
 

 1 

Her  

 

 

 

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF 

Nr. 82 – November 2016 

 
 
 

Veien videre fra 1.1.17 

Den som lever får se», heter det i 

et gammelt ordtak. De fleste av 
TAFs medlemmer har vel nå mot-

tatt velkomstbrevet fra Bane NOR. Noen 
av våre medlemmer (f.eks. ved Norsk 
Jernbanemuseum) vil bli overført til 
Jernbanedirektoratet, så de har nok ik-
ke fått dette brevet. At vi «mister» noen 
medlemmer til Direktoratet skaper en 
liten utfordring for styret i TAF. Det er 
nemlig slik at det er litt problematisk å 
være en tillitsvalgt i ansatt Bane NOR 
og samtidig ivareta interessene til med-
lemmer i direktoratet. NJFs medlemmer 
i Direktoratet bør nok helst danne sin 
egen fagforening snarest mulig. 

Den store majoriteten av TAFs med-
lemmer blir overført til Bane NOR som 
er et statsforetak. Dette betyr at de an-
satte mister statusen som statstjenes-
temenn. Juridisk sett vil vi ikke lenger 
være underlagt lover og avtaler som 
gjelder de ansatte i staten som Tjenes-
temannsloven, Tjenestetvistloven, Ho-
vedavtalen i Staten og Hovedtariffavta-
len. Vi må fra 1.1. forholde oss til Ar-
beidsmiljøloven og Hovedavtalen i Spek-
ter. Bane NOR har nemlig meldt seg inn 
i arbeidsgiverorga-
nisasjonen Spekter 
slik mange tidlige-
re statsetater har 
gjort tidligere. Det-
te kan både være 
negativt og i noen 
tilfeller positivt. 
Statstjenestemenn 
har på en del om-
råder et bedre stil-
lingsvern enn 
andre. Ved f.eks. 
en effektivisering 

blir man ikke oppsagt, men vil bli søkt 

omplassert. I verste fall blir man tilbudt 
ventelønn. Det er også en bedre hoved-
avtale ift. tjenestefri til fagforeningsar-
beid og faglige kurs i statshovedavtalen. 
På den andre siden er det en større 
fleksibilitet ift. å inngå lokale lønnsav-
taler i den enkelte bedrift i Spektersys-
temet. Det blir uansett veldig viktig at 
det blir et godt samarbeid mellom ledel-
sen i Bane NOR og personalorganisa-
sjonene fra dag 1. Da burde vi kunne 
forvente «business as usual». 
Så var det de mer skremmende frem-
tidsutsiktene: Hvor mange av dagens 
arbeidsoppgaver i Jernbaneverket vil 
forbli i Bane NOR? Vil også oppsynstje-
nester og feilretting bli lagt ut på an-
bud? Vil Bane NOR til slutt bare bli en 
ren «bestillerorganisasjon» og inntil vi-
dere drive med trafikkstyring? Det er 
vel nesten ingen grenser for hva som 
kan privatiseres? Våre venner i NSB og 
deres datterselskaper står nå på terske-
len til å bli anbudsutsatt. Dette kan fø-
re til at ansatte må over i andre selska-
per som kan ha dårligere tariffavtaler 
enn det man har i Spektersystemet. Det 

verste er at dette 
kan bli en realitet 
hvis ikke NSB-
systemet får fri-
koplet seg fra sine 

pensjonsforplik-
telser i en kon-

kurransesitua-
sjon. Det er mye 
usikkerhet som 
oppstår når noen 
skal trumfe gjen-
nom en jernbane-
reform på to år.

« 

 

Hyttebooking: http://njf-for.no/hytta-var---1173.php 

http://njf-for.no/hytta-var---1173.php
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GJENVALG, MEN LIKEVEL NY LANDSRÅDS-
LEDER I LTTA 

Gjenvalg av Rune Dahlen, Arne Jostein Eggen, Terje Wold og Torfinn Håverstad 

 forkant av Jernbanefor-
bundets landsmøter 
hvert 4. år avholdes det 

ordinære landsrådsmøter i 
forbundets ulike landsråd. 
Det er som omtalt i lederar-
tikkelen store utfordringer 
for de topptillitsvalgte i NJF 
i forbindelse med jernbane-
reformen. Landsrådet for 
vår egen faggruppe – 
Landsrådet fro Trafikk, 
Teknikk og Administrasjon 
– avholdt sitt ordinære mø-
te 22. oktober. Der ble be-
retninger og regnskap for 
de siste fire årene gjen-
nomgått. Under punktet 
«Valg» ble alle i arbeidsut-
valget samt 1. vara gjen-
valgt. 

På landsmøter er det 
selvsagt også valg på hvem 
som skal bekle toppverve-
ne. Etter at vår kjære for-
bundsleder Kjell Atle Brun-
borg måtte pensjonere seg 
delvis på grunn av en alvor-
lig sykdom, manglet det en 

representant fra LTTA-
systemet i forbundets ad-
ministrasjon. Alle «LTTA-
ere» var derfor svært for-
nøyd med at valgkomiteen 
innstilte vår egen lands-
rådsleder gjennom 8 år, 
Torfinn Håverstad, til ny 
nestleder i Jernbanefor-
bundet. Torfinn er meget 
godt orientert om alle de 
ulike fagområder der med-
lemmene er tilsluttet en 
LTTA-forening. Han har 
også et meget godt kon-
taktnett opp mot ledelsen i 
Jernbaneverket. Det kan 
komme godt med i den «re-
volusjonen» vi straks skal 
gjennom i norsk jernbane. 

Tilbake til det ordinære 
landsrådsmøte i LTTA: 
Valgkomiteen føyde til to 
ekstra setninger i sin inn-
stilling til delegatene: «Hvis 
et medlem av AU går ut i 
perioden, må vedkommende 
erstattes av en fra samme 
gruppe. AU vil deretter i så 

tilfelle gis fullmakt til å 
konstituere seg selv.» Tre 
dager senere ble så Torfinn 
valgt inn i forbundets ad-
ministrasjon og vervet som 
landsrådsleder i LTTA måt-
te besettes. Da hverken Ar-
ne Jostein Eggen eller TAF-
leder Terje Wold ønsket å 
overta ledervervet, ble 1. 
varamedlem Rune Dahlen 
forespurt om å ta dette 
oppdraget. Han svarte hel-
digvis JA. Rune har det siste 
året «gått i lære» og vært 
med på mange av de møte-
ne Torfinn og Terje har del-
tatt i både mot JBV-ledelsen 
og i ekstraordinære lands-
rådsmøter. Han er derfor 
rimelig godt orientert om 
hva som foregår. Ellers vil 
jo Rune ha de «gamle tra-
verne» Terje og Arne Jo-
stein med seg i arbeidsut-
valget samt at han selvsagt 
nærmest har åpen linje til 
Torfinn i NJF-
administrasjonen. 

 

I 
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Om Rune: 

Rune er 34 år og er flasket opp i en jernbanefamilie. Bulletin var på «hjemme hos» besøk høsten 
2013 for å skrive om «TAF-paret i Borge». Vi sakser litt fra artikkelen i nr. 73: 

«Rune startet jernbanekarrieren i sine hjemtrakter på Kongsvinger stasjon der sågar faren! Roy er 

stasjonert. Etter avlagt eksamen har han vært stasjonert på Filipstad og Alnabru før han begynte 

på toglederopplæring høsten 2008. 

Rune har på ingen måte hvilt på laurbærene etter at han ble ferdig med toglederopplæringen. 

Han har gjennomgått flere faglige kurs både de to årene han var medlem i Toglederforeningen og 

etter at han igjen kom inn i “folden” i TAF. Han synes det er godt å være tilbake i TAF og NJF-

systemet som han oppfatter som profesjonelt med politisk innflytelse. Skal man oppnå ting må man 

ha klare politiske mål, sier Rune. 

2012 ble et viktig år for Rune. I januar ble han forespurt av foreningen om å ta over vervet som 

verneombud for 8. og 9. etasje på 

Oslo S. Det er fagorganisasjonen 

med flest medlemmer på en ar-

beidsplass som har rett til å velge 

verneombudet. Rune tok på seg 

oppdraget. Det varte ikke lenge før 

han fikk en henvendelse til. Tra-

fikklederkollega Marius Myrhagen 

som ble valgt til nestleder i 2011 

ønsket av forskjellige grunner å 

fratre dette vervet. Dermed ble 

Rune nok en gang “headhuntet”. 

Han ble enstemmig valgt som nest-

leder på årsmøtet i mars. 

 

De viktigste utfordringene fremover mener Rune blir å bistå medlemmer som blir overtallige ift. 

effektiviseringsprosessen, verve flere medlemmer og få flere til å ta faglige kurs. Som verneombud 

er han opptatt av å forbedre arbeidsmiljøet innenfor verneområdet sitt. Når det gjelder vernetje-

nesten synes Rune systemet fungerer godt sentralt i etaten. Derimot er han ikke helt fornøyd med 

hvordan arbeidsmiljøet blir ivaretatt lokalt på enkelte arbeidsplasser.» 

 
 (Hele artikkelen kan du lese hvis du går inn på TAFs hjemmeside. Under «Bulletin» klikker du på 
nr. 73.) 

Nok en gang kan man si at Rune er blitt «headhuntet». Vervene som verneombud og nestleder i 
TAF vil nok Rune måtte si fra seg nå. Det blir sikkert mer enn nok å gjøre i den nye jobben i den 
overgangsfasen vi alle er inne i.  
 

Bulletin ønsker Rune hjertelig til lykke som lands-

rådsleder! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rune på hjemmebane med sin trafikkstyrerfrue og TAF-medlem Linda. 

 

OBS! 
Detaljert informasjon om alt 

som skjedde på NJFs lands-

møte kan du lese om i neste 

nummer I NJF-magasinet. 
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Med sans for detaljene
ulletin har 

denne gang 

lagt turen til 

Skåra vest i Onsøy. 

Der bor vår gode kol-

lega Åsmund Arnesen 

(57). Når han ikke er 

hjemme og jobber på 

låven er han høyst 

sannsynlig å finne som 

TXP eller stillverksope-

ratør på Ski stasjon. 

Før Åsmund fant en 

annonse på tekst-TV! 

om ledig jobb på 

Toginfo i Jernbanever-

ket, kjørte han buss for tidligere Østfold Bilruter. Dette tok slutt da han faktisk fikk jobben på Toginfo. 

Åsmund har ikke angret en dag på at han begynte ”hos oss”. Det varte ikke lenge før han fant ut at han 

ville videre i systemet. Derfor meldte han seg på txp-utdannelse i 2003. Sommeren 2004 var han klar for 

txp-tjeneste ved Askim stasjon. Klokelig nok søkte han seg til Ski i 2006 og har vært der siden. 

Selv om Åsmund trives med å håndtere de store togene, ligger likevel den store lidenskapen hos de 

små. Interessen for modellbygging og især modelljernbanebygging har bodd i ham hele livet. Men skal 

det være noe ”å skrive hjem om” trengte Åsmund en eiendom av en viss størrelse. Foreldrene hadde i 

sin besittelse et gammelt småbruk på Skåra i Onsøy (Fredrikstad) som Åsmund overtok i 1995. I 1998 

flyttet han inn etter en del oppussingsarbeid. Men så var det låven da! Her var det snakk om riving eller 

helrestaurering. Det endte med det siste. Etter fem års innsats var alt klart for å gå i gang med et STORE 

prosjektet: Et modelljernbaneanlegg. 

I låven var det virkelig innholdsrikt. I tillegg til selve modelljernbaneanlegget er det gamle stasjons-

skilt, stillverkspaneler, 

dvergsignal, seter fra et 68-

sett og personalskuffesek-

sjon fra Ski stasjon for å 

nevne noe. Modelljernba-

nen strekker seg gjennom 

flere rom og er delvis lagt i 

landskap. Men Åsmund er 

nøye på å fortelle at anleg-

get fremdeles er under en 

oppbyggingsfase. Det vil bli 

et mer perfekt landskap 

rundt jernbanelinjene og 

stasjonene enn det er i dag. 

Mange flere stasjonsbyg-

ninger, hus, låver og andre 

B 

Gamle skilt er som kunstverk å regne! 
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bygg skal på plass. Et viktig poeng er at hele anlegget skal fremstå i et norsk landskapsbilde. Togene skal 

være modeller av lokomotiver og vogner som har kjørt eller kjører i Norge. Materiellet i størrelse H0 fin-

nes i store mengder: Hele 583 godsvogner, 223 personvogner, ca. 25 motorvognsett, 115 el-lok, 74 die-

sellok og 25 damplok. Noen som byr over? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En liten utfordring er datastyringen av togene. Her må det innimellom hentes inn noe ekspertise for å 

få alt til å virke perfekt. Åsmund ønsker seg også flere optiske signaler på stasjonene. Det samme gjelder 

åk over sporene. Men kontaktledning kommer i 2. rekke! Bulletin lurte på når det hele kan betraktes 

som ferdigbygd? «Gi meg minst 10 år til!» er tilbakemeldingen. Bulletin takker for morsomt besøk på 

låven til Åsmund. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Når man skal besøke Åsmund, finner man ham lettest ved å følge skiltet til stasjonen! 

 
 
 
Tekst/foto: Nils Are 

 

Det gamle stillerapparatet som stod på Bryn stasjon fram til stasjonen ble 
fjernstyrt omkring 1970. 
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Medlemskurs på Storefjell i januar 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opplysningssekretæren meddeler: 

Det blir medlemskurs på Storefjell Høyfjellshotell dagene 23. – 25. januar. 

 

Kursinnhold: 

 Forbunds- og foreningsoppbygging – veien fra medlem til LO 

 Forhandlingssystemet mellom LO Stat og Staten/Spekter 

 AOF 

 Jernbanereformen er i innføringsfasen – hvor står vi nå? 

 Jernbanebankens tjenester 

 

Det kommer endelig invitasjon og påmeldingsopplysninger etter hvert. 

 

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

 

Alle medlemmer 
ønskes en riktig 
God Jul! 


