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Celebert besøk i TSS Oslo S 

 slutten av februar hadde gruppa ved togledersentralen på Oslo S klart å 

«kapre» 2. nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen. Som et av sine an-
svarsområder har han samferdselspolitikk. Gabrielsen gikk gjennom mye av 

det som har skjedd innen jernbanesektoren det siste året. Her er et utdrag av 
referatet fra møtet: 
 
Etter den politisk demonstrasjon 15.6.15 ble vi 
stevnet for Arbeidsretten av Spekter. Det var 
tredje gang Spekter stevnet, og tredje gang de 
tapte. Man begynner å ense et mønster.  

Regjeringen gikk på valg med planer på sam-
ferdsel, også Jernbane. Tankegods fra andre 
land begynner nå å ta form også i Norge. Suk-
sessoppskriften i andre land har dog vært inte-

grering. Norske løsninger går på splitting og pri-
vatisering. LO har vært med tidlig i prosessen, 
og både argumentert og lagt frem alternative 
løsninger basert på innspill fra Norsk Jernbane-
forbund og Lokmannsforbundet. Løsninger som 
vi i fellesskap har jobbet frem. Hans-Christian 
mener at det er vi som kjenner best utfordring-
ene med dagens jernbane. LO jobber for en 
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modell hvor jernbanen er helintegrert. Vi må 
ikke gi opp kampen for å få ting på rett spor. 
Dette er en kurs som vi har sett i andre land, og 
vi har sett konsekvensene.  

Denne jernbanereformen er den største re-
formen for norsk jernbane noensinne. Behand-
let på kun noen timer i Stortinget. Det har ikke 
blitt foretatt noen konsekvensutredning.  
 
Status reformarbeid: 

 Det jobbes med å realisere reformen. 
Selve stortingsmeldingen om reformen 
var ganske tynn, men har store konse-
kvenser. Prosjektleder er Carlo Thom-
sen (bakgrunn fra KD).  

 Direktorat og foretak skal være opera-
tivt fra 1. januar 2017. Foretaket fikk sitt 
interimstyre 1.1.16. 

 Endringsprogram i NSB-konsernet. 

 Utskilling av ROM, materiell og Mante-
na.  

 Ny avtale mellom NSB og Gjøvikbanen 
er tildelt.  

 2 jernbanepakker er tinglyst for anbud.  
 

Har toget gått? Kan konkurranseutsettingen av 
norsk jernbane snus? Ja. At det nå ikke skal 
være mulig å påvirke utfallet av denne jernba-
nereformen blir for passivt. Dette kan fortsatt 
reverseres, men det er avhengig av valgresulta-

tet i 2017. Hans-Christian mener at LO og AP må 
være tydelig på dette frem mot valget. LO har 
klart å få medias fokus på regjeringens privati-
seringsplaner. Media er enige med LO at dette 
er en dårlig ide. Det samme tenker folket. Poli-
tisk ledelse er den som må sette agendaen i 
media. Folk flest vet ikke hva ROM Eiendom er, 
så det er ikke lett å få overskrifter gjennom slike 
vinklinger (ref. ROM skilles ut av NSB som ek-
sempel). Hvis Jonas Gahr Støre sier «når vi vin-
ner valget skal vi snu privatiseringen av norsk 
jernbane» skapes det overskrifter. Derfor må 
LO, Norsk Jernbaneforbund og Lokmannforbun-
det jobbe tydelig med dette frem mot Stor-
tingsvalget i 2017. 

LO vil også jobbe tett med Norsk Jernbanefor-
bund og Lokmannsforbundet frem mot valget. 
Så lenge det ikke er tildelt i følge med anbuds-
utsetting kan det lett kanselleres. Har jernbane-
pakker blitt tildelt må det økonomisk vurderes 
hva det koster å kansellere kontrakt.  

Hans-Christian påpekte også at medlemmene 
av Norsk Jernbaneforbund blir veldig godt hørt 
gjennom vårt forbund, ved at vi møter sammen 
med LO på Stortinget. De andre (partipolitiske) 
forbundene har ikke stort politisk gjennomslag, 
men det har Norsk Jernbaneforbund: Hva Norsk 
Jernbaneforbund mener om norsk jernbane blir 
lyttet til og godt forstått! 

 
tter Hans-Christians innledning ble det anledning til å stille spørsmål samt kom-
me med synspunkter. Et viktig tema som ble tatt opp var pensjon i det nye foreta-

ket. Statsråden har signalisert at det ikke vil bli inngått nye pensjonsavtaler med SPK 
for nyansatte i foretaket. 
LO vil ha forhandlinger 
om pensjon med målset-
ting om 66 % av tidligere 
lønn ved pensjonering. 
Hans-Christian skrøt for 
øvrig av Norsk Jernba-

neforbund som har vært 
veldig tydelig i lang tid 
ift. hvilken jernbanepoli-
tikk som bør føres i Nor-
ge. LO er helt på linje 
med NJF i disse spørs-
målene.   

Besøket ble avsluttet 
med en omvisning inne i 
togledersentralen der et 
av TAFs veteranmed-
lemmer, Einar Sørlie var 
vaktleder. 
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Et innholdsrikt årsmøte 

En noe alvorstynget forsamling fikk orientering av fung. forbundsleder Jane B. Sætre. 
 

oreningens årsmøte ble avholdt 16. mars, tradisjonen tro i NJF-foreningenes eget mø-
telokale i Schweigaardsgate 12. Foreningsleder Terje Wold ønsket de 30 fremmøtte 
gjestene samt landsrådsleder Torfinn Håverstad og foreningsleder Lars Øyvind San-

nes fra vår søsterforening vel møtt. Fungerende forbundsleder Jane Brekkhus Sætre kom 
litt sent, men godt. Hun hadde et lengre innlegg om tingenes tilstand litt ut i møtet. Terje 
hilste til årets 40-årsjubilanter som dessverre ikke fikk møtt på årsmøtet. Det var Britt Jo-
runn Øverstad, Hanne Maurstad og Frode Galaaen. Geir Ola Christensen og Nils Are Mage-
røy ble (som vanlig!) oppnevnt til årsmøtets dirigent og sekretær. 
 
Jane B. Sætre 

Etter at beretningen var 
gjennomgått og godkjent, 
fikk Jane ordet. Hun innle-
det med å konstatere at 
jernbanereformen er en 
større omlegging enn noen 
kunne forestilt seg. Jernba-
neforetaket (organet som i 
det vesentligste skal erstat-
te Jernbaneverket) er for-
melt opprettet, men vil 
være operativt fra 1.1.17. 
Det er enighet om at foreta-
ket skal bli medlem av ar-
beidsgiverorganisasjonen 
Spekter (slik NSB er i dag). 

Mye av lovverket og avtaler 
som gjelder statstilsatte vil 
ikke lenger gjelde for ansat-
te i foretaket. Det vil f.eks. 
ikke lenger være tilsettings-
råd. Arbeidsmiljøloven vil 
dermed bli mer styrende i 
hverdagen enn tidligere. 
NJF-sekretær Thor Pålerud 
er oppnevnt som personal-
oppnevnt medlem i styret.  

Den delen av Jernbane-
verket som i dag utøver 
mer myndighetsrettede 
oppgaver, vil bli organisert i 
et eget Jernbanedirektorat. 
Dette vil fortsatt være stat-

lig. Jernbanedirektør Elisa-
beth Enger er allerede til-
satt som direktør i dette 
direktoratet. Her vil perso-
nalet være underlagt alle de 
ordninger som gjelder 
statstjenestemenn. Alle som 
er ansatt i Jernbaneverket 
fram til 31.12.16 vil være 
medlem av Statens Pen-
sjonskasse. Departementet 
har tanker om at dette kan 
opphøre for de som blir til-
satt i foretaket fra og med 
1.1.17. Dette vil bli gjen-
stand for forhandlinger ut-
over i inneværende år. 

F 



 4 

Det verste med reformen 
er anbudsutsettelsen av 
persontogtrafikken. 2 
«pakker» er tinglyst og lagt 
ut for anbudsinnbydelse 3. 
februar. Det gjelder Sør-
landsbanen og dieselstrek-
ningene (Røros- og Nord-
landsbanen). ROM eiendom 
vil bli overført til foretaket. 
(Akkurat denne omlegging-
en har NJF vært enig i helt 
siden Jernbaneverket ble 
opprettet.) Men at materiel-
let også skal skilles ut fra 
NSB er forbundet mer skep-
tisk til. Dette fører i praksis 
til at NSB blir et rent be-
manningsforetak. Heldigvis 
er opposisjonspartiene på 
Stortinget enig med NJF om 
at jernbanereformen er et 
dårlig verktøy i satsingen 
på norsk jernbane. Men vi 
skulle gjerne hørt det litt 
tydeligere i mediene! 

Med en organisasjonsgrad 
på ca. 80 o/o har personal-
organisasjonene stor makt. 
Men man kan ikke streike i 
tide og utide. Da mister vi 
respekt hos publikum. For-
bundet vil likevel bruke 
nødvendige maktmidler for 
at medlemmenes interesser 
skal bli best mulig ivaretatt. 
Det være seg pensjon eller 
personalbillettordninger. 
Det jobbes for tiden tett opp 
mot Lokmandsforbundet, 
LO og FAFO. LO Stat har be-
vilget ½ million kroner til 
opplysningsarbeid vedr. 
reformen. I Storbritannia 
privatiserte man persontog-
trafikken for mange år si-
den. Der har man endt opp 
med å få Europas dyreste 
togbilletter. Vi må engasjere 
oss politisk i arbeidet mot 
denne politikken – på ar-
beidsplassen og sosiale me-
dier, men ikke minst ved å 
avgi stemme til rette parti 

ved neste stortingsvalg, 
oppfordret Jane. 

Jane avsluttet sin oriente-
ring med å fortelle litt om 
det kommende lønnsopp-
gjøret. Det er sterk uenighet 
om lønnstilleggene skal gis 
mest mulig sentralt eller 
lokalt. Vi kan ikke forvente 
store tillegg i årets oppgjør. 
Hun minnet ellers om høs-
tens landsmøte i NJF (23.-
26.10.) Man ønsker å få inn 
forslag fra de forskjellige 
organisasjonsleddene! 

Helt til slutt kom det et 
viktig spørsmål fra salen: 
Vil det kunne bli oppsigel-
ser i det nye foretaket? Til 
det svarte Jane at hun ikke 
hadde noen tro på oppsigel-
ser. Det er dessuten et 
sterkt vern mot oppsigelser 
også for de som havner i 
foretaket. 

 
Forslag 

Styret hadde i år flere for-
slag man ønsket at årsmøtet 
skulle ta stilling til. Det var 
enstemmighet til at styret 
får mulighet til å opprette 
underutvalg i saker som 
trenger «spesialister». Da 
kan styret lettere kan treffe 
riktige avgjørelser i mer 
komplekse saker. Videre 
var det enstemmighet om å 
opprette et utvalg for å 
vurdere en sammenslåing 
av TAF med søsterforening-
en Forening for teknikk og 
administrasjon (FTA). Også 
utvidelse av styret til også å 
omfatte den ungdomstillits-
valgte samt generell juste-
ring av vedtektene fikk en-
stemmig oppslutning. 

Det ble derimot mer dis-
kusjon rundt innkjøp av 
egenkapitalbevis i Jernba-
nepersonalets Sparebank. 
Styret hadde forslag om å 
kjøpe bevis for 1 million 
kroner. Ole Chr. Engh la 

fram forslag om å øke belø-
pet til 1,2 mill. kroner. Det 
ble da først stemt over om 
man i det hele tatt skulle 
kjøpe egenkapitalbevis. Det 
ble stort flertall for dette. 
Derimot ble det bare 16 
stemmer for Enghs forslag. 
Men det ble vedtatt!  

I tillegg til styrets forslag 
hadde også Eystein Leir-
heim sendt inn et forslag 
om å tildele egne årlige 
pengepotter på kr 10.000 til 
områdene. Styret kunne 
ikke støtte dette og viste i 
sin innstilling til at områ-
dene kan søke opplysnings-
utvalget om pengestøtte til 
aktiviteter. Årsmøtet var 
med unntak av 1 stemme 
enig i dette. 

 
Valg 

Valgkomiteen la i år fram 
en innstilling der de foreslo 
å bytte ut sekretæren med 
varamedlem Kristin Ny-
moen. Begrunnelsen var at 
man regnet med at sekret-
æren ville gå av med pen-
sjon i 2017. Det kom der-
imot benkeforslag på at 
sekretær Nils Are Magerøy 
skulle gjenvelges og at Kris-
tin Nymoen velges som sty-
remedlem. Resultatet ble at 
Nils Are ble gjenvalgt og at 
Kristin Nymoen ble valgt til 
styremedlem i stedet for 
valgkomiteens forslag på 
Gunn E. Dahl. For øvrig ble 
nestleder Rune Dahlen en-
stemmig gjenvalgt. Videre 
ble Elisabeth Løkkevik Ol-
sen valgt som nytt vara-
medlem etter Kristin Ny-
moen. Dette var også iht. 
valgkomiteens innstilling. 
Som en fin bonus og konse-
kvens av vedtektsendringe-
ne, ble ungdomstillitsvalgt 
Hans-Kristian Bølviken 
Knutsen valgt inn som fast 
medlem av styret. 
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Avslutning 

Foreningsleder Terje Wold takket årsmø-
tets dirigent og sekretær for innsatsen med et 
årsmøte som ble mer innholdsrikt enn vi er 
vant til. Han minnet om planlagte medlemsmø-
ter vedr. jernbanereformen. Endelig kunne 
forsamlingen innta den etter hvert lunkne piz-
zaen samt noe godt å drikke til denne. Noen av 
deltakerne koste seg til langt på kveld. 

 
 

 
 

MEDLEMSMØTER PÅ HAMAR 
kke mindre enn 
60 medlemmer 
møtte fram da 

foreningen avholdt 
to medlemsmøter i 
hhv. Stangeveien 
109 og Norsk 
Jernbanemuseum. 
Også her var te-
maet først og 
fremst jernbanere-
formen. Hva har 
skjedd og hva skjer 
fremover. TAF 
hadde fått tak i for-
bundssekretær 
Thor Egil Pålerud 
og landsrådsleder 
Torfinn Håverstad til å orientere de møtedeltakerne som bestod av både TAF-
medlemmer og andre NJF-foreningers medlemmer. 
 
Thor Egil åpnet med et lite 
tilbakeblikk på fjoråret. 
NJF fikk kun 21 dager på å 
komme med høringssvar til 
departementet på den 
største jernbanereformen 
gjennom tidene. Som vi 
husker ble reformen ved-
tatt av de borgerlige parti-
ene på Stortinget 15. juni. 
Både NJF og LO hadde før 
vedtaket kommet med kla-
re motforestillinger mot 
den foreslåtte reformen. 

Tilbake til dagens situa-
sjon så er det foreløpig slik 
at det kun arbeider en 

konstituert direktør i direk-
toratet som heter Kristoffer 
Serk-Hansen og en konsti-
tuert direktør i foretaket 
som heter Stein O. Nes. 
Begge kommer fra stilling-
er i Jernbaneverket. Jern-
banedirektør Elisabeth 
Enger er ansatt av depar-
tementet som leder av di-
rektoratet fra 1. desember. 
Utover dette er lite som er 
avklart. Thor Egil har fått 
plass som personalrepre-
sentant i foretakets styre. 
En sak styret har vært 
opptatt av, er å få et navn 

på foretaket. Det er viktig å 
få byttet ut logoene på 
brevarkene! Hva det vil 
koste å bytte ut alle Jern-
baneverket-skilt over hele 
jernbanenettet var visst 
ikke det nye styret så opp-
tatt av. 

Det kom en del spørsmål 
om pensjon, fribillettord-
ningen og hvilken arbeids-
giverorganisasjon foretaket 
skal være medlem av. Tor-
finn regnet med at AFP-
ordningen vil bli videreført, 
men det er usikkert for de 
som ansettes etter 1.1.17. 

I 
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Det er også usikkert hva 
som skjer med særalders-
grensene. NJF vil gå inn 
for at ordningen viderefø-
res for de stillingene som 
har dette i dag. Når det 

gjelder fribillettordningen, 
vil NJF kjempe for at dette 
skal opprettholdes uansett 
hvilken togselskap som 
trafikkerer strekningene. 
Det eneste som var avklart 

i følge Torfinn var at fore-
taket vil bli medlem av ar-
beidsgiverorganisasjonen 
Spekter. Og det er positivt.

 
 
 
 
Forbundssekretær Thor Egil På-
lerud kunne ikke gi veldig 
mange svar på hvordan alt vil bli 
i det nye foretaket. Men NJF vil 
arbeide for at mest mulig av de 
ordningene vi har i dag vil bli 
videreført. Forbundet har enga-
sjert LO Media til å bistå med 
informasjonssflyten overfor 
medlemmene i NJF. Dette vil 
særlig gjelde juridiske og øko-
nomiske spørsmål. 
 
 

Norsk Jernbanemuseum 

Museet vil bli lagt under Direktoratet på samme måte som Norsk Jernbaneskole. De ansatte vil 
dermed ikke få noen endring i sine ansettelsesforhold som statstjenestemenn. Totalt regner 
man med at direktoratet vil bestå av ca. 250 medarbeidere. Thor Egil hevdet at personalet ved 
museet vil utgjøre en ganske stor prosent av de ansatte i direktoratet og burde «kjenne sin be-
søkelsestid». Han anbefalte at det ble dannet en ny fagforening der de ansatte ved museet opp-
retter en egen klubb eller i det minste har en egen tillitsvalgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesten alle de NJF-
organiserte ved jernbanemu-
seet møtte fram på TAFs 
medlemsmøte. 
 

 

 

Bulletin ønsker alle medlemmer en riktig fin vår. 

Møt gjerne opp på årets 1. mai-arrangementer! 


