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Vellykket tillitsvalgtsamling i Grebbestad 
- men mørke skyer truer 

ungerende forbundsleder Jane Brekhus Sætre gjestet TAFs tillitsvalgtsamling på 
«Grønsundhytta» i Grebbestad 9.-11.6. Hun var veldig fornøyd med å bli invitert. 

Jane kunne i sitt innlegg på samlingen fortelle at Samferdselsdepartementet har 
fullt trykk ift. å innføre jernbanereformen fra 1.1.17. Da skal direktoratet og foretaket 
være på plass. Det går nærmest i hurtigtogsfart hevdet Jane.  

Forbundet får nå juridisk bistand fra LO sentralt. Men det er en utfordring å få ju-
ristene der til å forstå jernbanefaglige spørsmål. Ellers er det viktig å ha et godt sam-
arbeid med de øvrige personalorganisasjonene i jernbanesystemet. Det er viktig hele 
tiden å være våkne ift negative konsekvenser for medlemmene. Noen av tiltakene i re-
formen er likevel spiselige; f.eks. at all eiendomsmasse blir overført til foretaket. I dag 
er det jo ROM Eiendom som eier store deler av den mest attraktive eiendomsmassen. 
 
Pensjonsspørmål 

Det ser ut til at ledelsen går inn for at ny-

tilsatte etter 1.1. skal få en såkalt inn-
skuddsbasert pensjonsordning. I dag har vi 

ytelsesbasert pensjonsordning i Statens 

Pensjonskasse. Her garanteres vi en utbeta-

ling på 66 % av sluttlønn ved pensjonering. 
Videre går ledelsen inn for at særalders-
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grensen bortfaller for tjenestemenn under 

55 år pr. 1.1. Hva da med regelen om at 

personale i sikkerhetstjeneste i utgangs-

punktet er pålagt å fratre ved fylte 65 år? 

For øvrig pågår det et arbeid hos myndighe-

tene med å vurdere særaldersgrensene i alle 
statlige etater og foretak/bedrifter. 

 

Ny tariffavtale - tilsettinger 

Alle som skal overføres til foretaket vil bli 

omfattet av en ny tariffavtale med arbeids-

giverforeningen Spekter (slik f.eks. NSB-
personalet allerede har hatt i flere år). Her 

må det legges inn betydelig trykk overfor 

motparten for å få på plass en god avtale.  

Ordningen med tilsettingsråd og perso-

nalnemd forsvinner i foretaket. Tilsettinger 
vil dermed skje uten at noen personalopp-

nevnte er med og signerer. I NSB har dette 

vært praksis i mange 

år uten store konflik-

ter. 

 
Personalbilletter 

Jane tror vi får be-

holde personalbillett-

systemet hvis alle 

personalorganisasjo-
nene står samlet. 

Ordningen har stor 

betydning for mange 

av medlemmene som 

pendler til/fra job-

ben. NJF vil derfor 
kjempe for å opprett-

holde personalbillet-

ten. 

Lønnsoppgjøret 

Staten gikk i år inn for at det meste av 

statsoppgjøret skulle fordeles lokalt. Dette 

var det kun Akademikerne som var med på. 

De må dermed utarbeide en egen tariffavta-

le med Staten.  LO Stat, YS Stat og Unio 
fikk etter tøffe forhandlinger presset staten 

til å gi halvparten av midlene til generelt 

tillegg. Likevel vil det bli mye penger til lo-

kalt oppgjør (0,75 % av lønnsmassen). Jane 

viste til at de lokale oppgjørene i større grad 

enn tidligere er blitt brukt til å løfte enkelt-
personer med mange lønnstrinn. Dermed 

kan mange ende opp med null uttelling i 

det lokale oppgjøret. Skal man være garan-

tert at alle får glede av lønnsoppgjøret, bør 

mest mulig gis som generelt tillegg. 
Jane håpet på at flest mulig må avgi 

stemme ved uravstemningen. 

 

Landsmøtet til 

høsten 

Jane avsluttet 
sitt innlegg med 

å minne om 

landsmøtet i ok-

tober. Dette vil 

bli et meget vik-
tig landsmøte 

rett før jernbane-

reformen skal 

iverksettes. Det 

er allerede kom-

met inn mange 
forslag. 

 

 

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

Hennings «hjørne»  
Dag nr. 2 på tillitsvalgtsamlingen hadde hovedver-

neombud Henning Larsson et lite innlegg om situa-

sjonen innen vernetjenesten. Han startet med å gi 

honnør til fagbevegelsen som har vært en pådriver 

ift oppbyggingen av vernetjenesten i norsk ar-

beidsliv. Han mener at fagbevegelsen og vernetje-

nesten utfyller hverandre på en god måte. 

Det står stort sett bra til med arbeidsmiljøet i Jernbaneverket. I Trafikk er det lite å 

sette fingeren på. Det er dog noen klager på 24-timersstolene på TSS. Ellers savner Hen-

ning en mer langsiktig strategi i HMS-arbeidet. En annen sak som opptar hovedverneombu-

det er fenomenet spilleavhengighet. Han håper Jernbaneverket vil sette i verk hjelpetiltak 

mot dette slik man har gjort i SAS og Statoil. 

Henning fikk ikke så veldig lang tid til sitt innlegg, da forsamlingen var invitert på en ut-

flukt i skjærgården. Men Henning får selvsagt komme tilbake med mer info en annen gang. 
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Ny stedstillitsvalgt i Område 2 
mråde 2 – Administrasjonstjenesten (minus Stangeveien 109 på Hamar) har i flere år mang-
let en aktiv stedstillitsvalgt. Men nå har Linn Karen Carlsen (36 år) tatt ballen. Hun jobber 
under banesjefen for Oslo-området med arbeidsplass i Oslogate 3 og har fire års fartstid i 

Jernbaneverket innen Bane/Infrastruktur. 
Linn Karen kommer opprinnelig fra Trondheim, men har bodd i Oslo i snart 10 år. Hun har natur-

lig nok hatt jobb før hun begynte hos oss. Både Statnett og et firma på Gardermoen har hatt glede av 
hennes HR-rådgivertjenester. 
Men nå har hun fattet interes-
se for «andre siden av bordet» 
og har gjennomført både for-
bundsskolen samt verne- og 
tillitsvalgtkurset. 

Linn Karen ser frem til å få 
kontakt med medlemmene i 
eget område. Det er bare å ta 
kontakt hvis det skulle dukke 
opp spørsmål som gjelder 
medlemmene i administra-
sjonstjenesten. Hun kan tref-
fes på telefon 930 12 609. Bul-
letin ønsker Linn Karen lykke 
til med vervet! 

 
############################################################## 

 

«Mr. Gjøvik» takker av 

 juni var Bulletin til stede for å være med å takke av Geir Kristiansen for 

lang og trofast tjeneste helt siden 1971. Geir tilhører «den gamle skolen» 

der man startet helt nederst på rangstigen som ekstra stasjonsbetjent-

aspirant. Men han endte opp som togekspeditør i både NSB og Jernbaneverket. 

Han er ikke alene om 

denne karriereutvik-

lingen. På nittitallet var 

det ganske mange tje-

nestemenn fra spesielt 

skiftepersonalet som 

valgte å ta txp-

utdannelse da NSB 

Gods begynte å avvikle 

vognlasttransporten. 

Flere av Geirs tidligere 

kolleger har delvis 

samme bakgrunn. 
     Os Geir Strømstad har overrakt sluttattesten. 
 

O 

2. 
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eir startet altså sin karriere ved jernbanen i 

1971 på Gjøvik. Man kan trygt si at han be-

gynte ved en helt annen type jernbane enn 

dagens. Her er en kortversjon: Ved de store og 

mellomstore stasjonene var det stasjonert mange 

tjenestemenn i ulike tjenester. Det var gjerne en 

stasjonsmester som var øverste sjef med stor S. 

På godsekspedisjonen var det gjerne en avdelings-

leder eller bestyrer som tronet på toppen. Innven-

dig stasjonstjeneste ble utført av telegrafister, 

jernbaneekspeditører, jernbanefullmektiger og 

understasjonsmestre ved de største stasjonene. 

Utvendig stasjonstjeneste ble utført av stasjons-

betjenter, skiftekonduktører, stasjonsformenn og 

skifteformenn. Det var også flere andre titler, men 

de viktigste er nevnt. På stasjonene ble det solgt 

billetter, tatt i mot og utlevert reisegods og lokal-

gods. På godsekspedisjonen kunne man sende 

stykkgods og ekspressgods. Men det mest synlige 

var vognlasttransport i alle mulige varianter – både 

lukkede og åpne vogner. Eldre jernbaneansatte og 

pensjonister kan nesten bli rørt når man tenker 

tilbake på denne tiden. 

Det var i dette bildet Geir startet som aspirant i 

utvendig tjeneste. I 1972 var han ferdig med sitt 

første kurs ved Jernbaneskolen. Men det varte 

ikke lenge før han avanserte til fører av skifte-

traktor – en utdannelse som ble kalt UR23. Etter 

15 måneder i Luftforsvaret (som var normal verne-

pliktstid den gangen) søkte Geir jobb som skifte-

konduktør. Takket være hans kompetanse som 

skiftetraktorfører, ble han stadig lånt ut til andre 

stasjoner på Gjøvik- og Valdresbanen samt andre 

steder på Østlandet. Geir synes dette var en fin 

tid der han opplevde litt av hvert. Så kom inn-

skrenkningene innen godstransporten på jernbanen. 

Da slo han til på NSBs tilbud om å ta txp-

utdannelse i 1993. Han ble faktisk ansatt som 

jernbanefullmektig på Gjøvik straks han var ferdig. 

Da Jernbaneverket ble etablert på slutten av 1996 

ble han overført og fortsatte som txp fram til i år. 

Geir har også vært aktiv som tillitsvalgt både i 

gamle Stasjonspersonalets forening Oslo og Kon-

torpersonalets forening Oslo. Det var tøffe år da 

godstransporten ble innskrenket mer og mer slik at 

arbeidsplassene forsvant rundt på stasjonene. Han 

stod også oppreist i stormen da noen i NSBs ledel-

se på 90-tallet jobbet for å legge ned Gjøvikbanen 

nord for Jaren. Det er med andre ord mye ressur-

ser som er brukt på fellesskapet og innsats for 

Gjøvikbanen.  

På slutten av vinteren i år var Geir riktig uheldig 

da han kom fra jobben og skulle dekke til bilen med 

en presenning (for øvrig en gjenstand personale i 

skiftetjenesten vet alt om!) på bilen sin. Det gikk 

ikke bedre enn at han skled på en issvull og fikk 

brudd i venstre lårhals og hofte. Han måtte da fin-

ne seg i å gå med stålstøtte for å kunne bevege 

seg. Også krykker har vært et helt nødvendig hjel-

pemiddel. Han måtte faktisk investere i bil med 

automatgir for å kunne forflytte seg på egenhånd. 

Nå ser han frem til å kunne nyte sommeren på hyt-

ta ved Mjøsas bredder sammen med fruen. Bulletin 

takker Geir for innsatsen gjennom 45 år. 

    
   Gode kolleger var samlet på avslutningslaget for Geir. 
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Bulletin ønsker alle TAF- 
medlemmer en riktig God Sommer! 

 
 

 

 


