fra grønn til brun. Det skal også sjaues på plass ved til vinterens forbruk. 
De som måtte være interessert i ta i et tak for 1173 kan gi beskjed til under-

tegnede! 

        Nils Are 
 

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

Bulletin ønsker alle medlemmer 
GOD (og varmere!) sommer! 

 

 


