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LOKALT LØNNSOPPGJØR 

ENDELIG I HAVN 

 
   I går ettermiddag var endelig alle detaljer på plass i det lokale 
lønnsoppgjøret i Jernbaneverket. Ca. 20 millioner kroner skulle 
fordeles forhåpentligvis mest mulig rettferdig. 
Medlemmene innenfor vårt landsråd (LTTA) fikk til sammen nes-
ten 5 millioner kroner av disse midlene. Konklusjonen må derfor 

være at dette ble et bra oppgjør for TAFs medlemmer. 
 
Så til spørsmålet alle stiller: Hvem har fått noe denne gangen? Svaret er at veldig mange 
har fått, men noen har ikke fått noe. Hvem som har fått noe på enkeltkrav innen admini-
strasjonstjenesten kan jeg selvsagt ikke komme inn på her. Derimot kan jeg si noe om 
hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for fordelingen innen de større tjenestegruppe-
ne i LTTA: 

 
Trafikkstyrere (kode 1444) med tjenesteansiennitet fra 1962 eller tidligere har fått opp-
rykk til lønnstrinn 35. Med denne endringen har vi endelig fått lagt lista på et akseptabelt 
nivå hva gjelder toppavlønning for trafikkstyrere. Men det er klart at vi gjerne hadde sett 
at dette årstallet var noe høyere. Det meste av trafikkstyrernes andel av lønnsmidlene 
gikk derimot til de med tjenesteansiennitet fra 1986 eller tidligere. Alle disse fikk så vidt 
jeg kan se av listene 2 lønnstrinn. Det er med andre ord de som har gitt sin arbeidsinn-
sats til jernbanen (Jernbaneverksansiennitet) i 16 år eller mer som denne gangen får lønn 
for strevet. 
 
Toginformatørene og sentralbordbetjeningen har alle fått ett lønnstrinn, bortsett fra 6 
førstesekretærer ved Toginfo som vi klarte å omgjøre til konsulent. Målet er at resten av 

førstesekretærene ved Toginfo vil bli løftet ved neste lokale oppgjør. 
 
Gruppeledere i TF som var lønnet under ltr. 37 har ved dette oppgjøret blitt løftet til 
nettopp ltr. 37. 
 
Mer i neste nummer! 
Hilsen Nils 

 


