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Et lokalt lønnsoppgjør til ettertanke 
”Til lags åt alle kan ingen gjæra”, he-

ter det i et godt gammelt ordtak. Dette 
passer dessverre så alt for godt etter et 
lokalt lønnsoppgjør. Et oppgjør som fak-
tisk utgjorde ca. 5 mill. kroner til med-
lemmene innen LTTA. Det er så vidt jeg 
vet det beste lokale oppgjør for vår 
gruppe i Jernbaneverkets historie. 

Når dette er sagt, er det ingen som 
er mer lei seg enn undertegnede og res-
ten av styret i TAF for de uheldige ut-
slag dette oppgjøret har gitt for enkelte 
medlemmer. Vi kan på nåværende tids-
punkt ikke gi noen god forklaring på 
hvorfor noen av de som tidligere arbei-
det i NSB-konsernet, og har fått stilling 
som trafikkstyrer i Jernbaneverket har 
fått lønnsopprykk, mens andre i samme 
situasjon ikke har fått noe. Dette ser vi 
svært alvorlig på, og vil ta denne saken 
opp med landsrådet og forbundet vårt 
(som er de som sitter ved forhandlings-
bordet). Målet er da å få ryddet opp i 
disse uheldige utslagene. 

Når det gjelder krav på enkeltstil-
linger, er det enklere å få uttelling på 

krav som også har gått ”den andre vei-
en”. Hvis ledelsen og foreningen frem-
mer krav for samme medarbeider er 
sjansene ganske gode. Dette var for ek-
sempel tilfelle med Toginformatørene. 
Der var lokal ledelse innstilt på at førs-
tesekretærene skulle løftes til 1064-
konsulenter. Dette greide vi dessverre 
bare delvis, men vi er kommet et stykke 
på vei. Uansett legger dette føringer for 
neste lønnsoppgjør. 

For foreningens største stillings-
gruppe – trafikkstyrerne – vil jeg si at 
dette oppgjøret endelig har lagt toppav-
lønningen for denne gruppen på et rik-
tig nivå. Vi kunne ikke lenger leve med 
en forskjell på 12 lønnstrinns forskjell i 
toppavlønningen for trafikkstyrere og 
trafikkledere. Denne avklaringen må 
også gjøres for en annen stor gruppe i 
vår forening; ”toginformatørene”. Med 
det arbeidspådraget og krav til hurtig-
het og nøyaktighet som medlemmene 
ved Toginfo opplever, er nå tiden inne 
for å få fastlagt en bedre toppavlønning 
for denne gruppen. 

             

           Nils 
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DIVERSE AVKLARINGER MED LEDELSEN I TFØ*) 

Foreningens arbeidsutvalg har hatt møte med vår nye trafikksjef Magne Trønnes 
samt områdesjefene i txp-områdene. Vi ville ha avklaring på følgende saker: 

 Praktiseringen av vaktavtalen i 2003 

 Ferieavviklingen i 2003     

 Overvåkning av stasjonsområder    

 Kaffe/te på arbeidsplassene 

 Fribillettordningen 

*) TFØ = Trafikkforvaltning Øst 

 

 

VAKTAVTALEN 
Som de fleste sikkert 

husker, gjelder hjemme-
vaktavtalen t.o.m. 
31.12.02. Avtale om hjem-
mevakt er undertegnet av 
den enkelte som har stilt 
seg til disposisjon iht. en 
hjemmevaktordning. Da det 
5.12. blir uteksaminert 12 
nye trafikkstyrere, vil un-
derdekningen av trafikksty-
rere forsvinne, og behovet 

for å dekke vakter med 
overtid vil høyst sansynlig 
bli sterkt redusert. Det er 
kun områder der det fort-
satt er mangel på opplært 
personale man vil opprett-
holde en hjemmevaktord-
ning (f.t. Toginfo og Alna-
bru). Under sommerferie-
avviklingen 2003 vil det 
igjen bli hjemmevaktord-
ning i hele TFØ. Kompen-

sasjonbeløpene for utkal-
ling på overtidsarbeid ligger 
fast. 

TAF har derimot sagt 
klart fra om at vi vil be om 
nytt møte for å gjeninnføre 
hjemmevaktordninger hvis 
det viser seg at behovet for 
overtidsarbeid blir større 
utover vinteren/våren enn 
det man antar på nåvæ-
rende tidspunkt. 

 
 
 
 

FERIE 2003 
ENDELIG! Til sommeren blir det innført 4  
feriepuljer. Den første starter i begynnelsen 
av juni. Det betyr at det kun er denne som vil 
falle utenom skoleferien. Ledelsen ønsker at 
alle tre uker tas i sammenheng. Bytting må 
godkjennes av gruppeleder. Det vil selvsagt 
fortsatt bli mulig å ta ferien helt utenom ferie-
puljene. Men det vil ikke gå ut noe generelt 
tilbud om kompensasjon for dette. Alterne-
ring: 1, 3, 4, 2. 

Vinterferien derimot kan man styre mer som man ønsker. Det vil bli satt opp 10 vinterferiepuljer. 
Men de som ønsker det, kan gjerne legge denne uken til våren eller høsten. Disse fire uker må 
avvikles i sin helthet. Det er kun den 5. ferieuken man kan dele opp  og ta ut dager enkeltvis. Da 
gjenstår bare å ønske alle en god ferie! 
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Overvåkning av publikumsarealer 
Det er kommet foreningen 

for øret at Celexa A/S ikke 
lenger har formell tillatelse til 
å utføre overvåkningsfunksjo-
nen av monitorer som “dek-
ker” offentlig rom. Årsaken er 
at det kun er eier av arealet 
samt vaktselskaper som har 
anledning til å foreta slik over-
våkning. Celexa er som sik-
kert mange vet, utskilt fra 
NSB som eget A/S. 

Pr. idag er det banesjefen i 
Region Øst som har det for-
melle ansvaret for det offentli-
ge rom på f.eks. Oslo S. Det 
er derfor Region Øst som har 
betalt Celexa for overvåk-
ningstjenesten. I forbindelse 

med at Jernbaneverket om 
ikke alt for lenge skal overta 
bygningsmassen fra NSB, 
mener vi TAFs side det ville 
være naturlig at dette arbeidet 
blir ivaretatt av Jbv selv. På 
Oslo S ble dette arbeidet i 
mange år utført av personalet 
ved Stasjonskontoret. Det ville 
derfor ikke være unaturlig at 
overvåkningen blir tilbakeført 
til dette kontoret. Alt ligger 
faktisk til rette for det, da sta-
sjonskontoret Oslo S og Ce-
lexas vaktsentral er samloka-
lisert. Ved en overtakelse vil 
det selvsagt være naturlig at 
en del av Celexas personale 
blir overført til TFØ. 

Ledelsen i TFØ vil nå enga-
sjere seg i denne saken. I 
første omgang må det foretas 
en avklaring i forhold til bane-
sjefen. Det er lite sansynlig at 
banesjefen ønsker å engasje-
re eget personale til denne 
jobben. Skal vi få denne sa-
ken “i havn”, bør det derfor 
snarest bli en god dialog mel-
lom TFØ, Region Øst, Celexa 
A/S, fagforeningen til Celexa-
personalet og TAF. Et positiv 
resultat på denne saken vedr. 
Oslo S, bør kunne gi føringer 
for denne type arbeid også 
ved andre stasjoner. 

 
 
 

KAFFE! 
Alle medarbeidere i TFØ kan nå se fram 

til å bli tildelt 1 pose (250 gr.) kaffe pr. 

måned. I tillegg vil det bli kjøpt inn te, 

slik at også de ikke kaffedrikkende skal 

få et tilbud. Det spørs om det rekker 

med kun en pose pr. måned, men det er i 

hvert fall en begynnelse! 

Ordningen innføres som en prøveordning 

fra 1.1.03. 

 

 

 

FRIBILLETTORDNINGEN 

TAF er av den oppfatning at det oppleves som sterkt urettferdig at 
de av våre medlemmer som tilfeldigvis bor langs Østfold- eller 
Kongsvingerbanen ikke kan reise fritt på Linx-togene. Argumentet 
er at noe av det beløpet Jbv betaler til NSB burde gått til Linx. Ikke 
minst burde reise til/fra arbeid være gratis. 

TFØs ledelse forstår godt våre synspunkter i denne saken, men 
mener de ikke kan gjøre annet enn å henvise oss til Hovedkontoret 
og forbundet for en løsning på et høyere nivå. 
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Velkommen som medlem! 
Vi ønsker Atle Eriksen, Pål Gøran Nilsen og 

Tone Mette Røse velkommen inn i vårt felles-

skap! 

Vi tar samtidig med alle de andre som også 

har meldt seg inn i år. Ingen av disse nevt – 

Ingen glemt.  

 

Velkommen alle sammen! 

 


