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Fra statsetat til statsforetak? 
andets arbeidstakere – ikke minst jernbaneansatte – vil om ikke lenge merke at 

vi har fått en borgerlig regjering som ønsker forandringer i norsk samfunnsliv. 
Det er faktisk det vi snakker om når man går løs på dagens Arbeidsmiljølov. 

Fagbevegelsen går nå unisont imot de forandringer arbeidsminister Robert Eriksson vil 
ha gjennomført, enten det dreier seg om lengre dagsverk, søndagsarbeid eller midlerti-
dige tilsettinger. 

For ansatte i NSB-konsernet og Jernbaneverket kan det bli forandringer både i pose 
og sekk. I april ba nemlig Samferdselsdepartementet om innspill til en reorganisering 
av norsk jernbane. For NSB var vel denne oppfordringen unødvendig da adm. direktør 
Geir Isaksen allerede hadde lansert sin store plan i desember i fjor. Han ville oppløse 
både NSB og Jernbaneverket og koble deler fra begge organisasjoner til to nye selska-
per. Jernbaneverket ga sitt tilsvar til departementet nå i høst og er adskillig mer mo-
derat enn NSB-sjefen. Vår ledelse med Elisabeth Enger i spissen nøyer seg med å fore-
slå at Jernbaneverket omgjøres til et statsforetak. 

 

va er så et statsforetak? Jeg har sak-

set første avsnitt i den såkalte NUO 

2004: 07 som omhandler Statens forret-

ningsmessige eierskap – Statsforetak: 

“Statsforetak er organisert etter lov 30. august 

1991 nr. 71 om statsforetak. Statsforetak lig-

ger nær opp til aksjeselskapsformen når det 

gjelder eierstyring, men skiller seg fra dem på 

enkelte punkter. For det første er det et krav 

at staten eier hele foretaket. Dersom andre 

eiere skal inn på eiersiden, må foretaket opplø-

ses, og et nytt selskap etableres. Dette repre-

senterer en større barriere mot del- eller hel-

privatisering enn aksjeselskapsformen.”  Ek-

sempler på statlige virksomheter som er organisert 

som statsforetak er Statkraft AS, Statnett SF og Stat-

skog SF. For Jernbaneverkets ledelse ser det 

ut til å være muligheten for å ta opp lån for 

å kunne finansiere større utbygginger som 

er det viktigste argumentet for å omdanne 

Jernbaneverket. 

Hvilken betydning kan dette ha for oss 

som er ansatt i Jernbaneverket? Det er nok 

ikke lett å gi noen særlig konkrete svar på 

nåværende tidspunkt. Men vi vil ved en slik 

endring ikke lenger være statstjeneste-

menn. Da må vi inngå en ny tariffavtale slik 

NSB-ansatte i sin tid opplevde. Vår ar-

beidsgivermotpart vil da høyst sannsynlig 

bli medlem av Spekter. Noe av det viktigste 

vi må passe på er at vi fortsatt beholder 

medlemskapet i Statens pensjonskasse. 

Endringene i Jernbaneverket slik ledel-

sen har foreslått, vil likevel være “blåbær” i 

forhold til tankene fra politikere på borger-

lig side om å konkurranseutsette de fleste 

jernbanestrekningene. Da kan vi nok si far-

vel til f.eks. personalbillettene. Som de fles-

te forstår, har vi nok av saker å kjempe for 

både i arbeidslivs- og jernbanespørsmål i 

tiden fremover. 

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

http://snl.no/Statkraft_AS
http://snl.no/Statnett_SF
http://snl.no/Statskog_SF
http://snl.no/Statskog_SF
http://www.njf-for.no/index.php?side=51
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VELLYKKET ÅRSMØTE PÅ HAMAR 

 

ele 18 medlemmer var til stede da Område 7, Stangeveien 109 på Hamar “tjuvstar-

tet” 2015-årsmøtene med sitt lokale årsmøte 25. november. Bulletin var til stede, 

og var imponert over hva de lokale tillitsvalgte hadde å varte opp med. Da er det 

ikke den gode baksten man først tenker på, men at man hadde fått tak i selveste dis-

triktssekretær Jørund Hassel fra LO Stat. 

ørund kom inn på mange av de utspillene og planene 

den blå-blå (borgerlige) regjeringen sysler med. For-

slagene til endringene av Arbeidsmiljøloven kalte han ren 

“radbrekking”. Endringene vil kunne gjøre stor skade i 

norsk arbeidsliv. For de statsansatte kan det også bli store 

endringer: Det planlegges nemlig å fjerne særaldersgren-

ser og ventelønnsordningen. Jørund var også svært bekym-

ret for hva som kan skje med de ansattes rettigheter hvis 

regjeringen får gjennomført konkurranseutsetting av per-

sontogtrafikken. 

Distriktssekretæren oppfordret medlemmene til å sko-

lere seg. Både Jernbaneforbundet og LO Stat har flere 

interessante kurs å by på. I kjølvannet av det lokale lønns-

oppgjøret er det viktig at også medlemmene engasjerer 

seg i lokal lønnspolitikk. Han anbefalte at det utarbeides en 

lokal lønnsstrategi for de ansatte i Jernbaneverket. 
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Etter Jørunds innlegg var det TAF-sekretær Nils Ares tur. Han minnet forsamlingen om at det nå 

er viktigere enn noensinne å stå sammen i fagforeningen. NJF har alltid vært “lokomotivet” for å 

ivareta jernbaneansattes interesser. Den tidligere Sykekassa, Interessekontorene (nåværende 

Jernbanepersonalets Bank og Forsikring) samt 

diverse særavtaler gjennom tidene er eksempler 

på ordninger Jernbaneforbundet (i mange tilfel-

ler sammen med Lokomotivmandsforbundet) har 

fått innført. Det er også godt å vite at vi har LO 

i ryggen. 

Møtet ble som hør og bør avsluttet med valg. 

Det kom ingen motforslag mot at Astri Azora 

Kjeldstadli fortsetter som leder og at Elin Bran-

ting fortsetter som nestleder. 

Bulletin takker for et flott gjennomført års-

møte og ser fram til et snarlig gjensyn. 

 

           

 

 

 

 

TAF-styret og Bulletin ønsker 

alle medlemmer en God og 

fredfull Jul! 

 


