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Foreningens leder 

Hvem bestemmer på bussen?

Det har vært  alltid vært,  og 
kommer  fortsatt  til  å  være 
diskusjoner av denne typen i 
vår bransje. Og spørsmålet er 
ikke  så  enkelt  som noen  vil 
ha  det  til,  nemlig  at  det  er 
sjåføren  som bestemmer  alt 
med  bussen  i  enhver  situa-
sjon. 
 Det som er sjåførens ansvar 
er  først  og  fremst  sikkerhe-
ten, hva som er ”forsvarlig”, 
både for  seg  selv,  passasje-
rene  og  andre  trafikanter. 
Vegtrafikklovgivningen,  og 
ikke  minst  rettspraksis,  er 
ganske klare på disse områ-
dene. Det er sjåføren som blir 
ansvarlig dersom det skjer en 
ulykke  med bussen,  og som 
dermed kan risikere å måtte 
ta straff dersom hun/han ikke 
har  opptrådt  i  samsvar  med 
loven.  Det  betyr  at  sjåføren 
avgjør om det er forsvarlig å 
kjøre med den bestemte bus-
sen under de forholdene som 
er der og da. Så dersom sjå-
føren  mener  at  vogna,  tra-
fikkforholdene  eller  han/hun 
sjøl  ikke  er  i  ”trafikksikker” 
stand, så har sjåføren en rett, 
og  en  plikt,  til  å  ta  ansvar. 
Det  kan  bety  å  ikke  kjøre 

med den vogna, eller på den 
strekningen,  dersom  de  far-
lige  forholdene  ikke  lar  seg 
utbedre der og da. 

Derimot når det gjelder hvor 
og når bussen skal kjøre, så 
er  det  arbeidsgiver  som be-
stemmer dette. Normalt er jo 
dette bestemt av den turnu-
sen  og  det  skiftet  sjåføren 
har, men det kan oppstå si-
tuasjoner  som  gjør  at  ar-
beidsgiver  ønsker  å  fravike 
dette.  Hos  oss  vil  slike  av-
gjørelser  kunne  gjøres  av 
trafikkleder. Og da er det tra-
fikkleder  som  må  ta  ansvar 
for  sine  bestemmelser.  Der-
som sjåføren  er  uenig  i  det 
som trafikkleder  bestemmer, 
så bør han/hun si fra om det, 
men  gjøre  som han/hun  får 
beskjed  om.  I  motsatt  fall 
kan  dette  bli  betraktet  som 
ordrenekt. Men dette gjelder 
selvsagt  ikke  om  sjåføren 
mener at ordren går på sik-
kerheten løs. For verken tra-
fikkleder  eller  andre,  kan  ta 
fra sjåføren ansvaret for sik-
kerheten. Sjåfør og trafikkle-
der må også ta høyde for at 
slike  ordrer  kan  få  konse-
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kvenser i forhold til forsinkel-
ser,  manglende  pauser,  og 
lignende.,  slik  at  ikke  ar-
beidssituasjonen  for  sjåføren 
blir så stressende at det i seg 
selv  kan  bli  et  problem. 
Stikkord: Dialog!

Trafikkleder kan altså beordre 
sjåføren til å kjøre noe annet 
enn det du er oppsatt på i ut-
gangspunktet.  Han/hun  kan 
også  i  en  viss  grad  beordre 
sjåføren til å gjøre noe annet 
enn å kjøre buss, men det er 
i helt spesielle tilfeller. Dette 
fremgår av arbeidsavtalen og 
av  arbeidsgiverens  såkalte 
”styringsrett”.  (Et  begrep 
som ikke finnes i loven, men 
som er blitt en del  av norsk 
lov  gjennom  rettspraksis  – 
såkalt ulovfestet rett)

Så har sjåføren et ansvar for 
sitt  eget  arbeidsmiljø,  sam-
men  med  bedriften  og  de 
som bedriften  har  satt  til  å 
lede  arbeidet  (bl.a  trafikkle-
der).  Her  finnes  det  noen 
gråsoner  f.eks i  forhold til  å 
ta ut og kjøre bussen. Dette 
jobber vi for å få til en avkla-
ring på, slik at alle parter er 
enige om hvor grensene går. 
Men noen saker er helt klare. 
En buss uten gyldig rapport-
skjema i skal ikke kjøres ut. 
Ved  ukvittert  3er  feil  skal 
vogna ikke kjøres ut, og ev. 

byttes  dersom  den  er  kjørt 
ut.  Dersom  vogna  er  iskald 
skal  den ikke kjøres  ut.  Her 
er kravet, som vi har satt in-
ternt, at det skal være varme 
på motoren og plussgrader i 
vogna. En vogn som ikke blir 
varm i løpet av rimelig tid  (f. 
eks.  første  tur)  må  byttes, 
forutsatt at sjåføren har stilt 
inn  varmeanlegget  korrekt. 
Dette går direkte på sjåførens 
helse  og  arbeidsmiljø  og  er 
således  et  felles  ansvar  for 
alle parter.

Fagforeninga  vil,  sammen 
med  verneombudene,  jobbe 
for at de gråsonene som fin-
nes  skal  få  sin  avklaring.  Vi 
vil sørge for at det skal finnes 
klare  retningslinjer  som  alle 
parter skal følge. Da vil vi få 
mindre  konflikter  internt  og 
det  vil  bli  et  bedre  arbeids-
miljø  for  alle.  I  mellomtida 
håper  vi  alle  parter  vil  for-
holde  seg  klart  til  det  som 
finnes av retningslinjer, lover 
og  regler,  og  ikke  minst 
bruke litt sunt bondevett. 

I motsatt fall må vi sette inn 
kollektive  tiltak  for  å  rydde 
opp i dette. Det er i alle fall 
helt  uakseptabelt  dersom en 
sjåfør  føler  seg  presset  til  å 
kjøre når han/hun mener det 
er sikkerhetsmessig uforsvar-
lig. 
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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFOR-
BUNDET BUSS- OG SPORVEISBETJENINGENS 
FORENING TIRSDAG 27. JANUAR 2009 
Tid: 27. januar 2009 kl. 19.00
Sted: Kantina, Sorgenfri
Til  stede:  59  medlemmer  og  følgende  inviterte  gjester:  Tor 
Sandstad  (leder  Team  Verkstedforening),  Gunn  Elin  Flakne 
(nestleder Fagforbundet Sør-Trøndelag) og Arne Byrkjeflot (le-
der LO i Trondheim) og Kristian Tangen (distriktssekretær LO i 
Sør-Trøndelag.

Middag, kylling og ris,  ble servert fra kl. 17.30 til 18.30. Bente 
Elshaug fikk en rose av Ole Roger Berg som takk for sitt arbeid 
med å lage en nydelig middag.

Per  Overrein  fra  Høgskolen i  Sør-Trøndelag (HiST) orienterte 
kort om et nytt studium, Fagbevegelsens historie - arbeidsliv, 
fagorganisering og demokratisering, ved HiST som er utviklet i 
samarbeid mellom LO i Trondheim, Fagforbundet, Utdannings-
forbundet og HiST.

I forkant av årsmøtet ble det fra kl. 18.30 delt ut jubileums-
merker og diplomer for 25 års medlemsskap i Fagforbundet / 
Norsk Kommuneforbund, 40 års medlemskap i LO og Fagfor-
bundets gullnål med diplom for 20 års innsats som tillitsvalgt.

Nåler og diplomer ble tildelt følgende personer:
Jubileumsmerke og diplom for 25 år i Fagforbundet / N K F: 
Rigmor  Ratdal  Klokkerhaug,  Svend  Helge  Werkland  (ikke  til 
stede)
LOs sølvnål for 40 år i LO: Svein Aune, John Magne Eithun.
Fagforbundets gullnål med diplom for 20 års innsats som tillits-
valgt: Rune Straumann.

Tor Erik Kummernes ble takket av som tillitsvalgt ved at han 
fikk  overrakt  en  konfekteske  og  rose  for  sin  innsats.  Terje 
Kirkhaug og Ivar Mule går også ut av styret, men de var ikke til 
stede på årsmøtet.
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Kristian Tangen hilste til 
årsmøtet.
Tor  Sandstad  hilste  til 
årsmøtet.
Gunn Elin Flakne hilste til 
årsmøtet.
Arne  Byrkjeflot  hilste  til 
årsmøtet.

Saksliste:
1. Åpning
2. Konstituering

♦ Valg av dirigent
♦ Valg av sekretær
♦ Valg av protokollunderskrivere

3. Minnestund
4. Erfaringer fra et anbudsselskap i Lillehammer / Gjøvik regio-
nen.
5. Årsmelding 2008 + Mål for 2009
6. Regnskap 2008
7. Innkomne forslag
8. Budsjett 2009
9. Valg
10. Avslutning v/leder

Sak 1. Åpning

Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, åpnet årsmøtet, og øns-
ket alle velkommen.
Leder redegjorde for datoer for innkalling til  årsmøtet.  Møtet 
var innkalt pr. post (medlemsbladet) Frontruta nr. 4/08, pr. e-
post og ved oppslag og ved SMS.
Ingen merknader framkom til innkallingen.
Vedtak: Innkalling godkjent. Møtet lovlig satt.

Leder redegjorde for dagsorden / saksliste. 
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Leder redegjorde for en ny sak mellom punkt 3 og 4 på dagsor-
den, erfaringer fra et anbudsselskap i Lillehammer / Gjøvik-re-
gionen
Ingen merknader framkom til sakslista.
Vedtak: Sakslista enstemmig godkjent.

Sak 2: Konstituering:

Valg av dirigent:
Fagforeningens  leder,  Ole  Roger  Berg,  foreslo  på  vegne  av 
styret Torbjørn Modig som dirigent.
Det framkom ingen andre forslag.
Vedtak: Torbjørn Modig enstemmig valgt. 

Valg av sekretær:
Fagforeningens  leder,  Ole  Roger  Berg,  foreslo  på  vegne  av 
styret John-Peder Denstad som sekretær.
Det framkom ingen andre forslag.
Vedtak: John-Peder Denstad enstemmig valgt. 

Valg av protokollunderskrivere:
Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, foreslo Karl Arne Maur-
seth og Frøydis Myhren.
Det framkom ingen andre forslag.
Vedtak: Karl Arne Maurseth og Frøydis Myhren enstem-
mig valgt. 

Sak 3. Minnestund

Det ble holdt minnestund over følgende BSF-medlemmer som 
er  avgått  v/  døden:  Roald  I.  Hansen,  John  Hokstad  og  Alf 
Magne Haugen.

Sak 4. Erfaringer  fra  et  anbudsselskap i  Lillehammer  /  Gjøvik 
regionen.

Osman Haji, fortalte om sine erfaringer fra et anbudsselskap i 
Lillehammer / Gjøvik regionen.
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Sak 5. Årsmelding 2008 og forslag til mål for 2009

Dirigenten gjennomgikk styrets beretning ved å lese opp over-
skriftene samt innholdet i punkt 1 og punkt 2 nedenunder:
1. BSFs arbeid bygger på 5 bærebjelker

Miljø (Arbeidsmiljø og ytre miljø)
Aktivitet
Yrkesstolthet
Solidaritet

2. Foreningens strategiske hovedområder og målsettinger.

Årsmøtet i BSF vedtok 29.01.08 følgende strategiske (langsik-
tige) hovedområder og mål som grunnlag for BSFs handlings-
plan for 2008:

1. Lønn.
2. Arbeidsmiljø.
3. Arbeidstid.
4. Rammevilkår for kollektivtrafikken.
5. Foreningsutvikling.

Lønn:
Mål: Lønna opp til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. 
Strategi: Samarbeide m/ andre forbund om lønnsoppgjørene.

Synliggjøre riktig lønn – stort ansvar.
Øke  bevilgningene  til  kollektivtransporten  gjennom 
politisk påvirkning. 
Utvikle lokale avtaler.
Få bort Frontfagmodellen.
Kompetanseheving  –  motivere  medlemmer  til  å  ta 
kompetansemoduler, jfr. Bransjeavtale

Mål: Gjenopprette 66 % brutto ytelsesbasert pensjon for 
alle.
Strategi: Tilbake i kommunal eie gjennom politisk påvirkning.

Bruke tariffoppgjørene. 

Arbeidsmiljø:
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Mål: Det normale skal være at medlemmer kan stå i ar-
beid til pensjonsalder.
Strategi: Få pengene bort fra vogna gjennom et nytt betalings-

system.
Turnusforbedringer.
Bedre forholdene i  trafikken gjennom arbeidet  med 
Transportplan for Trondheim + direkte påvirkning.
Flere resurser til vognvedlikehold og klargjøring.

Arbeidstid:
Mål: 6-timers dag / 30 timers arbeidsuke med full lønns-
kompensasjon.
Strategi: Synliggjøre virkninger gjennom prøveordninger.  

Politisk påvirkning. 
Bruke lønnsoppgjørene.

Rammevilkår:
Mål: Stopp i all bruk av anbud i kollektivtrafikken i Norge.
Strategi: Politisk påvirkning. 

Samarbeide med andre blant annet miljøbevegelsen.
Felles tariffavtale i hele bransjen.

Mål: TT tilbake til kommunal eie.
Strategi: Politisk påvirkning.  

Foreningsutvikling:
Mål: BSF som eneste fagforening på TT
Strategi: Systematisk  vervearbeid  som  hovedoppgave  –  for 

alle – alltid.
Skolere og engasjere mange medlemmer.
Få frem bedre det vi gjør og oppnår.

Styret konkretiserte disse hovedområder og målene gjennom 
konkrete tiltak i en handlingsplan.

Sekretær John-Peder  Denstad leste opp styrets sluttord i  sin 
helhet:
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Billettsystem og ANBUD 
2008 har vært preget av flere store saker bl.a det nye billett-
systemet og anbud. Men også nye turnuser som ikke var helt 
bra og verkstedproblemene har krevd mye arbeid.  Kort  sagt 
har det vært et enorm arbeidsomt år for alle tillitsvalgte og til 
tider har det nok vært litt på grensen til det forsvarlige. Men 
”sånn går no dagan”. Heldigvis har vi mange tillitsvalgte, ver-
neombud og andre medlemmer som stiller opp og gjør en jobb 
for fellesskapet. 

Vi har brukt mye penger i år. Bare streiken og kampen mot an-
bud har kostet oss 350 000 kr. Investeringen i Arbeideravisa 
fikk vi vel ikke så mye igjen for, men det var verd et forsøk. 

Det nye billettsystemet har vært en stor sak. Det har krevd 
mye arbeid og totalt sett er vel resultatet blitt mye bedre enn 
de andre stedene der liknende system er innført. Skjermen er 
fremdeles ikke god nok, men den ble betydelig bedre etter den 
siste  justeringen av  kontrasten.  Noe småtteri  gjenstår  ennå, 
men systemet ser ut til å fungere overraskende bra. Vi får håpe 
det etter hvert fører til mindre kontanter på bussen. 

Anbudskampen trenger vi ikke si  så mye om. Det meste ble 
gjennomgått i  nest siste Frontruta. Det er nedlagt et enormt 
arbeid fra mange mennesker, men Nettbuss spente kråkfot på 
oss i siste liten. Men vi har ikke gitt opp. Vi vil fortsatt jobbe for 
å stoppe anbud, og samtidig jobbe for at et eventuelt anbud 
blir minst mulig og best mulig for ansatte. Vi har laget en hand-
lingsplan for dette arbeidet.

De nye turnusene som ble laget ved hjelp av Hastus, ble rett og 
slett dårlige. Men enda verre var det at det var gjort endringer i 
kjøretider  som  var  ødeleggende  for  arbeidsdagen  til  mange 
medlemmer. Noe av dette er rettet opp, men slett ikke alt. Nye 
turnuser kommer i løpet av vinteren, men vi er usikker på om 
det vil være mulig å rette opp alle feilene/problemene. 

Vognproblemene knytter seg til kapasiteten på verkstedet, for 
få vogner og etterslep på innkjøp av nye busser. Til sammen 
gjør dette at vi sliter med å få vogner rakst nok og godt nok 
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reparert, vi sliter med å ha nok vogner til å dekke behovet og 
det er store mangler i tilbakemeldingene fra verkstedet. Vi har 
bedt høyeste hold (styreleder Veggeland) ta tak i  problemet, 
men vil fortløpende vurdere andre tiltak.

Kantina vår gikk konkurs i løpet av året. Da hadde vi (Fagfor-
bundet  Buss-  og  Sporveisbetjeningens  Forening)  drevet  den 
som et AS siden 1992. Nå ble det,  ironisk nok, ekstra høye 
pensjonskostnader  som knekket  oss.  Men heldigvis  var  både 
Team Trafikk og Team Verkstedsenteret interessert i å ha en 
kantina, så enden på visa ble at alle fagforeningene gikk sam-
men med begge bedriftene og dannet et nytt selskap, som skal 
drive kantina fremover, Team Kantiner AS.
 
Til slutt en stor takk til alle tillitsvalgte og andre medlemmer 
som stiller opp på store og små oppgaver. Denne innsatsen, 
sammen med lojaliteten til alle medlemmene som står samla år 
etter år,  er hele grunnlaget for oss. Uten dere ville det ikke 
vært noen fagforening.  
Styret

Følgende hadde ordet til saken:
Ole Roger Berg

Årsmeldingen fra styret ble deretter i sin helhet tatt opp til av-
stemning for å godkjennes:
Vedtak: Styrets årsmelding 2008 enstemmig godkjent.
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Dirigenten  gjennomgikk  årsmeldingene  for  ungdomsutvalget, 
opplæringsutvalget og seksjon samferdsel og teknisk, klargjør-
ingshallen og TTs pensjonistforening.

Følgende ønsket ordet til årsmelding for ungdomsutvalget:
Ingen ønsket ordet til saken.
Vedtak: Årsmelding for ungdomsutvalget tas til etterret-
ning.

Følgende ønsket ordet til årsmelding for opplæringsutvalget og 
seksjon samferdsel og teknisk:
Ingen ønsket ordet til saken.
Vedtak: Årsmelding for opplæringsutvalgets tas til etter-
retning.
Vedtak: Årsmelding  for  seksjon  samferdsel  og  teknisk 
tas til etterretning.

Følgende ønsket ordet til årsmelding for klargjøringshallen:
Ingen ønsket ordet til saken.
Vedtak: Årsmelding for  klargjøringshallen tas  til  etter-
retning.

Følgende ønsket ordet til årsmelding for TTs pensjonistforening:
Ingen ønsket ordet til saken.
Vedtak: Årsmelding for TTs pensjonistforening tas til et-
terretning.

Dirigenten  gjennomgikk  årsrapport  fra  Hovedverneombudet 
2008.
Sluttord ble lest av HVO Harald Sehm.
Følgende ba om ordet til hovedverneombudets årsrapport:
Ingen ønsket ordet til saken.
Vedtak: Hovedverneombudets årsrapport for 2008 tas til  
etterretning.

Forslag til handlingsplan for foreninga 2009
Styret foreslår å videreføre dagens mål for 2009, med følgende 
tillegg:
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Mål: Sikre  medlemmenes  lønns-  og  arbeidsvilkår  ved 
innføring av ev. anbud. 
Strategi: Påvirke anbudsvilkårene.

Skolere tillitsvalgte og medlemmer.

Arbeidsmiljø
Strategi: Jobbe for å reversere ”arbeidslinja” slik at vi  får et 

mer humant arbeidsliv.

Mål: Bevare BSF som fagforening etter ev. anbud. 
Strategi: Påvirke både Fagforbundet og LO for å sikre en fort-

satt kampdyktig fagforening.

Den konkrete handlingsplanen blir laget av styret etter årsmø-
tet.

Dirigenten refererte forslaget.
Følgende hadde ordet til forslaget:
Ingen ønsket ordet til saken.
Vedtak: Styrets forslag til mål og strategiske hovedom-
råder enstemmig vedtatt.

Sak 6. Regnskap 2008

Ved start  på årsmøtets behandling av saken var det  54 stk. 
stemmeberettigede til stede.

Kasserer Rune Straumann gjennomgikk regnskapet for 2008. 
Regnskapet er ikke revidert, og kan derfor ikke godkjennes av 
årsmøtet. 
Følgende hadde ordet til regnskap for 2008:
Per Erik Kufås
Gunn Elin Flakne

Kasserer  Rune  Straumann  gjennomgikk  deretter  balanse  for 
2008.  
Følgende hadde ordet til balansen for 2008:
Anders Bergsli
Ole Roger Berg
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Rune Straumann

Ole Roger Berg fremmet følgende forslag fra styret i BSF:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å godkjenne det endelige regn-
skapet, etter revisorenes gjennomgang og godkjenning.
Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 7. Innkomne forslag.

Forslag 1.        Fra styret i BSF  

Ja til fylkeskommunal drift av all kollektivtrafikk i egen-
regi - Nei til bruk av anbud i kollektivtrafikken.
Årsmøtet i  Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Fore-
ning (BSF) vil i den lange valgkampen fram mot Stortingsvalget 
2009 appellere til  Arbeiderpartiet  sentralt  og i  Sør-Trøndelag 
om å sørge for at fylkestinget i Sør-Trøndelag, i samsvar med 
LO kongressens  klare  krav,  reverserer  sitt  vedtak  om å  an-
budsutsette kollektivtrafikken. 
Vi vil jobbe for at dette blir et av fagbevegelsens hovedkrav til  
partiene foran kommende Stortings- og fylkestingsvalg.
Vi krever at et forarbeide iverksettes med sikte på at et fylkes-
kommunalt kollektivselskap kan opprettes for å i første omgang 
å ta seg av kollektivtrafikken i  Trondheim, og på lengre sikt  
også andre deler av fylket. I tida fram til et slikt selskap kan 
opprettes, videreføres driften med kvalitetskontrakter.

Begrunnelse
LO kongressen 2005 vedtok at LO er mot bruk av anbud i kol-
lektivtrafikken. Erfaringer viser at kvaliteten på tjenestene til 
befolkningen forringes, arbeidsforholdene blir utrygge og vilkår-
ene for de ansatte blir dårligere. Anbud gir av erfaring dårligere 
pensjonsordning og arbeidsplasser og arbeidsmiljø ødelegges. 
Lokale avtaler utviklet gjennom mange år forsvinner. Anbud gir 
usikre arbeidsforhold for alle ansatte fordi det i hvert fylke kun 
er en offentlig kjøper av tjenestene. Den som taper et anbud i 
kollektivtrafikken har derfor ingen alternativer. Det er et forsøk 
på å skape et kunstig marked. Et reelt marked forutsetter flere 
kjøpere og tilbydere som konkurrerer mot hverandre. 
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Gjennom fylkestingets vedtak 16. desember 2008, skal det for 
kollektivtrafikken lyses ut delanbud i Trondheim med eventuelt 
tilpasning mot tilliggende områder med oppstart august 2010. 
Et flertall i SVs gruppe, et lite mindretall i APs gruppe og Rødt 
sine ene representant stemte imot dette forslaget. Disse repre-
sentantene fortjener honnør for å være på linje med LOs prinsi-
pielle standpunkt i denne saken.

Asplan Viak’s rapport av 22.08.08 om kostnadseffektiviteten i 
Team Trafikk AS, som fylkestinget selv bestilte, har dokumen-
ter at det ikke finnes økonomiske argumenter for å innføre an-
bud i  Trondheim.  Dette gjaldt enten man sammenlignet med 
normtall  eller analyserte  referanseanbud,  når  man  korrigerte 
for faktiske ulike driftsforutsetninger i Trondheim sammenlignet 
med referanseanbudsområdene. Fylkespolitikerne har fått per-
sonlige brev om dette fra fagforeningene innen kollektivbran-
sjen. Vi er derfor forundret og meget skuffet over den mang-
lende vilje blant fylkespolitikerne om å hensynsta denne rap-
porten og reversere sitt vedtak om anbud. Det vil ta ca. 3 år å 
innføre et anbudsregime. Et politisk vedtak står til et nytt ved-
tak er fattet. 

Kollektivtrafikk er en viktig del av samfunnets infrastruktur for 
å dekke befolkningens behov for gode transporttjenester uav-
hengig  av  bl.a  bosted  i  landet.  En  EU-forordning  fra  2007, 
medfører at alle fylker innen 2019 må anbudsutsette busskjør-
ingen.  Unntaket  er  hvis  kommunen/fylkeskommunen  driver 
dette selv. Det offentlige må derfor kjøpe tilbake busselskapene 
eller opprette egne selskap for å unngå EUs pålegg.

Dirigenten refererte forslaget. 
Følgende hadde ordet til forslaget:
Karl Arne Maurseth
Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Forslag 2.        Fra styret i BSF  

Forslag til uttalelse
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Årsmøtet i BSF ber med dette Team Trafikk AS, som arbeidsgi-
ver og busseier, om å sørge for at busser som settes i trafikk er 
i  en slik stand at de tilfredsstiller offentlige og interne lover, 
regler og krav.

Team Trafikk må sørge for å ha avtale med Team Verksted-
senter (TV) og andre tilbydere av verkstedtjenester, som sikrer 
at  bussene  blir  reparert,  vedlikeholdt  og  returnert  i  en  slik 
stand at de tilfredsstiller offentlige og interne lover, regler og 
krav.

Team trafikk må også sørge for stor nok andel reservevogner, 
slik at vogner som skal inn til service og/eller reparasjon kan 
stå til de er ferdig behandlet.

Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening forlanger 
at rapporterte feil repareres innen rimelig tid. Det må kvitteres 
på journal av Team Verkstedsenter hvis reparasjonen utsettes. 

Begrunnelse:
Sjåfører i Team Trafikk er avhengig av at buss som settes i tra-
fikk er i orden. Vi opplever at busser går månedsvis med feil 
som  er  rapportert  via  internt  godkjent  rapporteringssystem. 
Disse feil  kan være i konflikt med kjøretøyforskrift  eller bare 
med Teams interne krav. 
Vi vet at det er vi som blir ”syndebukkeen” om noe skjer ute i 
trafikken, selv om vi ikke har noe system som gjør det mulig 
for  oss  å  kontrollere  vogna  sjøl  i  detalj.  

Dirigenten refererte forslaget. 
Følgende hadde ordet til forslaget:
Ole Roger Berg
Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Forslag 3.        Fra styret i BSF  

Forslag til uttalelse

Lik lønn for likt arbeid – to-lønns systemet i Trondheim 
Renholdsverk må bort! Nå!

Fagforbundet  Renholdsverkets  Arbeiderforening  har  vår  fulle 
støtte for sin kamp mot et usosialt to-lønns system.

Det er selvsagt helt uaktuelt at noen må gå ned i lønn for å få 
utlignet  forskjellene  i  lønn  som  oppstod  da  Renholdsverket 
igjen overtok all søppeltømming i Trondheim i 2005. Det forsla-
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get som ledelsen i TRV har lansert, gjør at noen må gå ned 
opptil 12 000 kr i årslønn. 

Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening krever at 
det rødgrønne flertallet i Trondheim rydder opp i denne saken. 
Vi har ikke glemt lovnadene fra valgkampen i 2007, der flertal-
let svarte klart  Ja  på spørsmålet:  ”Vil partiet sørge for at to-
lønnssystemet i TRV avvikles og at det ryddes opp i utstrakt 
bruk av innleie?”

Arbeiderpartiet var helt tydelig i sitt svar: 
”Arbeiderpartiet  er  prinsipielt  imot forskjellig  lønn for  likt  ar-
beid! Vi vil samtidig ikke senke lønna til  de som i dag nyter 
godt av rettigheter fra tidligere.  Dette er en lavtlønnsgruppe 
som Arbeiderpartiet vil prioritere.”

Nå er tida inne til å innfri løftene! 

Dirigenten refererte forslaget. 
Følgende hadde ordet til forslaget:
Ole Roger Berg
Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Forslag 4.        Fra styret i BSF  

Støtte til det palestinske folk
Årsmøtet i  Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Fore-
ning (BSF) slutter seg til den skarpe fordømmelsen Norsk Fol-
kehjelp har gitt av Israels krigføring i Gaza og ber norske myn-
digheter stille Israel til ansvar for krigshandlingene. Blokaden 
av Gaza må heves umiddelbart. Grensene må åpnes og de in-
ternasjonale hjelpeorganisasjonene må få komme inn i Gaza for 
å få delt ut nødvendig medisinsk utstyr, mat og drivstoff. 
BSF støtter Norsk Folkehjelps arbeid i Gaza / Palestina ved å 
bevilge 10.000 kroner, som overføres til deres konto nr. 9001 
05 0000.

Begrunnelse:
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Over hele verden fordømmes Israels angrep på Gaza. Mange 
føler sinne og fortvilelse over en så brutal aggresjon mot en in-
nestengt befolkning på et lite landområde i Gaza. Vår kritikk av 
Israel er ikke uttrykk for antisemittisme, jødehat. 

Det er sterke, uforsonlige holdninger på begge sider av kon-
flikten. Bombing og krig forsterker dette. Ettervirkningene for 
de som er rammet vil det ta generasjoner å lege.

En våpenhvile i Gaza betyr ikke at Israels okkupasjon av Pales-
tina er over. Det er en 60-årig historie og konflikt mellom to 
folk som ligger bak dagens situasjon. Det er en kamp om land 
og vann og rettigheter over et landområde og ikke en religiøs 
konflikt.

En reell våpenhvile for Gaza kan ikke oppnås uten at det for-
handles fram en avtale med den organisasjon som gjennom frie 
og lovlige valg, er gitt tillit  til  å representere det palestinske 
folket i Gaza og på Vestbredden.

Verden har i mange år blitt forført av snakk om en fredsprosess 
i Midt-Østen, mens Israel som okkupant dag for dag har styrket 
sin stilling som den sterke part i forhold til  palestinerne som 
den svake part. Okkupasjonen av Palestina står ved lag. Israels 
blokader, bygging av muren og hundrevis av kontrollposter gir 
en håpløs hverdag for den vanlige palestiner. Dette hindrer en 
reell fred med frihet og rettferdighet for det palestinske folket. 

BSF vil i vårt videre solidaritetsarbeid for det palestinske folk 
legge vekt på å delta i folkelige nettverk som vennskapsfore-
ningen Trondheim /  Ramallah.  Vi  vil  samarbeide med pales-
tinske organisasjoner / lokalmiljøer gjennom den avtalen LO i 
Trondheim  og  LO  i  Norge  har  med  palestinsk  fagbevegelse 
(PGFTU) og vi vil støtte opp om Norsk Folkehjelps solidaritets-
arbeid i Palestina. 

Dirigenten refererte forslaget. 
Følgende hadde ordet til forslaget:
Ingen ønsket ordet.
Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.
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Sak 8. Budsjett 2009

Kasserer Rune Straumann redegjorde for styrets forslag til bud-
sjett for 2009. Under posten bevilgninger skal summen økes fra 
kr. 20.000,- til kr. 30.000,- i forhold til det fremlagte forslag. 
Følgende hadde ordet til saken:
Ingen ønsket ordet
Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2009 med endring 
enstemmig vedtatt.

Sak 9. Valg

Ved start på årsmøtets behandling av saken var det 54 stem-
meberettigede til stede.
Ingen i  valgkomiteen redegjorde for prosess rundt valgkomi-
téens arbeid og valgkomitéens innstiling.

Valgkomiteens innstilling: 

Styret BSF
Leder Ole Roger Berg Ikke på valg
Nestleder Rune Magnussen     Velges for 2 år
Sekretær John-Peder Denstad Ikke på valg
Kasserer Rune Straumann      Velges for 2 år
Opplæringsansvarlig Børge Tingstad Ikke på valg
Ungdomstillitsvalgt Espen Sandstad    Velges for 2 år 
HVO Harald Sehm    Velges for 2 år
Pensjonisttillits. Henry Arntzen   Velges av pensjonisttfor.
Styremedlem 1 Bente Elshaug   Velges for 1 år
Styremedlem 2 Roland Knutsson   Velges for 1 år 
Styremedlem 3 Kasirye Frobisher   Velges for 1 år
Styremedlem 4 Gabriel Escobar Neira  Velges for 1 år
Styremedlem 5 Linda Bremvåg     Velges for 1 år
Styremedlem 6 Odd Rune Rinnan (TeamFlexi)Velges 
for 1 år
Styremedlem 7 Ketil Schiøll  Velges for 1 år
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Forhandlingsutvalg Ole Roger Berg – Rune Magnussen – 
John-P. Denstad

Vara Rune Straumann – Børge Tingstad – Bente 
Elshaug

Fagforb. S-Tr.lag repr. skap Ole R. Berg, Rune Magnussen
Vara: John-P.  Denstad,  Rune  Straumann,  Børge 

Tingstad, Bente Elshaug 

Revisorer Lars Mo                   Velges for 2 år
Trude Nilsen     Velges for 1 år

Vara Per Erik Kufås    Velges for 1 år

Valgkomité Jomar Nordtømme, Karl Arne Maurset, Va-
hedi Jalil og Trude Nilsen

Ole Roger Berg fremla følgende forslag på vegne av styret:
Styret utvides med ett styremedlem: Jalil Vahedi.
Vedtak: Styrets forslag om utvidelse av styret med ett 
styremedlem enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på nestleder, kasse-
rer,  ungdomstillitsvalgt  og  hovedverneombud  ved  særskilte 
valg.
Ingen andre forslag framkom.
Vedtak: Nestleder,  kasserer,  ungdomstillitsvalgt  og ho-
vedverneombud enstemmig valgt for 2 år.

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på styremedlemmer 
ved særskilte valg.
Ole Roger Berg fremla følgende forslag på vegne av styret:
Styret utvides med ett styremedlem: Jalil Vahedi.
Vedtak: Alle enstemmig valgt for 1 år.

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på forhandlingsutvalg 
m/ varaer.
Ingen andre forslag framkom.
Vedtak: Alle enstemmig valgt.
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Det ble stemt over valgkomitéens forslag på representanter m/ 
varaer til Fagforbundet i Sør-Trøndelags representantskap.
Ingen andre forslag framkom.
Vedtak: Alle enstemmig valgt.

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på revisor m/ varaer.
Ingen andre forslag framkom.
Vedtak: Alle enstemmig valgt.

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på representanter til 
ny valgkomité.
Jalil Vahedi fremmet følgende forslag:
Nytt medlem av valgkomiteen: Frøydis Myhren
Vedtak: Alle enstemmig valgt.

Sak 10. Avslutning

Leder Ole Roger Berg takket dirigent Torbjørn Modig for diri-
gentjobben med en konfekteske.
Leder Ole Roger Berg takket sekretær John-Peder Denstad for 
referentjobben med en rose.

Leder Ole Roger Berg takket for tilliten på vegne av styret.
Leder takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet hevet kl. 20.50.
Årets 
jubilanter: 
 
Svein Aune, 
John Magne 
Eithun, 
Rigmor Ratdal 
Klokkerhaug
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My Time's UP?   

A 54 year old woman had a heart attack and was taken to  
the  hospital.  While on the operating table she had a near
death  experience.  

Seeing God she asked "Is my time up?"  
God  said, "No, you have another 43 years, 2 months
and   8 days to live ." 

Upon recovery, the woman decided to stay in the hospital
and have a face-lift, liposuction, breast implants and a
tummy tuck.   She even had someone come in and change her
hair color and brighten her teeth!  

Since she had  so much more time to live, she figured she
might as well make the most of it.   

After her last operation, she was released from the
hospital. 

While crossing the street on her way home, she was killed
by  an ambulance.  

Arriving  in front of God, she demanded, 
"I thought you   said I had another 43 years. 
Why  didn't you pull me from   out of the path of the 
ambulance?"  
(You'll love this)  
 
God replied: 
"I didn't recognize you!"  

22



FRONTRUTA 1-2009

Nytt fra styret i perioden 
desember 2008 til mars 2009
Kollektivtrafikkens framtid  –  strategivalg  og forslag til  hand-
lingsplan etter fylkestingets vedtak i juni og oktober 2008 og 
vedtak  i  BSFs  medlemsmøte  04.11.08.  Saken har  vært  fast 
post på alle styremøter i perioden.

Styret har drøftet status i vedtatt handlingsplan m/tiltak for å 
gjennomføre  de  14  strategiene  medlemsmøtet  vedtok 
04.11.08.
Styret  avklarte  styresamling fredag  27.  februar  –  søndag 1. 
mars om blant annet deltaker fra Fagforbundet som skal fore-
lese om rettigheter og plikter knyttet til  virksomhetsoverdra-
gelse.
• Kampanje må gjennomføres fram mot LO kongress og Stor-

tingsvalg
• Fylkestingets vedtak om to bussdepot bør mer fram i media
• Inngrep  vedrørende  status  i  anbudsprosessen  i 

fylkeskommunen – det må avtales møte med de rødgrønne 
partiene

• Vårt  brev  til  fylkespolitikerne  om  økonomirapporten  fra 
AsplanViak om kostnader i TT, ga liten respons

• Vi må lage en konferanse om erfaringer med anbud, bl.a. 
med personer i Sverige med lang erfaring

• Politiske myndigheter må utfordres til å opprette økonomiske 
støtteordninger for mulig offentlig tilbakekjøp av busselska-
per.

• Vi har bestilt og fått bekreftet at Rolv Rynning Hanssen fra 
Fagforbundet skal delta på vår styresamling.

• Styresamlingen  bør  omfatte  følgende  temaer:  1)  Om 
innkjøp  /  administrasjonsselskap;  2)  Bestemmelser  om 
virksomhetsoverdragelse; 3) EUs nye opplæringsdirektiv; 4) 
BSFs handlingsplan for 2009. 

Styresamlingen ble gjenomført som planlagt.

Fagforbundets 2. ordinære landsmøte – forslag
Styret har drøftet forslag som BSF bør fremme, herunder:
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• Våre årsmøtevedtak og om noen av våre forslag til LO kong-
ressen  også  bør  fremmes  til  landsmøtet,  samt  hvem som 
skal ha ansvar for å følge opp saken med å lage forslagene.

• Forslag om endring av beregning av kontingent. Endring for å 
få mindre medlemmer til å betale makskontingent.

• Forslag for å klargjøre forholdene for vår framtid ved et an-
bud som kan bli vunnet av et NHO-selskap. Ettersom vi ikke 
har forhandlingsrett – innhente kunnskap fra Bergen Spor-
veisforening. Forholdet mellom oss og Transport.

• Forslag om endring av organisasjonsstruktur og valgordning i 
Fagforbundet.

Ole Roger Berg og Børge Tingstad fikk jobben med å utarbeide 
forslag i løpet av uke 7, som sendes til styret for tilbakemel-
dinger.

Arbeidsrettsak nr. 18/2008 18.11.08 - forlik.
Protokoll  av 11.11.08 mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter 
og LO Stat vedrørende forlik av sak nr. 18/2008 for Arbeids-
retten, har følgende ordlyd:
”I tiden 16. juni kl. 04.30 til  18. juni kl. 01.00 ble det 
gjennomført en politisk streik blant Fagforbundets med-
lemmer  ved  Team Trafikk  AS  i  Trondheim.  Partene  er 
enige om at aksjonen var i strid med fredsplikten.
Spekters forhandlere bekreftet at det som følge av denne 
enigheten ikke vil bli reist erstatningskrav på grunnlag 
av streiken.
Sak nr. 18/2008 for Arbeidsretten begjæres hevet som 
forlikt, i det hver av partene bærer sine omkostninger.
For  Spekter,  Håkon Cordt-Hansen For  LO Stat,  Sigurd-
Øyvind Kambestad” 

Fagforbundet  i  Sør-Trøndelag  –  Seksjonskonferanse  for  alle 
seksjonene og ungdomskonferanse 20. – 21. januar 2009 på 
Røros – Valg av delegater fra fagforeningene. Fra BSF deltok 
Rune Straumann (SKA), Rune Magnussen, Harald Sehm, Terje 
Kirkhaug, Børge Tingstad (SST). Bente Elshaug (SHS),Ole Ro-
ger  Berg  (fylkesstyret),  Espen  Sandstad,  Ketil  Schiøll  (ung-
dommen)
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Senter for politisk analyse – tenketank for venstresiden 
– forespørsel om økonomisk støttespiller.
Styret går inn med kr. 10.000,- for 2009. Og vi må vurdere vi-
dere for 2010 og utover.
Trondheimskonferansen ”Samling for felles kamp for ar-
beid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 30 
januar til 1 februar 2009.
Fra BSF deltok: Ole Roger Berg,  John Peder  Denstad, Espen 
Sandstad, Børge Tingstad, Brit Guin og Ketil Schiøll

Velferdskonferansen 2009: Offentlig velferd under mar-
kedsstyring i Oslo 2. – 3. mars 2009.

Ole Roger Berg og Børge Tingstad deltok fra BSF.

Styret i BSF har foreslått følgende 1 mai paroler:
Stans anbud i kollektivtrafikken, Del arbeid – 6 timersdagen nå, 
Reverser arbeidslinja – ikke rør uføretrygda.

Forslag til LO i Trondheim sitt årsmøte 22 april:
Følgende fra BSF er på valg:
John-Peder  Denstad (sekretær /  medlem inernasjonalt 
utvalg/ medlem politisk utvalg), Ketil Schiøll (ungdoms-
utvalget),  Harald  Rokkones  (politisk  utvalg),  Børge 
Tingstad (valgkomiteen)
Alle sendes inn med forslag om gjenvalg.
Forslag til uttalelser: 1. Ingen bruk av anbud i kollektivtrafik-
ken, 2. Regjeringa må si nei til EUs forordning om anbud, 3. 
Alternativt må fylkeskommunen drive all kollektivtrafikk i egen 
regi.
LOs sommerpatrulje 2009:
Hele ungdomsutvalget deltar. Espen Sandstad, Ketil Schiøll og 
Johnny Rødsjø.

Aksjonsuke for medlemsdebatten i forkant av LO kong-
ressen 2009.
Vi stilte med underskriftslister og kaffe ved utkjøringen 9 og 10 
mars.
Opprop mot anbud. Egen underskriftskampanje mot an-
bud og for offentlig eierskap i kollektivtrafikken.
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Oppropet ligger på nettet og blir brukt av tillitsvalgte fra BSF i 
alle sammenhenger hvor vi er representert.
Status pr 17 mars er 665 underskrifter.

Demonstrasjon  mot  EUs  tjenestedirektiv  utenfor  stor-
tinget torsdag 13 mars 2009 .
John Peder Denstad deltok med BSFs fane.
 
Økonomisk støtte:
Søknad om økonomisk støtte for 2009 fra Nei til EU til 
drift av det faglige arbeidet.
Styret bevilger kr. 1.000,- for 2009

Søknad fra SOS Rasisme om bevilgning.
Styret bevilger kr. 1.000,- for 2009.

Søknad fra Bergen Sporveisfunksjonærers Forening om 
tilskudd til utgivelse av jubileumsbok.
Styret bevilger Kr. 3.000,- som gavebevilgning 

Andre saker behandlet av styret i perioden:

Nybusskjøp 2009

Fokus på verving – slipsnålkampanje

Forbedringsgruppe Team Verkstedsenter

Søknad  om  økonomisk  støtte  fra  Sør-Trøndelag  Arbei-
derparti - valgkamp.
Vedtak: Enstemmig nei, med begrunnelse som blir utarbeidet 
av Ole Roger Berg. Ingen bevilgning før partiet snur i anbuds-
kampen.
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Resept!
A nice, calm and respectable lady went into the pharmacy,
 walked up to the pharmacist, looked straight into his
eyes,and said, 'I would like to buy some cyanide.'

The pharmacist asked, 'Why in the world do you need
cyanide?'

The lady replied, 'I need it to poison my husband.'

The pharmacist's eyes got big and he exclaimed,
'Lord have mercy! I can't give you cyanide to kill
your husband. That's against the law!  I'll lose my
license! They'll throw both of us in jail! All kinds of
bad things will happen. Absolutely not! You CANNOT have any
cyanide!'

 The lady reached into her purse and pulled out a picture of
 her husband in bed with the pharmacist's wife.

 The pharmacist looked at the picture and replied, 'Well
 now, that's different. You didn't tell me you had a
 prescription.
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Anbud for enhver pris

I starten av anbudsdebatten sa fylkesordfører Tore O Sandvik 
at kollektivtrafikken i Trondheim va så dyr i drift, og spurt reto-
risk kor mange skoleklassa som måtte legges ned for å finan-
sier bussdrifta.  Nå har fylket valgt en modell for anbudet som 
garantert blir dyrere, bl.a med å bygge og drive to nye bussde-
pot på hver sin ende av byen. Det må kjøpes tomter, bygges 
anlegg  for  varme,  luft  administrasjon,  vasking,  tanking  osv. 
Hva vil dette koste? 50 mill? 100 mill? Ingen vet. Dessuten vil 
det i seg selv være dyrere å drive to anlegg i stedet for ett. Og 
hva med plasseringa av anleggene i forhold til bl.a tomkjøring? 
Sandmoen et mulig område som det jobbes med, og på den 
andre sida av byen er det snakk om Grilstad. Resultatet vil bli 
masse ekstra tomkjøring som både er dyrt og lite miljøvennlig. 
Og fylket  vet  at  dette  blir  dyrere  enn å  drive  fra  Sorgenfri. 
Hvorfor skal man ellers nekte TT å legge anbud basert på vår 
nåværende plassering på Sorgenfri?  Selvsagt fordi man da vet 
at det blir billigere. Hvor blir det  av den ”frie konkurransen” 
som Høyre, FRP og AP lovpriser?

Så  vi har beveget oss fra en situasjon der fylket ønsket å spare 
penger (sa man i alle fall) på å ta i bruk anbud, til en situasjon 
der man tar i bruk anbud selv om man vet at det blir dyrere. 
Hvor lenge vil velgerne i fylket finne seg i dette da? Spørmålet 
til  Tore O blir nå: Hvor mange skoleklasser skal fylket legge 
ned for å få råd til å gjennomføre anbud i kollektivtrafikken i 
Trondheim?

                                                         Ole R
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Hvo`s side:

Helse, Miljø og sikkerhet!

Tygg  på  ordene!  Det  ligger 
enormt mye, eller enormt lite 
i disse tre ordene. Hos oss er 
det dessverre noen som defi-
nerer  selv  hva  som  ligger  i 
disse ordene. VO Kufås skri-
ver  om  ansvar  og  med-
bestemmelse en annen plass, 
jeg har flere ganger tidligere 
vært  inne  på  det  samme. 
Disse tre ordene betyr f. eks 
ikke  det  samme  som  ”det 
driter jeg i”, ei heller ”det får 
noen  andre  ordne  opp  i”. 
Neida,  de  betyr  nok  mer  i 
retning  av  at  ”det  er  laget 
noen spilleregler som jeg må 
følge”. -- fordi jeg skal stå i 
jobb så lenge som mulig uten 
å  slites  ut.  Jeg  skal  ikke 
skade  meg  selv  eller  andre 
under  utførelse  av  arbeids-
operasjoner.  Jeg  skal  ikke 
forringe miljøet. Osv. Selvføl-
gelig  gjelder  disse  ord  like 
mye for arbeidsgiver som for 
ansatte. Viktig er det å huske 
at arbeidsgiver skal  legge til 
rette for….og å huske at den 
ansatte  skal  bidra  til…!  Det 
faktum at arbeidsgiveren har 
gjort  slett  arbeid  f.eks  mht 
turnuser  og  kjøretider  betyr 
ikke at en sjåfør kan droppe 

sin  del  av  HMS-tenking  og 
-ansvar!

Utblåsningen  over  gjelder  et 
fåtall, men dessverre er dette 
fåtallet for stort. 

Stor  skryt  til  den  store 
majoriteten av sjåførkorp-
set for å ha stått på hele 
denne  vinteren  som  har 
gitt  oss  så  mange  opple-
velser!

Vi har for tiden en søt kara-
mell  å  tygge  på!  Som  dere 
alle har fått med dere så har 
vår  arbeidsplass  framstått  i 
adresseavisen  og  adressa.no 
med positivt fortegn de siste 
uker.
Adressa  tok  kontakt  med 
Team med formål  å  lage en 
dokumentar  om  hvordan 
vinteren har vært for oss på 
Team. Videre skulle dette bli 
oppspill til en positiv serie om 
bussjåførene  i  Trondheim.  
Så  langt  kan  vi  være  godt 
fornøyd  med  positiv  omtale. 
Jeg ønsker at denne positive 
trenden skal fortsette. Men vi 
skal ikke tøye grenser i å yte 
service som går langt utover 
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lover,  regler  og  interne  ret-
ningslinjer. Jeg har alltid hatt 
troen  på  at  en  blanding  av 
sunn  fornuft,  et  godt  regel-
verk, en profesjonell  framto-
ning  supplert  med  et  smil 
fører  til  en  trygg  bussreise.

Vi har et godt omdømme mht 
oppfatningen  av  en  trygg 
reise. Det tyder på at vi som 
bedrift  noen ganger har lagt 
lista høyere enn våre kunder 
gjør. Som nevnt over så dri-
ter  altfor  mange  i  våre  in-
terne regler.

Det er lov å være uheldig og 
det er lov å gjøre feil. Kravet 
ligger i det at uansett så må 
det  varsles  slik  at  det  kan 
”ryddes”, repareres, kjøres ut 
for  å  plukke  opp  de  du  har 
passert  osv  osv.

Forringelse  av  livskvalitet 
er et ord som er aktuelt. 
Et tema vi internt må tørre å 
snakke om er at ved å kjøre 
på  en  annen  bakfra  kan 
livskvaliteten forringes for en 
eller  flere  mennesker.  Vi  er 
uheldige,  kanskje uoppmerk-
som eller rett og slett for mye 
som skjer? vi opplever at det 
ikke  er  friksjon  mellom  hjul 
og veibanen. Allikevel er det 
”utilgivelig”? Jeg vet at jeg nå 
banner  i  kirka,  og  jeg  vil 
minst av alt såre de som har 

vært  så  uheldig  å  kjøre/skli 
inn i  en kollega bakfra.  Men 
vi må faktisk legge lista mye 
høyere/lavere?  mht  avstand, 
fart og ikke minst om vi skal 
stanse  bussen  inntil  det  er 
opparbeidet mulighet for frik-
sjon.  Det  er  du  som  sjåfør 
som ene og alene må ta den 
beslutningen. Vi må legge inn 
større  sikkerhetssoner,  les: 
avstand. Redusere farten inn 
mot  kryss  og  holdeplasser.  
Jeg  vet,  som dere  andre  at 
det lett kan skje. Men vi MÅ 
intens planlegge kjøringa slik 
at det ikke skjer.

Uansett  så  vil  vi  ikke  synke 
ned  på  det  sikkerhetsnivået 
byens  trikkeselskap  har  lagt 
seg  på:  Les  nøye  gjennom 
teksten:

Fra adressa.no sakses:

- Et uhell 

Erlend Solem er daglig leder 
ved  Gråkallbanen  og  var  i 
ettermiddag med på gransk-
ningsrunden  i  etterkant  av 
ulykken. 

-  Vi  har  ikke  funnet  noen 
konkrete  årsaksforhold  som 
kan forklare ulykken. Vognen 
er kontrollert og funnet i or-
den. Etter å ha snakket med 
vognføreren,  konkluderer  vi 
med  at  han  ikke  har  gjort 
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noen  feil  på  noen  måte.  Vi 
anser  dette  som et  hendelig 
uhell,  sier  Solem  til  ad-
ressa.no. 

Ifølge Solem har de fått opp-
lyst  fra  vitner  at  trikken 
bremset i forkant av ulykken 
og skled inn i bussen som sto 
stille.

Sitat slutt!

Førerkortbeslag, denne 
gangen  etter  kollisjonen  på 
Havstad. Jeg blir ikke klok på 

hvordan  disse  politiaspiran-
tene  tolker  håndhevingsin-
struksen  for  førerkortsaker. 
Som  tidligere  nevnt  har  de 
alltid måtte returnert det et-
ter  tingrett  eller  lagmanns-
rett.  ”Sånn  går  no  dagan” 
tenker  jeg.  Etter  noen  uker 
har også denne sjåføren fått 
igjen  førerkortet.  For  politiet 
er  muligens  dette  en  vanlig 
sak,  men for  oss sjåfører er 
dette  mer  ”faenskap”.  

Varme og ventilasjon:
Personer med godt kjennskap til daglig drift meldte om store 
problemer  med  varmesystemene  ved  utkjøring,  samt  i  rute. 
Disse fikk ikke nok støtte og forståelse. For å skaffe dokumen-
tasjon på problemene var det utkjøringskontroll den 17. februar 
2009

• 155 busser ble registrert. 
• 76 var startet opp 
• 17 kan tolkes som startet opp men at webasto IKKE gikk. 

Kald buss 
• 44 av de som IKKE var startet hadde webastodrift  FØR 

bussen startes. 
• 33 hadde IKKE webastodrift FØR bussen startet. Hos minst 

6 av disse hadde webasto stoppet fordi bussen var varm 
nok. Tolkes slik at 27 av disse var kalde. jfr motortempe-
ratur mm. 

• 114 hadde webastodrift når de "kjørte ut porten" . tolkes 
som at ca 40 hadde en kald arbeisplass utover denne da-
gen. 

• 13 har ikke svart på om webasto gikk ved uttak.
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Mht  webasto/Stroco  og 
varme busser er det å vise til 
Øystein Olsens innlegg i  Ord 
På Veien for en delforklaring 
på vinterens trøbbel. Hvorvidt 
det elektriske rampeanlegget 
er å frikjenne helt gjenstår å 
se. Det meldes nå at bruk av 
feil smøring av kontakter har 
ført  til  mindre  kontakt,  les 
dårligere  kontakt  mellom 
buss og rampe.
 Statoil får gi oss tilbakemel-
ding på dieseltrøbbelet vi har 
med filter for webasto/stroco.
Våren og sommeren må bru-
kes  til  fortsatt  feilsøking  og 
evt  utskiftninger  både  på 
buss  og  rampeanlegg.  Buss-
leverandør  Vest  må  komme 
på  banen  med  utskifting  av 
de  deler  Team  har  meldt 
trøbbel med.
Vi kommer  ikke til å aksep-
tere utkjøring av så stor an-
del kalde busser neste vinter. 
Tomgangskjøring av den type 
vi  driver  med  nå  vil  også 
være uaktuelt i anbud slik vi 
ser  anbudsdokumenter  fra 
andre fylker. Det betyr at de 
andre  systemer  må fungere. 
Og  at  rapporteringsrutiner 
må følges, fra begge parter.

HMS - Avvikssystem
Team Verkstedsenter  har  nå 
endelig kommet dit at de skal 
følge opp og svare de HMS-

avvik som Team Trafikk me-
ner tilligger TV å svare for.

Risikoanalyse:
Den enkelte ansatte må kon-
tinuerlig  analysere  sine  ope-
rasjoner FØR, under og etter 
de  utføres.  Sjåfører  i  trafik-
ken, trafikkledere i sine ope-
rasjoner,  andre ledere i  sine 
operasjoner. Det glapp i for-
bindelse med sentrumstermi-
nalens  holdeplass  system. 
Det  glapp  også  i  forhold  til 
selve  kjøreopplegget. 
Imidlertid  så  takles  dette 
stort  sett  uten  at  skader 
skjer. Vi må allikevel alltid ha 
i  bakhodet  at  en  omdefine-
ring/omdirigering  av  oppdra-
get midt under utførelse kan 
føre til  farlige situasjoner el-
ler  avvik.  Sjåføren  må  for-
vente  at  den  som gir  ut  en 
kjøreordre,  eller  beskjed  om 
å forandring i ruta har risiko-
analysert oppdraget. Sjåføren 
må allikevel selv vurdere hva 
som kan gå galt. Økt stress, 
tapt  PB,  stor  forsinkelse  på 
resten  av  skiftet,  ukjent 
trasse kan føre til  skader på 
utstyr osv.

Speil = Sikkerhet?
Jeg har i årevis hatt en kamp 
gående for å få de speil vi har 
til å fungere. Jeg har derimot 
aldri  hatt  problem med å få 
de speil jeg ønsker ved buss-
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kjøp… To store runde innven-
dig  front,  store  over  dører, 
nok speil utvendig og dødvin-
kel montert innvendig for sikt 
under frontruta.
På samtlige Center er det et 
dødvinkelspeil  utvendig 
øverst på Høyre side. Det har 
som hensikt å gi oss sikt til-
nærmet  på  tvers  av  bussen 
ut  til  høyre.  Noen  justerer 
dette en annen vei,  noen er 
uheldig  og  kommer  bort  i 
greiner som slår bort speilet. 
Jeg  ønsker  uansett  at  dette 
speilet,  andre  speil  og  spei-
larmer  som  er  utav  stilling 
MÅ settes i stilling når bussen 
er inne på service med mer. 
Team Verksted sier til meg at 
veldig mange sjåfører melder 
at det øverste dødvinkelspeil 
ikke  skal  være  slik  jeg  har 
”bestemt”,  men derimot helt 
andre vinkler. Derfor har jeg 
ikke fått inn dette i servicen 
foreløpig. Det jeg lurer på er 
om jeg er  helt  idiot  når  jeg 
bestiller  slike  speil  for  slik 
vinkling?
De som går for  fritt  valg av 
justering bes sende en sms til 
480  13 847  og  argumentere 
for sitt syn. Hører jeg ingen-
ting  så  går  jeg  fortsatt  for 
mine  valg  mht  antall,  utfor-
ming  og  vinkling  av  speil 
samt krav om oppfølging ved 
verkstedbesøk.

Anbudsdokumenter  kom-
mer snart. 
Vi  lever  i  spenning om hvor 
mye rart som skal gjøres for 
å unngå at vi  får kjøre buss 
videre  i  denne  byen.  
Vi lurer vel også på når Tore 
O  skal  fortelle  at  han  MÅ 
legge  ned  skoleklasser  fordi 
han  skal  investere  i  to  nye 
garasjeringsanlegg,  utenfor 
byen   med  vaskehall,  tank-
anlegg og plass til 80 busser, 
Gjerne med asfalt og rampe-
tilkobling for  strøm? Kanskje 
plass  til  levende mennesker, 
pauserom,  kontorer  osv.  Og 
hva  barneskolene  skal  gjøre 
når  de  skjønner  at  det  ikke 
kan  ringes  til  Team  Trafikk 
for  å omrokere skoleskyssen 
til  i  morgen.  Eller  ..eller..at 
NOEN stiller spørsmål ved at 
det  ruteheftet  som  Tore  O 
med  flere  har  slaktet,  ved 
god  støtte  i  adressa  faktisk 
plutselig er så spiselig for by-
ens  befolkning  at  det  ligger 
som  basisen  for  anbudsdo-
kumentene?
Om  selve  anbudsprosessen 
internt  viser  jeg  til  fortlø-
pende info i Ord På Veien.
Faller  vi  ikke  ned  i  trikke-
sporene ved Ilaparken så skal 
vi ikke se bort i fra at det blir 
vår i år også.

Ha en fortsatt fin vår!
HVO Harald 480 13 847
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Lovspalten

Endringer i ferieloven

Det er innført noen endringer i ferieloven fra 1. januar 2009, 
som det er greit å være oppmerksom på. 

Ferieavvikling
Loven presiserer nå sterkere at det er en plikt for arbeidskjøper 
å sørge for at ansatte avvikler ferien i løpet av ferieåret. Men 
loven har også fått  en bestemmelse om at den ansatte selv 
også har en plikt til å sørge for dette. Det betyr at adgangen til 
å benytte økonomisk kompensajson i stedet for avviklet ferie er 
begrenset til  de tilfeller  der manglende ferieavvikling skyldes 
sykdom  eller  permisjoner  i  ferieåret.  I  andre  tilfeller  skal 
manglende avviklet ferie overføres til neste år, og må taes ut 
da. 

Overføring av ferie
Det er også presisert at avtale om frivillig overføring av ferie er 
begrenset til 14 dager.

Eksra ferieuke for 60 åringer
En annen endring er at en ekstra ferieuken som du får ved fylte 
60 år nå gjelder alle som fyller år i kalenderåret. Tidligere gjalt 
denne kun de som fyllte 60 før 1. september det året man blir 
60. 

Overtakelse av innboforsikring ved død

Det er slik at etterlatte ektefeller kan overta og vidreføre inn-
boforsikringen om de ønsker det, når et medlem i LO dør, selv 
om den etterlatte ikke selv er medlem i LO. Dette skal de få 
skriftlig brev om fra Sparebank 1. Det er også greit å være klar 
over  at  forsikringen  uansett  gjelder  minst  et  halvt  år  etter 
dødsfallet.

Ole R 
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Konferanse for Verneombud
Formålet  med  denne  konfe-
ransen  var  en  gjennomgang 
av  Arbeidsmiljøloven,  med 
presiseringer  og  oppdate-
ringer  med  henblikk  på  det 
verneombud  har  som  an-
svarsområde, spesielt §1 - §9
Deltakere  fra  Team  Trafikk 
var i tillegg til  undertegnede: 
Arnesen, Bjørkmo, Gjengaar, 
Tanya Reed, foruten Magnus-
sen,  som også sitter  i  AMU. 
Fra verkstedsiden møtte Roar 
Helge  Moen.  Fra  øvrige  for-
bund  var  Røros,  Oppdal, 
Rennebu  og  Snillfjord  repre-
sentert,  tilsammen 22 delta-
kere. 

Å  gå  igjennom  alt  som  ble 
sagt og gjort i løpet av denne 
dagen  blir  for  omfattende, 
mange  problemstillinger  ble 
berørt. I denne orienteringen 
tar  jeg  bare  noen  viktige 
punkter  som  jeg  vil  knytte 
noen kommentarer  til,  sett  i 
relasjon til det vi i Team Tra-
fikk  opplever  i  vår  hverdag. 
Det  er  mulig  de  andre  VO 
som deltok  vil  vektlegge  en 
del  andre  ting  mer  enn  det 
jeg gjør her, men det får stå 
opp  til  dem  å  komme  med 
ved en senere anledning. 
Mitt  hovedinntrykk  er  at  ar-
beidsmiljøloven kommer til å 

bli mer viktig å bruke og ikke 
minst henvise til i tiden som 
kommer. Spesielt ved en an-
budsituasjon  blir  det  opp  til 
vernetjenesten og ikke minst 
hver  enkelt  sjåfør  hvordan 
vår hverdag kommer til å se 
ut. 
Husk: Det er arbeidsgiver sitt 
ansvar å legge forholdene til 
rette for at din arbeidsdag blir 
slik  at  du  kan  få  en  no-
genlunde  meningsfylt  jobb-
situasjon,  men  vi  arbeidsta-
kere har både medvirknings-
plikt  og ikke minst  en vakt-
rolle overfor arbeidsgiver slik 
at  lovverket  blir  fulgt.  Da 
denne loven kom i 1977 fikk 
man  endelig  et  redskap  så 
man kunne ta  grep  hvis  ar-
beidsgiver ville prøve seg. 

Etter  en  del  revisjoner  og 
presiseringer  har vi  i  dag et 
redskap som,  hvis  vi  bruker 
den  fullt  ut,  vil  gi  oss  en 
hverdag  som  man  kan  leve 
med.  Men problemene står  i 
kø: Hvor interessert er ledel-
sen  i  arbeidsmiljø?  Hvordan 
er  økonomien  i  bedriften? 
Hva  med  de  ansatte,  er  de 
godt nok utdannet? 
Hva med tilgang på sjåfører? 
Og  ikke  minst  hvor  interes-
sert  er  hver  enkelt  arbeids-
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taker i å gjøre arbeidsplassen 
levelig? En arbeidstaker som 
trives og føler at han blir hørt 
er en bedre motivert medar-
beider enn den som ikke når 
fram  med  sine  synspunkter. 
Et  eksempel  på  dårlig  plan-
legging  og  manglende  med-
virkning  til  arbeidsmiljø  er 
NAV-reformen. Dette skrekk-
eksemplet  ble  tatt  opp  fra 
foreleseren,  og  vi  kan  bare 
åpne  avisene  om  dagen,  så 
ser vi  med egne øyne grelle 
eksempler. Tidvis høyt syke-
fravær,  manglende  kompe-
tanseheving  og  meget  høyt 
arbeidspress. 

De som er «kunder» blir ska-
delidende. De som skal være 
satt i stand til å takle et sta-
dig større antall henvendelser 
fra  arbeidsledige  og  trygde-
mottakere går snart på veg-
gen.  Hvordan står  det  så  til 
hos oss?  De neste to årene 
vil  avklare  mye om hvordan 
vi får det i vår hverdag. An-
bud  er  det  Tore  O.  Sandvik 
forespeiler oss. Vi kan ta for 
oss  enkelte  punkter  i  ar-
beidsmiljøloven.

§2.Arbeidsgivers  plikter. 
Arbeidsgiver skal sørge for at 
bestemmelsene  gitt   i  og  i 
medhold  av  denne  lov  blir 
overholdt.  Dette  er  altså  le-
delsens plikt.

§2-3  Arbeidstakers  med-
virkningsplikt. Arbeidstaker 
SKAL  medvirke  ved  utfor-
ming,  gjennomføring  og 
oppfølging  av  virksomhetens 
helse,-miljø  og  sikkerhetsar-
beid.  Skal  AKTIVT  medvirke 
ved  gjennomføring  av  tiltak. 
Denne er litt interessant. Det 
vil si at DU som arbeidstaker 
ikke  kan  sitte  på  din  brede 
bak og forlange at bare ledel-
sen  skal  vise  ansvar.  Også 
DU  skal  medvirke,  du  skal 
følge  opp  både  de  rutiner 
som er avtalt innen bedriften 
og det som står i  loven. Du 
skal  vise  aktsomhet  og  og 
medvirke til å hindre ulykker 
og  unngå  helseskader.  Du 
skal  underrette  arbeidsgiver 
og verneombud ved feil  eller 
mangler.  Det er du som må 
kontakte verksted slik at feil 
blir  loggført  og  får  et  num-
mer. Ja, men de blir ikke re-
parert sier du. Javel, men det 
får andre følge opp igjen, nå 
snakker vi om det nettopp du 
skal  gjøre,  dine  plikter  som 
arbeidstaker i Team Trafikk. 

Det  er  du  som skal  fylle  ut 
avviksrapport  når  folk  faller 
og skader seg i vogna di. Det 
er  du  som  må  avgjøre  om 
trafikkforholdene der du kjø-
rer er så farlige for deg,dine 
passasjerer   og  trafikken 
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rundt  deg  at  du  må  stanse 
eller legge om kjøringen. For 
det  er  nettopp  ditt  førerkort 
som  ryker  når  farlige  ting 
skjer.  Det  verste  som  kan 
hende oss er når liv går tapt, 
og det har det gjort,  og det 
vil  skje  igjen.  Det  vi  kan 
gjøre  er  å  minimalisere 
risikoen mest mulig. 

§4  Generelle  krav  til  ar-
beidsmiljø. Skal  være  fullt 
forsvarlig  utifra  en  enkeltvis 
og  samlet  vurdering  av  fak-
torer  i  arbeidsmiljøet.  Ved 
planlegging  og  utforming  av 
arbeidet skal det legges vekt 
på  å  forebygge  skader  og 
sykdommer.  Arbeidstidsord-
ninger(turnuser)  skal  være 
slik at arbeidstakerne ikke ut-
settes  for  uheldige  fysiske 
eller psykiske belastninger og 
slik  at  sikkerhetshensyn iva-
retas.  Det  er  altså  ledelsens 
ansvar  å  følge  opp  dette, 
men vi skal også delta.

§4-2  Krav  til  tilretteleg-
ging,  medvirkning  og  ut-
vikling.   Arbeidstakerne  og 
deres tillitsvalgte skal holdes 
løpende  informert  om syste-
mer som nyttes ved planleg-
ging og gjennomføring av ar-
beidet. De skal gis nødvendig 
opplæring for å sette seg inn 
i systemene, og de skal med-
virke  ved  utformingen  av 

dem.  Etter  dette  forstår  jeg 
det  slik  at  turnusarbeid  er 
viktig  og  at  de  tillitsvalgte 
både har rett til og krav om 
opplæring og aktivt medvirke 
til nye turnuser. Når man ser 
på hva som ble satt i gang av 
turnusbygging,  kjøretider  og 
sammenkoblinger  fra  høsten 
2008 må det  være  lov  til  å 
stille  spørsmål  om dette  var 
tilfelle. Det er mange aktører 
blant oss i  Team som skulle 
vært  brakt  på  banen  før  de 
nye  turnusene  ble  smelt  i 
gang  på  høsten  i  fjor.  Hva 
som  skjedde  er  et  åpent 
spørsmål, og andre får svare 
for det, men jobben ble ikke 
godt  nok  utført,  det  er  alle 
enige  om.  Blant  annet  for-
langte  Nettbuss  at  planleg-
gingssystemet  Hastus  skulle 
brukes.  Det  var  en  merkelig 
ordre,  så åpenbart ubrukelig 
som  den  viste  seg  å  være. 
Alle her på Team tror jeg er 
interessert i best mulige løs-
ninger som holder folk på ar-
beid, og ikke jager dem over 
på  langtids  sykemeldinger. 
Men  da  må  vi  ta  i  bruk  de 
systemer  vi  vet  av  erfaring 
virker, og koble inn alle gode 
krefter  for  å  sikre  gode tur-
nuser og kjøretider, og bruke 
de ressursene vi har. 
§6.  Verneombud.  En viktig 
paragraf. Om verneombudets 
oppgaver  heter  det:  Verne-
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ombudet  skal  ivareta  ar-
beidstakernes interesser i sa-
ker som angår arbeidsmiljøet. 
Verneombudet  skal  særlig 
påse:  at  arbeidstakerne  får 
den  nødvendige  instruksjon, 
øvelse og opplæring. Slik jeg 
forstår  denne  loven  er  ar-
beidsgiver  forpliktet  til  å  stå 
for  nødvendig  opplæring  av 
nytt utstyr. Vi kjøper inn nytt 
utstyr  hvert  år,  nemlig  våre 
vogner  til  over  2.5  mill 
pr.stykk.  Den  opplæringsbi-
ten vi får tilbud om på frivillig 
basis  er  et  par  timer  med 
gjennomgang  av  det  aller 
grøvste. På frivillig basis. 

Noen  synes  sikkert  at  dette 
får være bra nok. Jeg synes 
ikke dette er seriøst nok. Det 
minste man skulle forlange er 
en fyldig informasjon om vir-
kemåte og bruk samlet  i  en 
god og informativ folder som 
ligger i hver buss. Best hadde 
det vært om alle sjåfører fikk 
en time betalt  i  arbeidstiden 
for å gå igjennom slikt kost-
bart matriell med folk fra im-
portør.  Husk  dette  er  mo-
derne utstyr, med det nyeste 
i teknologi. Det skal bli inter-
essant  når  busser  med hyb-
riddrift  blir  kjøpt  inn.  Da 
snakker  vi  om banebrytende 
teknologi. Skal opplæringa da 
også foregå via muntlig kon-
takt med kolleger og tips man 

oppfatter  på  kantina  og  via 
andre tilfeldige kanaler? Nei, 
skal  vi  bli  vinnere  må  det 
kompetanseheving  til,  ikke 
bare  på  vognmatriell,  men 
billettsystemer,  rutenettet 
vårt,  kundebehandling  osv. 
Da blir jobben utviklende, da 
blir arbeidet givende og me-
ningsfylt  som  det  står  i  ar-
beidsmiljøloven. 
Disse  paragrafene  som  jeg 
ganske  løst  har  vært  innom 
her var noe av det vi snakket 
om denne dagen oss  verne-
ombud  hadde  sammen  på 
Quality  Hotel  Panorama.  Ja 
da, maten var god, og i pau-
sen  kunne  vi  få  kaffe  og 
ordne  oss  softice  på  ei  ma-
skin som sto der. Er det noe 
rart en blir feit? Men det var 
det  mentale  på  fyllet  og  en 
god  foreleser  som  var  det 
store  med  denne  dagen, 
sammen  med  andre  gode 
kolleger  som  også  hadde 
spørsmål  og  meninger  om 
mangt.  Godt  å  ta  med  seg 
tilbake på arbeidsplassen sin 
og som gjør at en får litt mer 
guts til å stå på for dere sjå-
fører og de andre ansatte på 
Team Trafikk. Så får vi håpe 
at vi vinner anbudet når det 
kommer.  Hvis  vi  får  lov  av 
Tore O.Sandvik. 

Mvh VO 89 Kufås
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Største angrep på velferdsstaten 
noensinne.
I dag , 16. januar, har regjeringen fremmet forslag til ny folke-
trygd.  I  sin  pressemelding  bruker  regjeringen  uttrykket  en 
betydelig  velferdsreform.   De  varsler  også  nye  tilpasninger 
som omfatter folketrygdens ytelser til uføre og etterlatte, tje-
nestepensjonsordningene i privat og offentlig sektor og AFP i 
offentlig sektor. Nå får vi  svart på hvitt hva de skal tilpasse 
seg.
To eksempler. To arbeidskolleger har hatt samme inntekt hele 
livet. Den ene må gi seg ved 62 år, den andre arbeider til fylte 
70 år. I dag ville de fått det samme i alderspensjon. Nå får den 
som har god helse og en jobb å bli gammel i 80% mer i pen-
sjon. 14 000 måneden på Bjørg, 25 000 på Heidi. Dette mener 
regjeringen er rettferdighet.

Vi  har  nå  fått  et  løft  på  minstepensjonen  opp  til  to  ganger 
grunnebeløpet i folketrygda neste år, over 140 000 i året. Men 
nå  skal  minstepensjonen  også  levealdersjusteres.  Minstepen-
sjonisten i 2030 vil bare ha 125 000. Dette mener regjeringen 
er rettferdighet.
Vi får en folketrygd som tar fra de som har lite og gir til de som 
mye har. Nå innføres straff på sykdom, stikk i strid med arbei-
derbevegelsens grunnverdier. 

Så de offentlig ansatte må forberede seg på kamp.  Det er lett 
å spå at retten til  å gå over på tjenestepensjon på 66% av 
sluttlønn fra 65 år etter 30 års ansettelse i det offentlige, står 
utsatt til i årets tariffoppgjør. Fagbevegelsen må også forberede 
seg på kamp for uførepensjonene, 43 % av oss er jo ufør den 
dagen vi fyller 67 år. Dagens uførepensjon er langt bedre enn 
den pensjon som gis til de som må gå av ved 62 eller 63 år 
med  den nye førtidspensjon, sjøl om en inkluderer Avtalefestet 
pensjon.  LO  i  Trondheim vil  delta  i  ei  opplysningskampanje 
både om regjeringens nye forslag og hva vi har i vente.

Arne Byrkjeflot 
Leder LO i Trondheim
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Ta med tillitsvalgt 
Dessverre er det noen i ledelsen som fremdeles ikke informere 
om at du kan ta med deg en tillitsvalgt, når du blir kalt inn ”på 
teppet”. Dette er en rett du har krav på, og som du selv velger 
om du vil  benytte deg av eller ikke. Men alle ledere, på alle 
nivå, skal informere om at du har denne retten. 

Forutsetningen for at du skal kunne velge å ta med tillitsvalgt 
er selvsagt at du får beskjed om alvorlighetsgraden i saken du 
blir kalt inn på. Er det kun snakk om å ta en prat om løst og 
fast og en kopp kaffe med sjefen, så trenger du selvsagt ikke ta 
med tillitsvalgt. Problemet oppstå de gangene du får inntrykk 
av at det er en slik uformell prat, men når møtet begynner så 
er det i virkeligheten noe langt alvorligere. I slike tilfeller kan 
du bare forlate møtet uten å si noe, og varsle at du kommer 
igjen sammen med en tillitsvalgt. 

Ole Roger

 

Max kontingenten er økt
Forbundet har justerte sine satser for max kontingent, slik at vi 
nå vil få en maximal kontingent på 512 kr/mnd. Prosentsatsen 
er ikke endret, 1,6%. 
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Vil bremse finanskrisen med 
sekstimersdagen 

Allerede i 1931 avviste LO lønnsavslag ved en deling av arbei-
det. Det er da heller ikke nødvendig at lønna blir lavere selv om
 sekstimersdagen  innføres,  mener  arbeidslivsforsker  Ebba 
Wergeland. 

Innføringen  av  fire  dagers 
uke  ved  mange  arbeidsplas-
ser viser at det er fullt mulig 
med seks timers arbeidsdag i 
Norge. Og det uten lønnskutt. 
– Det er ikke så mange må-
nedene  siden  vi  fikk  vite  at 
redusert  arbeidstid  var  helt 
idiotisk fordi det ville føre til 
mangel  på arbeidskraft.  Men 
det som nå skjer i lokale be-
drifter,  viser  at  redusert  ar-
beidstid  alltid  er  mulig,  sier 
den  anerkjente  arbeidslivs-
forskeren Ebba Wergeland. 
–  Men  noen  må  betale  når 
bedriften  ikke  kan,  tilføyer 
hun.  Wergeland oppfatter  fi-
nanskrisen som den perfekte 
anledning for regjeringen til å 
ta de første skrittene i retning 
den  neste  store  velferdsre-
formen. 
–  Hvorfor  skal  noen  bli  ar-
beidsløse  med  dagpenger 
hvis  i  stedet  alle  kan  få  en 
kortere  normalarbeidsdag? 
Bruk heller pengene som of-
fentlig tilskudd til sekstimers-
dag, anbefaler hun. 

Farlig lønnskutt 
Det  var  i  torsdagens  utgave 
Dagsavisen kunne fortelle  at 
arbeidstakere  over  hele  lan-
det  har  begynt  å  jobbe  fire 
dagers  uke  på  grunn  av  fi-
nanskrisen. I stedet for å ak-
septere oppsigelser har tillits-
valgte  og  ansatte  sluttet 
bredt opp om ordninger som 
innebærer kortere arbeidsuke 
og mindre i lønn. 
– Det er verdt å gå ned et par 
tusenlapper  i  lønn  hver  14. 
dag mot å få beholde jobben, 
uttalte  klubbleder  Kjell 
Goodman ved NorDan på Ar-
neberg i Hedmark. Wergeland 
forstår  arbeidstakerne,  men 
er likevel skeptisk til at det er 
de  som  må  bære  den  fulle 
økonomiske belastningen ved 
kutt  i  arbeidstida.  Det  ligger 
en  mulig  framtidig  fare  i  å 
godta slike ordninger, mener 
hun. 
–  Har  man  først  godtatt 
lønnskutt,  kan  man  i  neste 
omgang få beskjed om å for-
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lenge arbeidstida igjen,  uten 
at lønna øker. 

Ødelegger ikke 
I september i fjor kom Wer-
geland og Magnhild Folkvord, 
journalist  i  Klassekampen, 
med  boka  «Sekstimarsdagen 
– den neste store velferdsre-
forma?». 
–  Hver  gang  det  har  vært 
snakk  om  å  redusere  ar-
beidstida, er det blitt hevdet 
at dette er umulig og det vil 
ødelegge Norge som industri-
nasjon.  Historisk  sett  er  det 
derfor  ikke  forbausende  at 
det  er  motstand mot  seksti-
mersdagen,  påpeker  Werge-
land. Men så sent som i juni i 
fjor framla Statistisk sentral-
byrå  (SSB)  en  rapport  som 
viser at veksten i velstanden 
nesten ikke vil bli påvirket av 
kortere  arbeidsdager  med 
samme lønn. 
– Dersom vi jobber like mye 
som i dag fram til år 2050, vil 
vi  få  en  vekst  i  verdiskap-
ningen på 124 prosent. Går vi 
inn  for  mer  fritid,  får  vi  en 
vekst på 118 prosent,  kons-
taterte  fornyings-  og  admi-
nistrasjonsminister Heidi 
Grande  Røys  i  en  artikkel  i 
Dagsavisen. 
Mer likestilling 
– Beregningene til  SSB viser 
at det økonomisk er fullt mu-

lig for Norge som samfunn å 
innføre sekstimersdagen med 
full  lønnskompensasjon,  slår 
Wergeland fast. 
– Vil ikke en slik reduksjon få 
noen negative konsekvenser? 
– Hvis dette skjer skrittvis, vil 
sekstimersdagen  ha  relativt 
begrensede virkninger på den 
totale  produksjonen.  Noen 
sektorer vil ikke lenger være 
så lønnsomme ved full lønns-
kompensasjon.  Når  arbeids-
kraften  blir  noe  dyrere,  for 
eksempel  for  varehandelen 
og for  hotell-  og restaurant-
næringen, kan det bli mindre 
fristende  å  drive  slike  virk-
somheter. Dette kan også gi 
offentlig  sektor  en  konkur-
ransefordel,  svarer  Werge-
land.  Ifølge  henne vil  forde-
lene være langt flere, som for 
eksempel: 
* Slitasjen blir mindre for an-
satte i fysisk slitsomme yrker. 
* Dermed vil det bli lettere å 
stå i jobb til pensjonsalderen. 
* Det igjen vil  føre til  færre 
på uføretrygd og AFP. 
*  Mange  kvinner  i  ufrivillig 
deltidsarbeid vil få full lønn. 
* Det blir  lettere å dele det 
ulønte arbeidet hjemme. 
*  Det  blir  mer  tid  til  barn, 
fotball,  lokal  dugnad  og  alt 
annet enn lønnsarbeid. 
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