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Foreningens leder

Arbeidsmiljøet vårt forsures
Dessverre har jeg den siste tiden fått stadige meldinger om at
vårt arbeidsmiljø forsures av måten vi behandler hverandre på.
Dette er utrolig trist å få høre, da en av de tingene som gjør
meg stolt av å jobbe på TT, er det gode miljøet vi har hatt.
Nå er dette gode miljøet truet
av slike episoder. Det dreier
seg om kjefting og ufin ordbruk, både på radioen og
andre steder. Det gjelder
måten ris/refs blir tatt opp
på, og hvor det blir tatt opp
osv. Og det gjelder hvordan
klagesaker blir behandlet. Vi
har alle et ansvar for å beholde et godt miljø og en god
tone, men ledere på forskjellig nivå har selvfølgelig et utvidet ansvar, både formeldt
og i praksis.
En leder skal være et forbilde
for sine kolleger og underordnede. Dersom en Trafikkleder svarer ufint eller
”strekker opp” noen på radioen, eller i andres påhør, så
vil det selvsagt bli oppfattet
veldig negativt av mange.
Dersom en Teamleder ”refser” en sjåfør på kantina eller
ute i gange, så blir det på
samme måte. Dersom en
Kontrollør ”kjefter opp” en

sjåfør i bussen så er det ille.
Dette gjelder også selvsagt
andre veien. Og husk at vi
har alle forskjellige definisjoner av hva som er kjeft, oppstrekk eller ris, og ikke minst
forskjellig toleransegrense.
Det er også ille om
mellomledere og toppledere
ikke tar tak i slike problemer,
og sørger for å innføre en god
lederstil. Vi har alle en stressende
hverdag
og
kan
komme litt på tuppa innimellom. Men vi må ikke la dette
gå ut over våre kolleger.
I vinter har mange gjort
en fantastisk jobb for å få
selskapet ti å gå rundt, ikke
minst i kaldperiodene. Da må
ikke trafikkleder eller andre
ledere bruke kjeft på sjåfører
som vil bytte kalde vogner. Vi
har et lov og regelverk som
regulerer dette, og mange
har strukket seg langt ut over
dette av hensyn til våre passasjerer. Så derfor:
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Trekk pusten og tell til ti
neste gang du føler deg
provosert. Første regel for
enhver leder er at ros kan du
gjerne gi i alles påhør, men
ris skal foregå på tomannshånd. Vi kommer ikke til å
sitte og se på at det gode
miljøet
vi
har
bygget
gjennom
mange
år
blir
ødelagt.

Tariffoppgjøret
2010
LO sekretariatet har behandlet kravene til årets lønnsoppgjør. De fem hovedkravene i LOs tariffpolitiske uttalelse er:
• Sikring av kjøpekraften for
alle.
• En kombinasjon av egne
sentrale tillegg, bedring av
minstelønnssatser
og
garantiordninger
som
fremmer likelønn og bekjemper lavlønn.
• Strukturelle tiltak rettet
mot å fremme likelønn, seriøsitet og lønnsevne i utsatte bransjer.
• Prioritering av kvinnedominerte grupper i offentlig
sektor innenfor sentralt
avtalte rammer.
• Treparts prosjekt i offentlig
sektor for nedbygging av
ufrivillig deltid.
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Det ligger an til et moderat
oppgjør, forbundsvist. Vi vil
fremheve dette med garantiordninger som bekjemper
lavlønn. Et av våre viktigste
krav er å få en garantiordning
som sikrer oss gjennomsnittlig industriarbeiderlønn ( som
det står i Bussbransjeavtalen)
og dette er åpningen vi har
fått. Det betyr at vi faktisk
har en mulighet til å gå ut
over de sentrale rammene
som legges fra industrien.
Det blir avholdt en felles tariffkonferanse for vår bransje
i løpet av mars, og da får vi
se om alle er villige til å sloss
for dette.

Pengene bort fra
vogna

Vi har nå sendt brev til fylkeskommunen og arbeidstilsynet om denne saken.
Sentralt jobber Fagforbundet
med regjering og departement. Vi har også varslet at
dersom det kommer et ran
eller ransforsøk i Trondheim,
vil verneombudet stanse arbeidet inntil arbeidstilsynet
kommer på banen. Dette er
en taktikk som alle våre fagforeninger i Fagforbundet er
enige om, og de fleste andre
forbund også. Vi forutsetter
at alle respekterer et slikt
vedtak om å stanse arbeidet.
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Verneombudets rett til å
stanse farlig arbeid er hjemlet i Arbeidsmiljøloven.

På nett
Fagforeninga bruker nettet på
forskjellige måter. Vi har en
egen gruppe på Facebook,
som heter BSF, og som kun
er åpen for medlemmer, og
altså lukket for alle andre.
Her kan dere diskutere alt
intern uten at noen utenforstående får tilgang til opplysninger. Det er lov å bruke
denne til å diskutere både
interne saker i fagforeninga
og på jobben. I tillegg har vi
dannet en åpen gruppe for
alle ansatte i Nettbuss.
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som bruker det mediet. Vi er
også på Windows Live Messenger, der jeg bl. a la ut en
del fra turen til Palestina på
vårt eget Space (Fagforbundet
BSF).

Vi har også i begrenset grad
tatt i bruk Twitter, for den

Verdenshistoriens første streik
Den første dokumenterte streiken i verdenshistorien fant sted i
gamle Egypt den 14. november år 1152 fvt (før vår
tidsregning). Da la arbeiderne som bygde graven til Ramses 3.
ned arbeidet. Aktivistene la klar beskjed om at de ikke ville
gjenoppta arbeidet før de fikk tildelt den mengden korn, olje og
vin som de hadde til gode. Kravene ble innfridd og faraoen fikk
sitt gravsted.
Ole R.
PS. Mye å lære av de gamle egyptere. Vi som tar i bruk dette
virkemidlet (streik) holder en god gammel tradisjon ved like.
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Status busskjøpene for
anbudskjøring Trondheim høsten
2010
Det er nå bestilt 51 busser for
bruk i anbudsrutene fra høsten 2010. Jeg har vært med
på to turer til Polske bussbyggere samt flere møter i
Trondheim
og
på
Lillestrøm/Gardermoen. Det er 41
gassbusser og en diesel midibuss fra Solaris og 10 hybridbusser fra Volvo.

Det vedlegges en oversikt
over de momenter jeg har
vektlagt som viktig for førermiljøet. Dette betyr at jeg har
gjort hva jeg kan for å få best
mulig arbeidsmiljø for de som
skal tilbringe dagene bak
rattet. Men utgangspunktet
er så langt unna den virkelighet vi har i dag at det helt
klart vil oppleves annerledes
enn de busser vi har kjøpt de
siste årene. Det er ikke jeg

som har bestemt utgangspunktet selv om jeg har
større tro på Solaris enn MAN
fordi vi med Solaris får isolerglass rundt førerplassen!
Det vil altså være til dels
store forandringer i forhold til
den arbeidsplassen vi har i
dag, dette sammenlignet med
Vest og til en viss grad førermiljøet i Sæfflebussene.
Den delen av sjåførkorpset
som har vært misfornøyd
med Vest sin førerplass vil nå
ha en mulighet de neste 7-9
år og bli kjent med andre
leverandører av arbeidsmiljø.
Vi har i dag 50 busser med
Xenon nær og fjernlys og vi
sitter betydelig høyere i
dagens busser enn i de som
her er bestilt.
Vognkomiteen har gjort godt
arbeid mht Solaris. Volvo
7700 er kun kjørt av et fåtall
her hos oss. Den kunnskapen
dere sjåfører har meldt via
evalueringsskjema har jeg
brukt aktivt. I tillegg har jeg
ganske klare meninger om
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hva en førerplass skal inneholde, og IKKE inneholde.
Mht sikt, speil, førers sikkerhet og belysning er jeg sikker
i min sak. Jeg har bedt om,
og fått flere forandringer på
disse områder i forhold til det
opprinnelige tilbudet.

Solaris har lagt seg i selene
for å tilfredsstille de krav og
spesifikasjoner vi har. De har
også tatt grep for å komme
etter på de punkt de i utgangspunktet ikke kunne levere.
Volvo kjenner vi fra før, og de
har hatt et godt utformet fysisk førermiljø i de busser
Team har kjøpt tidligere.
Volvo har med sitt produkt
7700 tatt et solid steg bakover mht førermiljø. Du vil
sitte godt når stolen er rett
Punkt
Utvendig
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fram men det vil for mange
være vanskelig å snu førerstol pga en stor rattstamme.
Selve båsen oppleves også
som trang. De kan ikke leveres med xenonlys. De har
ikke engang utviklet teknologi
for lyktespyler. Hovedlys av
samme type som gammel
Vestleveranse. H7 har vi i
bussene 844-878
Dette har vært en av de mest
utfordrende prosesser i min
tid som Hovedverneombud.
Vi har en optimal førerplass i
de bussene vi har. Dette med
å sitte høyt er også en sikkerhet i forhold til overfall og
ran. Bussene var som sagt
bestilt da jeg kom inn i prosessen. Det har vært min hovedhensikt å sikre dere sjåfører best mulig arbeidsmiljø
de årene disse skal kjøres.
Jeg betrakter Vest som en
god standard og bruker deres
leveranse som mal for førerplass.De viktige momenter
som er forandret i forhold til
utgangspunktet/tilbudet
er
satt med grått.

Våre Volvo Vest 12m (1+2)
og 15m (1+2+1)
Xenon nærlys
Xenon langlys

Solaris gass, 12m (2+2) og
15m (2+2+1)
Xenon Nærlys
Kan ikke levere

Diode kjørelys

Diode kjørelys

Volvo 7700 Hybrid 12m,
(2+2)
Kan ikke levere
Kan ikke levere
Kan ikke levere separate
kjørelys
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Punkt

Våre Volvo Vest 12m (1+2)
og 15m (1+2+1)
Lyktespylere
Diode baklys
Isolerglass alle ruter
Hjulstørrelse 295 x 22,5

Framkommelig
hetshjelp

Volvo 7700 Hybrid 12m,
(2+2)
Kan ikke levere
Diode baklys
Trolig alle ruter
275/70 x 22,5

Sideluker med ”hurtiglås”

Sideluker har lås for
firkantnøkkel

Sideluker har lås for
firkantnøkkel

Tilkobling rampe via luke i
front. Døråpner i luke

Tilkobling rampe via luke i
front, og gass via
luke/åpning av høyre
lyktsats samt luke bak
framdør. Døråpner i luke

Tilkobling rampe via
luke i front til høyre for
midten.
Døråpner i luke

ASR/ABS

Samme

samme

ESP (antiskrenssystem)
Konstantfartholder via
retarder

Kan ikke levere

Kan ikke levere

Kan ikke levere

Kan ikke levere

Retarder
Retarder på pedal og spake,
med mulighet til å koble fra
retarder.

Lys
relatert
til førers
arbeid

Stigtrinnslys og utvendig
holdeplassbelysning går på
ved døråpning kun ved halv
og hel lys.

Dører

Fører spot henger igjen til
gasspedal brukes. Fører tak
går av ved dør lukking.
Dimmerfunksjon førerspot
Lysarmatur i tak for fører
Hev/senk: Ned med egen
bryter, opp ved stenging av
siste dør. Vest hever først
når døren er stengt.
Senk kan stanses underveis,
f.eks halvveis
Dørbrems alle dører.

Speil

Solaris gass, 12m (2+2) og
15m (2+2+1)
Lyktespylere
Diode baklys
Alle ruter unntatt skiltkasse
og bakrute, varmetråder
skiltkasse front
275/70x22,5
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Utvendig speil har store
flater og vidvinkel ned samt
ekstra vidvinkel på høyre
side.
Dødvinkel front montert
innvendig

Retarder monteres som
permanent påslått ved
bruk av bremsepedal,
Dette for å tilfredsstille
leverandørens
garantiansvar. Også
spake.

Retarder monteres som
permanent påslått ved
bruk av bremsepedal.
Retarder har
”ladefunksjon” ved bruk.
Ingen spake.

Stigtrinnslys og utvendig
holdeplassbelysning går alltid
på ved døråpning uavhengig
av lysbryterposisjon.

Stigtrinnslys og utvendig
holdeplassbelysning går
alltid på ved døråpning
uavhengig av
lysbryterposisjon.

Samme,

Samme

Bestilt men usikker
Hev/senk: Ned med egen
bryter, opp samtidig som
stenging av siste dør.

Bestilt men usikker
Bestilt ekstra armatur
Hev/senk: Ned med
egen bryter, opp
samtidig som stenging
av siste dør.
Senk kan stanses
underveis, f.eks halvveis

Senk kan stanses underveis,
f.eks halvveis
Samme

Samme

Samme som dagens Vest

Utvendig speil og
dødvinkel front, samme
funksjoner og
plassering som dagens
Vest. Men bussen er
lavere og særlig venstre
speil oppleves for lavt
mht sikt.
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Våre Volvo Vest 12m (1+2)
og 15m (1+2+1)

Innvendig speil. To store i
front samt midtdørsspeil og
bakdørsspeil. Kamera på 15.
m

Solaris gass, 12m (2+2) og
15m (2+2+1)

Samme

Solskydd
Rullegardin front er
perforert, men med tett
nederste del. Dekker ¾ dels
vindu?
Rullegardin siderute er
perforert men med mørk/tett
”leppe”. Perforert del dekker
speil.
Sikkerhet rundt
fører.
God
belysning
ligger også
innefor
sikkerhet.
Se ovenfor

Bakvegg trukket litt rundt og
framover. Førerdør er av
høy type og har ekstra
”ransvegg”
Førerplass ligger på høyt
repos

Praktisk

Dash
bord og
instrumenter

Lukesikring
over
fører
Skjermer
for
sanntid,
dieselspar

Fastmontert dashbord med
alle instrumenter montert
nede.

Sikkerhetslenke synlig for
fører. Dette for å unngå
skader på fører ved løs luke.

Monitor bakdør til venstre på
dashbord.

Rullegardin foran fører er
Mørke og uperforerte og
dekker 2/3 vindu. Ekstra
solskjerm på A-stolpe
Rullegardin siderute er
tett. Dekker ikke speil.
Det monteres mørk film
mellom speil og A-stolpe.
Førerdør av lav type
Bakvegg trukket litt rundt
og framover.
”Ransvegg” i glass
forlenger bakvegg
Middels repos.
(Dør har en innvendig
"bøyle" som ryggsekk kan
settes på.) Flaskeholder
på venstre panel
Flyttbart dashbord hvor
rattet og dashbord følges
ad. Instrumenter plassert
også i takkonsoll, 3
skråkonsoller i tak.
Tak senket for at alle kan
rekke opp til instrumenter
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Volvo 7700 Hybrid 12m,
(2+2)
Innvendig speil. To
store i front samt
midtdørsspeil på
motsatt side pga mange
holdestenger som tar
sikt.

Rullegardin foran fører
er Mørke og uperforerte
og dekker 2/3 vindu.
Ekstra solskjerm på Astolpe

Rullegardin siderute er
tett. Dekker ikke speil.
Førerdør av lav type
med ”Ransvegg” i glass
forlenger bakvegg.
Bakvegg trukket litt
rundt og framover.
Middels repos
(Flaskeholder i
førerdør) Kun to cm
mellom høyre armlene
og førerdør
Fast dashbord men
”satellitt” til venstre for
rattet som følger rattets
justering. Instrumenter i
tak. 2 skråkonsoller

Konstruksjonen /
innfesting er slik at ekstra
sikring ikke behøves

Som på Vest

Stor utfordring relatert til
flere skjermer,
instrumenter og
”duppeditter…”

Stor utfordring relatert
til flere skjermer,
instrumenter og
”duppeditter…”

Monitor bakdør oppe til
venstre for store speil

Kun 12 m buss
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Våre Volvo Vest 12m (1+2)
og 15m (1+2+1)
Innvendig og utvendig
termometer
Ekstra stoppsignal fører,
orange og 4 trinn

Internradio har egen
håndholdt mikrofon.
Utroper går via gulvpedal, av
liten type.

Solaris gass, 12m (2+2) og
15m (2+2+1)
Utvendig termometer,
innvendig kan ikke
leveres

•

Ekstra stoppsignal
fører, orange og med
reostat

Internradio/utvendig
utroper går via mymek
(annonseringsmikrofon)
som styres med knapp til
venstre for fører.
Holdeplassannonsering
går fortsatt via fotbryter
av stor type. Mymek er
montert med stor
operasjonsradius.
Fotbryter helt til venstre i
gulvet.
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Volvo 7700 Hybrid 12m,
(2+2)
Utvendig termometer,
Innvendig kan ikke
leveres
Ekstra stoppsignal
fører, orange men bare
med to trinn.

Samme som Solaris

Fotbryter til venstre i gulvet.
”Naturlig” opphøyd

Fotbryter til venstre i
gulvet. Større type

Varmevifte over radiator til
venstre for fører,

Varmevifte innbygget til
høyre for fører, nært
gulvet.

Fotbryter til venstre i
gulvet. Større type.med
opphøyet fothviler
Varmevifte over radiator
til venstre for fører, som
Vest.

Døråpner på venstre panel,
vri-hendel på framdør.
Knapper for bakdør,”låsbar”
bakdør 15m

Dørknapper på alle dører.
Mulighet til å ”låse” av
dørblad 2 framdør og
bakdør på 15m. Venstre
panel. Litt for høyt
montert.

Arbeidsgiver ville ikke
kjøpe vri-hendel.
Det er dørknapper på
begge dører, ”låsbar”
vender dørblad 2.
Venstre panel

Stort ratt, 50cm pga sikt til
speedometer og turteller

God sikt, ingen turteller

45 cm, dårlig sikt
Usikker pr 16.feb

Usikker på dette med
hastighetsvakt

12m

Boggiavlastning,
hastighetsvakt senker over
30 km/t
Bakkesperre/hold

Kan ikke leveres

Usikker

To trinns viftebryter
passasjerrom

Usikker

Kan ikke leveres?

Sterkhorn

Bestilt

Bestilt

Når det gjelder passasjerdelen av bussen så har vi prøvd å
unngå blending i frontruter. Det gjør vi ved å omrokere på
lyssonene slik at framvogna kan dimmes ned. Vi ber om
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mørkere innredning der disse kan reflektere lys. Vi er også så
heldige at setetrekkene er av en forholdsvis mørk farge.
Tak og sidevegger er av lyse farger. Og vi vet jo ikke om våre
tiltak er nok. Solaris hadde mye refleks under testkjøring i
2008. Volvo har vi ikke testet i mørkekjøring.
Vi har opphevet de opprinnelige ”sparemodus” som egentlig
skulle slå inn når motoren stanses hos Solaris. ( Opprinnelig
senking ned til 30 % lys inne i bussen ved stans av motor, nå
slår slik senking inn først etter 10 min) Volvos hybrid meldte
om nok strøm…
Med unntak av at vi nå skal sitte lavere så er sikt inne og ute,
og speil inne og ute, like bra som våre siste Vest busser.
Som sagt tidligere, jeg har gjort så godt jeg kan og er sikker på
at produktet er bedre enn om jeg ikke hadde vært involvert….

Den store nedturen?

I Polen traff jeg noen fra andre kollektivselskap. De var nede og
handlet buss de også. En jeg traff fortalte med stor lykke at
han hadde kjøpt fire av våre busser. Han mente jeg skulle være
fornøyd siden vi hadde fått solgt noen av våre busser allerede
nå. Han hadde kjøpt vognene 890-893 for levering høsten
2010. Og det mente han jeg skulle være fornøyd med? Ærlig
talt, hvor inne i h… frekk går det an å bli?
Noen ganger må jeg virkelig ta meg sammen, men jeg tror jeg
fikk inn budskapet om at han kjøper det beste arbeidsmiljøet vi
har. Og at det var et hovedverneombud fra Fagforbundet han
snakket med. Så får vi ønske hans sjåfører lykke til da, med å
ha fått en førerplass de aldri har vært i nærheten av å bestille
selv.
Team skal selge en del busser, og da er det de som de får
penger for som selges. Da må de holde Euro 4 eller 5. Det
betyr at vi i restkjøringa sitter igjen med busser uten Xenon. Så
misfornøyd som vi er med H1 og H7 lysene på de eldre Vest så
var dette en nedtur. Slik blir det til neste anbud vinnes…
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Harald Sehm HVO

Frontruta 1-2010

13

Da var det norsken og svensken igjen…
På en kafé sitter en nordmann og spiser frokost, og Ved siden
av ham sitter en svenske som tygger tyggegummi. Uoppfordret
innleder svensken en samtale: “Spiser dere nordmenn egentlig
hele brødet?”
Nordmannen lar motvillig frokosten ligge og svarer: “Ja,
naturligvis!”. Svensken leker med tyggegummien i munnen og
sier: “Det gjør vi ikke hos oss, hos oss i Sverige spiser vi kun
det innerste av brødet. Brødskorpene blir samlet i en container,
bearbeidet og formet til croissanter og solgt til Norge.”
Nordmannen hører bare så vidt etter. Svensken smiler og spør
videre: “Spiser dere også syltetøy til brødet?” Nordmannen
svarer lett irritert: “Ja, naturligvis”. Mens svensken tygger
tyggegummi mellom tennene, sier han: “Ikke hos oss, hos oss i
Sverige spiser vi kun frisk frukt til frokost. Skallene og restene
blir samlet i en container, bearbeidet til syltetøy og solgt til
Norge.”
Nå er det blitt nordmannens tur til å spørre!
“Si meg en ting”, spør nordmannen. “Har dere også sex i
Sverige?” Svensken smiler og svarer: “Ja, naturligvis har vi
sex i Sverige!”
Nordmannen lener seg over bordet og spør: “Hva gjør dere
med kondomene etter at de er brukt?”
“Dem
kaster vi da!”, svarer svensken.
Nå begynner nordmannen virkelig
å smile. “Ikke hos oss, hos oss i
Norge blir alle brukte kondomer
samlet i en container, bearbeidet,
smeltet og solgt til Sverige som
tyggegummi.”
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Om biodrivstoff….
Seminaret dreide seg om
muligheter og utfordringer
om bruk av biogass og naturgass i kollektivtransporten i
Trondheims-regionen,
samt
de klima og miljøutfordringer
man har i Midt-Norge, sett
opp mot de nasjonale klimamål som er vedtatt i det såkalte klimaforliket i stortinget, der Trøndelag har satt
seg som mål å kutte utslipp
av miljøgasser med 30% i
2020 mot 1991-nivå.
På seminaret deltok flere aktører med forelesninger, som
Naturvernforbundet,
miljøstiftelsen Zero, forskere fra
Østfold-forskningen,
Transportøkonomisk Institutt, Marintek og Transnova, direktøren i AtB, og ikke minst en
forelesning fra Carl Lilliehøøk
fra Tekniska Verken i Lindkøping der de har opprettet et
komplett biogassverk, «fra
avfall til drivstoff for kjøretøy.»
Deltakere på konferansen var
fra ulike etater, der vår egen
direktør Nymo og produktsjef
Sætertrø representerte Team
Trafikk,
undertegnede
fra

BSF, samt en rekke politikere
og rådgivere, diverse ledere
og
prosjektansvarlige
fra
ulike aktører på kommunal,
fylkeskommunale og næringslivsnivå., rundt 70 deltakere. Først en innledning av
Tore O.Sandvik, der han
grunnga ideen bak denne
konferansen, refererte til politiske mål og vedtak, samt
intensjonsavtalen
som
er
inngått mellom fylkeskommunen, Trondheim Kommune
og Malvik Kommune om produksjon av biogass.
Denne
gassen
ser man
for seg
kan gå inn
i
transportsektoren slik at
blant annet busser kan gå på
den, og dermed oppnå flere
effekter, ikke bare lavere og
renere utslipp fra kjøretøy,
men også kunne nyttiggjøre
seg
avfall
som
etter
produksjon av gass kan gå ut
som ren gjødsel til feks landbruket, i tillegg til at selve
mengden avfall selvfølgelig
blir betraktelig redusert.

Frontruta 1-2010
Trøndelagsregionen står for
en vekst på 35000 flere innbyggere fram mot 2020, og
en beregnet trafikkøkning i
transportsektoren på 40%.
Dette vil det bli en stor utfordring å håndtere fordi det
forutsetter planlegging av
arealbruk, tilrettelegging av
gang og sykkelstier, samt
effektive kollektivfelt som kan
ta unna økningen.
En økning vil også skje innen
sjøverts transport, både på
gods og passasjerer. En foreløpig konklusjon fra Sandvik oppsummerte med at en
reduksjon på 30% vil bety litt
over en mill.tonn CO2-ekvivalenter på årsbasis. Løsninger som kan realiseres
raskt, må bli ENØK-tiltak i
bygningsmasssen, samt innfasing av energi fra gass i tillegg til økt kollektivtransport.
Så slapp flere forelesere til,
og en av de mest interessante etter undertegnedes
mening var Rolf Hagman fra
TØI, der nyttigjøring av metangass i motorer var tema.
De resultater han der viste til,
var at utslipp av skadelige
miljøgasser fra ulike brennstoff favoriserte metangass,
sett opp mot diesel og bensin, EURO-5 med filter og
AdBlue inklusive. Spesielt
svovel og nitrøse gasser blir
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fjernet nesten fullstendig ved
bruk av gass, i tillegg til partikler(PPM, sotpartikler).
En amerikansk-utviklet motor
blir
brukt
for det
meste
når det
gjelder
gassdrift,
Cummings, som også kommer til å bli brukt i våre nye
gassbusser fra Solaris.
Svenskene bruker en del
gass, både metan og etanol,
(alkohol) men de har til dels
utviklet sine motorer i mindre
serier, en slags prøve og
feilestrategi,
der
de
får
erfaring etter hvert. Gøril
Andreassen fra miljøstiftelsen
Zero argumenterte med bruk
av bioetanol, der sukkerplanter går inn i produksjonslinja. Dette er det store erfaringer med i blant annet Brasil.
Vi opererer med tre hovedtyper drivstoff i miljøsammenheng som ikke er
fossilt(bensin, naturgass)
Bio-diesel der planteoljer inngår, Bioetanol der Sukkerforbindelser (alkohol) inngår,
og Biogass(metan) der organisk matriale som matavfall
og dyremøkk kan inngå i produksjonen.
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Metan er ikke nytt her på
Team Trafikk, den naturgassen(LNG) som vi bruker, er
også metan, men den pumpes opp av Nordsjøen og er
et fossilt brensel som tapper
naturressurser i denne sammenhengen.
Produksjon av metan som
biogass er såkalt klimanøytralt og belaster ikke miljøet
samla sett. Problemet vil bli
mengden av slik gass som
kan produseres, da potensialet på dekning av all landbasert transport i Norge i dag er
på 14%.
Eva Solvi fra Transnova kom
med en del interessante tall,
der økningen i transport i
Norge fra 1990 til 2005 var
på 25%. Vegtrafikken i Norge
står for 11 mill.tonn utslipp
av CO2, og av dette er fossilt
drivstoff over 98%. Målet er
at alt dette utslippet blir karbonnøytralt innen 2030, og i
tillegg må vi forholde oss til
vedtatte mål fra EU-systemet
gjennom EØS-avtalen, der
det skal oppnåes reduksjon
på forbruk på 20%, 20% skal
være fornybar energi, og
20% skal være energieffektivisering. (EU-20/20/20 Targets) Dette er momenter vi i
Norge må forholde oss til, og
blir en stor utfordring.
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Den siste foreleseren som
nesten
skapte
hallelujastemning, var svensken Carl
Lilliehøøk. Han viste til prosjektet fra Tekniska Verket i
Linkøping i Sverige, der man
hadde lyktes med en full produksjonskjede, fra leveranser
fra møkk og avfall fra jordbruket i området, inn til fabrikk med fermentering av
avfallet, til man fikk biogass
til bruk for motorer ut. Avfall
ut, gjødsel, gikk så ut til
jordbruket igjen.
Denne produksjonskjeden betydde jo også arbeidsplasser i
området, og biogassen gikk
til drift av en flåte på ca.70
busser, samt en del kommunale renholdsverk-biler. Sverige tar også imot norsk avfall
i størrelsesorden 100 000
tonn pr.år som kan brukes til
produksjon av biogass.(!)
Nøkkelord for å få gjort noe
med dette i Norge, er de berømte norske avgifter. Det
lønner seg for Norge å transportere slikt avfall til Sverige
pr. i dag.
Svenskene
hadde
vedtatt
støtteordninger til produksjon
av biogass, som gjorde det
mulig med langsiktige investeringer og forutsigbarhet. På
Ørlandet har 58 bønder gått
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sammen om planer for et
biogassanlegg, men økonomien er ikke realiserbar med
de støtteordninger som finnes
i dag, man nevnte beløp på
30-40 mill for å få dette til,
og konferansen endte opp
med en spørsmålsrunde til
foredragspanelet, der blant
annet økonomi ble tatt opp.
Fylkesordføreren tok dette
innover seg, og stilte seg
positiv til løsninger, uten å gå
direkte inn med konkrete
beløp, nær sagt selvfølgelig.
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Det kom sterke anmodninger
til politikerne om å ta grep for
reduserte utslipp i regionen i
den
påfølgende
spørsmålsrunden, og de utfordringer man står ovenfor
ble belyst. I det hele en meget nyttig konferanse. Undertegnede retter en stor
takk til BSF for muligheten til
å delta!
Med vennlig hilsen VO 89
Kufås.

En fotballdrøm blir til:
Dessverre måtte Frank fortelle sine venner at han ikke kunne
være med fordi hans kone ikke ville la han reise.
Etter en masse fleip og mobbing, drar Frank hjem - totalt
frustrert.
Den følgende uke, da Frank's venner ankom puben , ble de
overrasket over å se Frank sitte i lobbyen, med en øl og Frank
og hans venner planla en 5-dages fotballtur.
konjakk og noen engelske/skotske babes!
"Hvordan har du overtalt din kone til at la deg reise, Frank?"
"Det har jeg heller ikke" svarte Frank.
"I går kveld da jeg satte meg i min stol med en øl for å drukne
mine sorger, snek min kone seg opp bak meg, holdt for mine
øyne og sa, "surprise".
Da jeg dyttet vekk hendene hennes, sto hun
der i en
liten gjennomsiktig Neglisjé og sa; "Bær
meg
inn i soverommet, bind meg til sengen,
Og gjør hva du har mest lyst til ".......
Så her er jeg!
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HVOs Hjørne
Varme og ventilasjon?
Årets vinter har vært ekstrem. Noen dager, jeg
gjentar: Noen dager har vært så innmari kalde at dere sjåfører
har måttet akseptere en buss med lite varme. Resten av
vinteren finnes det ingen unnskyldning for å kjøre ut av porten
med en kald buss. En tilleggsvarmer kan gå i stykker i løpet av
natten, eller i løpet av dagen. Sjåføren som opplever at
tilleggsvarmeren ikke virker skal be om ny buss. Sjåføren som
finner sin buss uten tilleggsvarmer skal omtrent ikke kjøre ut.
Jeg sier ”omtrent”, fordi en gammelbuss kan være å leve med i
en topptur eller to. En nyere buss derimot har
ingen mulighet til å produsere varme. Det er
mange av oss som vet akkurat dette.
Derfor synes jeg det er rart at dere
kjører ut slike busser, eller at dere
aksepterer å kjøre time etter time
uten varme?
Jeg har vært klar i teksten til
arbeidsgiver,
mange mange ganger om hva
som skal være i orden
for ”mine” sjåfører mht varme i bussen. Erfaringen er at noe
blir bedre i en kort kort stund, samtidig som noen få brukerfeil
blir det store samtaleemne. Dermed flyttes fokus bort fra
hovedutfordringen: varm buss til sjåføren.
Jeg har vært like klar i teksten til driftsleder av
trafikkavdelingen! Jeg har sagt at jeg mener at trafikkleder
bør gjøre følgende når sjåfører melder om kald buss: Sjåfør må
bli spurt om han har gjort det han er opplært til mht
varmeregulering. Noen små, raske tips kan og bør trafikkleder
kunne gi. Men er det lange forklaringer så bør sjåføren sendes
til kanal 1 for å få hjelp samt melde eventuelle feil. Får sjåføren
ingen varme etter samtale med verksted så skal han be
trafikkleder om vognbytte. Trafikkleder kan da f.eks be sjåføren
om å kjøre ut turen for så å få vognbytte eller eventuelt kjøre
inn bussen inntil ny buss kan skaffes.

Frontruta 1-2010

19

Noen trafikkledere gjør det slik. Det er altså en utfordring at
trafikkledere utfører sin praksis på forskjellige måter. Det er en
utfordring at sjåførene ikke følger de prosedyrer og
retningslinjer vi har, bla så skal sjåføren gå på kanal 1 først ved
vogntrøbbel såfremt TV har åpent.
(Det er egentlig en utfordring at mange i Team Trafikk utfører
deler av sin daglige jobb litt etter hva vedkommende selv
mener er korrekt)
Men! Bare så det er sagt, det er ikke trafikkleders skyld
at vi kjører rundt med en del kalde vogner. Det er
arbeidsgivers ansvar å legge forholdene til rette, OG det
er den enkelte sjåførs ansvar å bidra til at
arbeidsredskap som ikke er i orden ikke blir brukt inntil
det er reparert.
Jeg kan selvfølgelig ”skryte” sjåførene opp i skyene for å ha
stått på gjennom denne kalde perioden. Greit nok. Den skryt
får arbeidsgiveren ta seg av. Dere har spart oss for mye ”pes” i
pressen og det er prisverdig, MEN:
Fakta er vel at så lenge dette går rundt fordi at noen fryser
over lengre perioder så kommer vi ikke lengre med tanke på å
kjøre ut varm nok buss. Til de av dere som har gjort jobben
ved å melde inn feil og avvik på kanal 1, og ellers fulgt de
prosedyrer vi har lagt! Bra jobba!
Fra høsten av så skal det være minst 15 grader i bussen ved
oppstart i rute! Ingen ”ny” buss greier det så lenge
tilleggsvarmer ikke virker og ute-temperaturen er på minus!!
Men fra høsten kommer det trolig til å svi rent økonomisk
direkte mot Team Trafikk (-det er oss det og )
Vintervedlikehold:
Mindre snø i år men mer stålis. Veibanen har vært bedre i år
men holdeplasser er stort sett av samme standard. Det er
kritisk at det ikke lar seg gjøre å komme inntil sentrale
holdeplasser fordi iskanten er så høy at glassfiberen spruter,
eller at hjertet stopper fordi noe under bussen tar nedi. Jeg må
ærlig innrømme at jeg er på kanten til å gi opp. Når de samme
”blemmene” ligger foran oss i dag som i fjor,
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enda jeg har hatt bildeframvisning for brøyter og kommunens
folk, da blir det ganske så vanskelig å få inn budskapet.
Kanskje Atb kan hjelpe oss? Vi er nå inne i den femte måneden
hvor vi ikke kan utnytte de fleste universelt utformede
holdeplassene rundt i byen. Jeg tror alle burde hatt brøytekurs
hos den som brøyter holdeplassene i Byåsveien mellom
Munkvoll og Ila. Den standard burde vært gjeldende for alle
holdeplasser! (Ikke inklusive Ila nei )
Pengehåndtering, ran, vold og trussel.
Over
mange
år
har
vi
hatt
fokus
på
pengehåndtering og de konsekvenser kontantene
har for vårt arbeidsmiljø. I høst ble vi som er
HVO fra Fagforbundet i storbyene enige om
at ved neste overfall eller ran mot sjåfør så
skulle vi avslutte billettsalget. Det skulle vi
gjøre ved å bruke arbeidsmiljølovens § 6-3,
”verneombudets rett til å stanse farlig arbeid”.
Noe av dette er kjent gjennom presseoppslag.
Arbeidsgiveren er orientert om hva som kan
skje. Arbeidstilsynet er orientert, og forespurt
om
de kan komme på banen. BSF har også gitt det
lokale tilsynet saksnummeret til det 20 siders pålegget
som UNI buss Oslo har fått fra sitt lokale arbeidstilsyn. Så får vi
se da…
BSF og Fagforbundet har hatt fokus på dette så lenge jeg kan
huske. At YTF sentralt gratulerer oss med endelig å være på
banen forteller mest om YTF, og ikke om oss. For oss er det
viktig at alle har fokus på problemet og leter etter løsninger.
Akkurat det vet YTF meget godt. Jeg vil gratulere
Hoved-verneombudet i UNI buss Oslo som er fra
YTF med et tøft valg da han stanset
pengehåndteringa etter to ran i desember 2009.
Jeg minner dere alle om at pengeveska skal
fraktes i ryggsekken, ikke åpent over skuldra.
Opplever dere trusler, sjikanering eller
annet ubehag på bussen eller i
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arbeidstiden så SKAL dette meldes på HMS-forbedrings skjema
(Avviksskjema)
Vi må få vite hva dere sliter med skal vi få gjort noe med det!
Og ellers… om lys!
Når dette skrives den 3. mars så er sola nå oppe i snart 11
timer. Derfor oppfordrer vi til å bruke kjørelys på dagtid.
Kjørelys sparer xenonpærer. Ca 50 vogner har separat kjørelys
i tilegg til Xenon nær/fjernlys. Vogn 880 og oppover. Fra serien
844 kan du kjøre med daglys på 0 (mot venstre) uten at andre
utvendige lys påvirkes. Still om på dette når dagslyset tillater
redusert belysning, og pærene varer lengre! Instrumentbelysning på redusert styrke sparer dashbordbelysning!
Men når det gjelder innvendig belysning under rutekjøring så
bør dette alltid stå på fullt. Såfremt du ikke blendes i frontruta
av innvendig lys så finnes ingen god grunn til å la publikum
sitte i skummørke. Godt lys inne i bussen er god
sikkerhetstenking, både dag og natt!
Holdeplassen Væresletta mot sentrum måtte jeg til slutt
stenge da den var ei livsfarlig felle fordi halve bussen stakk ut i
veien, i en 80 sone!! Mulig Nettbuss bruker den fortsatt.
Lyskryssene
i
enden
av
Ilaparken,
Lerkendal
og
fotgjengerkryssinga fra Trondheim Torg er også en evig kamp.
Ila ble i perioder bedre. Der er det kabelbrudd på en av
sløyfene. Her viser jeg til skriv hengt opp på de hvilebuene
dette gjelder.
Politikontroller:
Sjåfører på buss i by trafikk behøver ikke å varsle over
internradio om politikontroller. Hvis kjøretiden er så dårlig at
fartsgrenser må brytes eller du MÅ kjøre på rødt lys for å rekke
turene så la heller turen gå ut. Det er rett og slett for dumt å
høre på at sjåfører melder om radar ved Lade skole eller
tilsvarende…rett og slett for dumt!
Anbudet!
Jeg skal ikke si så mye om dette denne gangen. Annet sted
forteller jeg om bussbestillingene. Fra ”LilleRuter” (les: atb)

Frontruta 1-2010

22

fulgte tre stykker med oss til Solaris og en var med til Volvofabrikken. Grete som før jobbet hos plan/marked og to til.
Grete kjenner næringen. Å si at de to hadde den store
kunnskap om det vi driver med vil være å overdrive.
Annet tema som må komme senere er tomkjøring og
bøteregisteret. Begge deler kan jo havne helt ute av
proporsjoner. Men intensjonen med anbudet er jo at
busstilbudet skal bli bedre, og ”samfunnet” (les: jeg, du og din
familie m.fl) skal spare penger. Skal bli spennende å se hvor
mange nye avganger og skoleklasser Tore 0 hoster opp til
høsten. Det blir spennende ja…
Om bøteregisteret så foreslår jeg at boten for turer som går ut
må være av samme størrelse som regninga Team skal sende
for ekstraturer, assistanseturer og annet vi til vanlig tar på
sparket. Ansett gjerne minst tre stykker i atb for dette også.
Jeg må si noen ord om ”under dusken”  jaja, ikke den dusken.
Studentene har egen avis som heter akkurat det. Der stod det
stykke likt det som stod i adressa etter at studentene hadde
hatt møte med atb, eller omvendt? Bloggen under saken var
interessant. Der var det hele syv !! innlegg, og det siste var
dette:
Ferdigstudert (15.02.10, 18:42) Sitèr Rapporter
Ganske merkelig...Jeg forstår politikere og adresseavisen dit at
busstilbudet i Trondheim er kriminelt dårlig. Så her ventet jeg å
finne 500 innlegg som i jubel "feiret" revolusjonen i
busstilbudet til studentene! Hva finner jeg? To personer som
diskuterer wap og MMS! Er kanskje tilbudet forholdsvis bra
nok? hvis dere følger med så vil det nok bli bedre teknologi
rundt bussen, men flere avganger? tja, si det! Kostnadene med
et slikt selskap som Atb må jo hentes et sted? Følg med, med
kritiske øyne og husk lovnadene fra Atb når virkeligheten slår til
etter sommerferien.
Egentlig ganske godt skrevet spør du meg. Og ingen av byens
22 000 studenter har blogget den saken etterpå… kanskje de
ikke deler Tore 0 og adressas kvalmende jakt på oss?
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Spørsmål til fagforeningen angående
bestemmelser ved anbud.
Fagforeningens kommentar til anbudsdokumentene utsendt av
Sør-Trøndelag Fylkeskommune ble oversendt Fagforbundet
sentralt samt LO sitt distriktskontor for kommentar og oppfølging. Anbudsdokumentene sier blant annet at de fleste lokale
avtaler som er med over til det nye selskapet ikke skal gjelde
for enn ett år, og at operatøren fritt kan reforhandle
disse avtalene etter første driftsår.
Nå er det jo slik at Team Trafikk vant dette første anbudet, og
dermed er operatør.
Mitt spørsmål til BSF sin leder Ole Roger Berg blir:
Kan vi risikere at noe av våre nåværende avtaler reforhandles
etter ett år for disse som blir tatt inn på anbudsturnusene?
Et annet sted i anbudsdokumentene heter det at det ikke stilles
krav til faste ansettelser. I tillegg vet vi at EU sitt vikardirektiv
vil bli gjeldende etter hvert også for oss i Norge på EØS sitt
område.
Spørsmålet mitt til EU-ekspert og sekretær i BSF John
Peder Denstad blir:
Er kravet til ikke faste ansatte endret? Vil man kunne tenke seg
i nær framtid at Team Trafikk for å løse en eventuell
sjåførmangel, eller for å redusere sine lønnskostnader, vil
kunne benytte seg av dette vikardirektivet, og ta inn sjåfører
uten fast avtale, fra et europeisk vikarbyrå, og som kan kjøre
utenom norsk lovverk og etter norsk arbeidsmiljølov?
Dette er jo momenter som slår direkte inn i våre lønns og arbeidsforhold, og ønsker svar.
Mvh VO 89 Kufås
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Svar på spørsmål til fagforeningen angående
bestemmelser ved anbud.
John-Peder Denstad
Sekretær i BSF
Per Erik Kufås stiller to spørsmål. I det første viser
Kufås til at anbudsdokumentene blant annet sier at de fleste
lokale avtaler ikke skal gjelde for mer enn ett år, og at operatøren fritt kan reforhandle disse avtalene etter første driftsår. I
det andre viser Kufås til at EUs vikardirektiv vil gjelde etter
hvert også for oss i Norge på grunn av at Norge er EØS-medlem.
Kufås konkrete spørsmål er:
1) Kan vi risikere at noe av våre nåværende avtaler
reforhandles etter ett år for disse som blir tatt inn i
anbudsturnusene?
2) Er kravet til fast ansatte endret? Vil man kunne tenke seg i
nær framtid at Team Trafikk for å løse en eventuell sjåførmangel, eller for å redusere sine lønnskostnader, vil kunne benytte seg av dette vikardirektivet, og ta inn sjåfører uten fast
avtale, fra et europeisk vikarbyrå, og som kan kjøre utenom
norsk lovverk og etter norsk arbeidsmiljølov?
Svar til spørsmål 1: BSF fulgte meget aktivt opp overfor
fylket de krav som skulle nedfelles i anbudsdokumentene om
våre faglige rettigheter og arbeidsmiljø. Grunnlaget for vårt
arbeid var de vedtak fylkestinget gjorde etter våre politiske
streiker i 2008.
Etter møter med samarbeidskomiteen LO – AP i Sør-Trøndelag
og fylkets administrasjon, vedtok Fylkesutvalget 25.08.09 blant
annet følgende endringer og presiseringer i konkurransegrunnlaget: ”Lokale avtaler generelt: Det ønskes en presisering i forhold til de avtalene som skal kunne reforhandles. Reforhandling
her skal forstås slik at endring innebærer en enighet mellom de
ansatte og Operatøren.” Dette betyr at Operatøren ikke ensidig
kan endre våre lokale avtaler etter ett år.
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Svar til spørsmål 2: Fylkesutvalget 25.08.09 vedtok følgende
endringer og presiseringer når det gjelder faste ansettelser:
”Det oppfordres til å ansette på faste stillinger og flest mulig
heltidsstillinger”.
Vi har vår tariffavtale Bussbransjeavtalen, som i § 2.2 Ansettelsesformer blant annet sier ”Som hovedprinsipp skal bedriftens
personalpolitikk bygge på faste og hele stillinger. Det skal likevel kunne anvendes deltidsansatte dersom praktiske og betydelige økonomiske forhold tilsier dette.” I Norge gjelder også den
norske Arbeidsmiljøloven, som har som hovedregel forbud mot
midlertidige ansettelser (§ 14.9). BSF forholder seg til dette, og
vi har følgelig et lov- og avtaleverk hvor faste ansettelser og
hele stillinger er hovedregelen.
En annen sak er at EU har vedtatt et nytt direktiv som omhandler vikarbyråer. EØS-landet Norge må implementere direktivet innen 5. desember 2011 med mindre regjeringa legger
ned veto. Direktivets fortale 18 og artikkel 4 forhindrer nasjonalstaten i forbud eller restriksjoner mot vikararbeid. Dette vil
skape problemer for norsk fagbevegelse og arbeidsfolk.
I den norske Arbeidsmiljøloven har vi forbud mot midlertidige
ansettelser (§ 14.9). Lovbestemmelsen legger begrensninger
for bemanningsselskapers utleie av arbeidskraft (§ 14.12). Vikarbyråene kan leie ut for sesongarbeid, kulturarrangementer
eller vikariater for folk som er i en eller annen form for permisjon.
Tillitsvalgte i ulike bransjer strir imidlertid daglig med innleie og
utleie av arbeidskraft. Noen overenskomster mellom arbeidskjøper- og arbeidsselgerorganisasjonene gir forhandlingsrett til
tillitsvalgte i forbindelse med innleie. Men slike overenskomster,
som har restriksjoner mot vikarbruk, er i strid med EUs vikarbyrådirektiv. En stor utfordring for fagbevegelsen framover er
derfor å slå ring om forbudet mot midlertidige ansettelser i Arbeidsmiljøloven. Direktivet må derfor diskuteres i hele fagbevegelsen – det er nødvendig med klare krav til regjeringa om å
nedlegge veto mot EUs Vikarbyrådirektiv!
25.02.2010
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Trondheim kommune har fått et forelegg
på 50 000 kroner for dårlig varsling og
sikring under veiarbeid.
Fra adressa.no:
Overtredelsen skjedde under gravearbeid i Ranheimsvegen 11.
september i fjor. Rundt graveområdet var det ikke satt opp
nødvendige sperringer, og det var heller ingen godkjent
varslingsplan for arbeidet.
Myke trafikanter i fare.
Politiet mener også det er skjerpende at myke trafikanter ble
satt i fare. I forelegget vises det til at all trafikk ble styrt inn på
gang- sykkelveg uten at det var sperret av for de mye
trafikantene.
Fotgjengere og syklende var heller ikke sperret på noen annen
måte.
Godtar forelegget
- Vi erkjenner at det ikke var godt nok
sikret på området, og vedtar dette
forelegget, sier leder i Trondheim
Bydrift Svein Ekle. Han sier de nå
har hatt en gjennomgang med
de ansatte som utfører denne
typen arbeid.
- I tiden fremover vil vi gå
gjennom rutiner regelmessig.
Vi må stadig oppdatere våre
ansatte
på
sikring
og
sikkerhet, sier Ekle.
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Nytt fra styret januar – februar 2010
John-Peder Denstad
Sekretær BSF
Nedenunder gis en oversikt over noen av de vesentligste saker
styret har behandlet. Enkelte saker som ikke nevnes eller kun
er kort omtalt her, er omtalt i innlegg andre steder i dette eller
siste nummer av Frontruta.
Årsmøte i BSF 26.01.10 –
oppfølging mål og handlingsplan.
Etter årsmøtet i BSF 26.01.10 har styret fastlagt møteplan for
våren 2010 og behandlet BSFs mål og handlingsplan for 2010,
herunder tiltak, ansvar og tidsplan. I tillegg er komplett liste
over tillitsvalgte ajourført og taushetserklæring for tillitsvalgte
gjennomgått og underskrevet.
BSFs mål, strategier og tiltak mot pengehåndtering.
Saken er behandlet i medlemsmøte 03.11.09, i styresamling
10.12.09 og i årsmøte BSF 2010. Styret har drøftet saken etter
årsmøtet. Risikovurderinger er gjennomført i Team Trafikk etter
krav fra HVO, og tatt opp i BU møte i virksomheten 28.01.10. I
Unibus er veska lagt bak førerstol og gratiskjøring gjennomføres når det er varslet om ran. Vernesida varsler om dette når
aksjon skal i verksettes. Arbeidstilsynet har laget et skriv om
aksjonen i Unibus etter ranet der. Dette bør være en fornuftig
løsning i Team Trafikk også. Saken skal tas opp i frokostmøte
til LOs distriktskontor og som krav til neste Trondheimsmanifest. Saken følges opp av styret
IA arbeid i Team Trafikk.
Styret gjennomgikk i møte 09.12.09 Tilsynsrapport og pålegg
fra Arbeidstilsynet av 18.12.08 og svar fra TT av 11.03.09 om
gjennomføring av pålegg, og hvorvidt de svar som er gitt er tilfredsstillende ut fra fagforeningens interesser. Styret drøftet
hvordan saken må følges opp:
1) Prosess med å utarbeide rutiner i virksomheten, og
foreningas og verneombudenes rolle og ansvar;
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2) Etterspørre mål og tiltak for IA arbeidet i 2010 i AMU møte
16.12.09, jfr. BSFs krav om dette i 2008;
3) BSF må følge opp og gjennomgå rutiner for utarbeidelse av
ruteopplegg og skiftplaner og behov for evt. å forhandle
arbeidstidsordninger ihht. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om
avtaler;
4) Teamlederes rolle og evt. praksis med å mistenkeliggjøre,
overvåke og kontrollere ansatte virker destruktivt.
Styret behandlet et BSF notat om saken i møte 12.01.10. Dette
gjaldt blant annet 19 spørsmål om IA arbeidet i Team Trafikk.
Hva er målene, er de oppnådd og hva er målene for 2010? Arbeidet må evalueres. Avventende sykemelding brukes i TT, men
ikke mye. Teamlederne har ulik lederstil. Det
finnes mye
tallmateriale i TT som kan brukes i en
evaluering.
BSF oversendte 18.01.10 et brev til Team
Trafikk v/ Per Holt om saken hvor vi ba om
en dialog framover. Vedlagt lå vårt notat med
følgende ordlyd:
IA arbeid, hva oppnådde vi i 2009? Hva er målene for
2010?
Savner en del informasjon om IA arbeidet på Team. Og her
kommer en rekke spørsmål som må besvares for at vi skal
kunne kalle oss en IA bedrift.
Hva var målene for 2009 og hva oppnådde vi i forhold til målene?
Hvordan gikk det med sykefraværet i 2009? Vet det er høyt og
fokus i IA avtalen er å få ned langtidsfraværet. Hvordan er
langtidsfraværet i forhold til da vi innførte IA avtalen i 2003?
Kan det høye kortidsfraværet forklares med en nedgang i langtidsfraværet? Er de ansatte godt nok informert om de rettigheter og plikter de har som følge av IA avtalen? Hvilke konkrete
tiltak ble satt inn i 2009?
Hvor mange med vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet har vi ansatt eller hatt på tiltak i 2009? Har vi ansatt noen
med redusert funksjonsevne i 2009?
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Hva er den reelle pensjonsalderen i 2009? Hvor mange ligger
og flyter rundet i systemet og venter på attføring eller annen
løsning for å komme inn i arbeidslivet igjen?
Hva var målet for seniorpolitikken i 2009? Har den reelle
avgangsalderen økt og kan dette forklare noe av det høye
sykefraværet?
Hva er målet for sykefraværet i 2010? Hvilke tiltak planlegges
eller skal videreføres for å få ned sykefraværet i 2010?
Hva er målet for seniorpolitikken i 2010? Hvilke tiltak planlegges eller skal videreføres for å øke den reelle avgangsalderen i
2010?
Hva kan Team bidra med for å hjelpe folk med redusert yteevne eller andre problemer med å komme inn i arbeidslivet i
2010? Hva er målet for dette?”
Styret har vedtatt å oppnevne en IA ansvarlig i styret.
BSF var innkalt til møte med TT v/ Per Holt om saken torsdag
11. februar 2010, men dette møtet ble utsatt. Saken følges opp
og skal også ses i forhold til ny IA – avtale inngått mellom arbeidslivets parter sentralt og myndighetene.
Anbud. Innkjøp av rutetjenester utenfor Trondheim
fra og med 2012.
Styret har behandlet utskrift fra Fylkestingets protokoll
15.12.09. Fylkestinget vedtok med 18 stemmer (Fylkesordføreren brukte sin dobbeltstemme) innstillinga fra SAM komiteen:
Fylkestinget vedtar at Trøndelag Kollektivtrafikk AS får ansvaret
for alt kjøp av rutetjenester med buss i Sør-Trøndelag. Kjøp av
rutetjenester i Trondheimsregionen (Støren – Oppdal – Orkanger) skjer etter konkurranse og forutsettes iverksatt og
operativt innen august 2011.
Forslag fra Ronny Kjelsberg (Rødt) som alternativ til innstillinga
fikk 4 stemmer (Kjelsberg (Rødt), Homme (SV), Sirås (SV) og
Flakne (DNA))og falt:
Fylkestinget ber fylkesrådmannen gå inn i forhandlinger med de
selskapene fylkeskommunen i dag har nettoavtaler med utenfor
Trondheim, med det formål å etablere et fylkeskommunalt,
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evt. interkommunalt selskap til å stå for denne trafikken og å
forlenge nettoavtalene fram til et slikt selskap er på plass.
Styret har vedtatt å følge opp saken i styresamling etter årsmøtet i BSF.
Prosjekt Anbud i Team Trafikk AS – prosjektgruppe og
arbeidsgrupper oppstart av anbud ”Busstransport i
Trondheim 2010” – status i arbeidet.
Styret har gjennomgått og drøftet Bilag 1-14 Prosjektbeskrivelse for oppstart av anbud ”Busstransport i Trondheim 2010”,
versjon 3, 03.11.09 fra Team Trafikk. BSF oversendte brev
05.01.09 til Team Trafikk v/ Arne Nymo om sammensetning av
prosjektgruppe / styringsgruppe og 4 arbeidsgrupper, mhp
deltakelse fra tillitsvalgte. Prosjektgruppe og arbeidsgrupper er
konstituert med tillitsvalgte i fra BSF som deltakere:
1) Prosjektgruppa – Ole Roger Berg;
2) Materialanskaffelse – Harald Sehm;
3) Personal – Rune Straumann;
4) Driftsanlegg – Rune Magnussen;
5) Plan / drift – Per Erik Kufås.
Styret vedtok 12.01.10: Saken følges opp
kontinuerlig i styret. Arbeidet må ses i
sammenheng med sommerturnus og må ses i sammenheng
med restkjøringen. Det bes om forhandlinger om sommerturnusen, jfr. rapport laget av vår turnustillitsvalgt Per Erik Kufås.
Vår turnustillitsvalgt er trukket inn i arbeidet mhp. tidsstudier
av kjøretider og turnusbygging. Styret blir kontinuerlig orientert
om framdrift i prosjektgruppa og arbeidsgruppene og drøfter
forslag som BSF bør fremme, hvor blant annet følgende er tatt
opp pr. dato:
1) Framtida til ansatt på salgskontor og kontrollører, jfr.
fylkestingsvedtaket om virksomhetsoverdragelse;
2) Sjåførplass i hybridbusser;
3) Kravliste for evt. bussdepot på Kvenild;
4) Opplæring på nye busser i betalt tid. Når det gjelder evt.
bussdepot på Kvenild vil BSF kjempe for å opprettholde
Sorgenfri som det naturlige og fornuftige anlegg å drifte kollektivtrafikk i Trondheim ut i fra fordi dette er et viktig strategisk
knutepunkt for infrastrukturdrift i byen.
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tomkjøring,

som

Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og
AFP i offentlig sektor - høring.
Styret har behandlet og oversendt et høringssvar til Arbeidsdepartementet om saken.
Kommunevalget 2011 – krav fra fagforeningene.
Styret har behandlet brev av 22.01.10 fra LO i Trondheim. LO i
Trondheim ber fagforeningene sende inn konkrete krav som er
viktig å stille overfor de politiske partiene før kommunevalget
2011. Konkrete krav bes innsendt til LO i Trondheim innen 1.
juni 2010.
Styret har drøftet konkrete krav som BSF bør fremme, blant
annet Sorgenfri som viktig anlegg for bussdrift i Trondheim.
Saken skal følges opp og kravene skal konkretiseres innen
fristen 1. juni 2010.
Årsmøte i LO i Trondheim 11.05.10 – foreløpig saksliste
og forslag til uttalelser.
Styret har behandlet brev av 22.01.10 fra LO i Trondheim. Forslagsfrist er 7. april 2010. Styret har drøftet forslag som BSF
bør fremme, jfr. blant annet våre vedtak fra årsmøtet i BSF,
herunder forslag om pengehåndtering, sykelønnsordning og
kamp mot anbud og for et fylkeskommunalt driftsselskap. I tillegg har styret drøftet et mulig fellesforslag med Ingeniørvesenets Arbeiderforening og Renholdsverkets Arbeiderforening om
biogassanlegg.
Årsmøte i LO i Trondheim 11.05.10 – forslag på kandidater til tillitsverv.
Styret har behandlet brev 22.01.10 fra LO i Trondheim, med
vedlagt oversikt over tillitsvalgte som er på valg. Forslagsfrist
er 24. mars 2010. Valgkomiteens leder er Torstein Johansen
(Tlf. 971 14 820). Følgende fra BSF er på valg:
1) John-Peder Denstad (representant LOs samarbeidsorgan i
fylket / medlem internasjonalt utvalg / medlem politisk utvalg);
2) Ketil Schiøll (ungdomsutvalget);
3) Espen Sandstad (ungdomsutvalget);
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4) Børge Tingstad (valgkomiteen).
I tillegg er tidligere BSFer Harald Rokkones på valg (politisk
utvalg).Styret har drøftet forslag som BSF bør fremme,
herunder BSF medlemmer som er på valg, evt. andre BSF
medlemmer og evt. kandidater fra andre fagforeninger. Styret
har vedtatt å oversende forslag på overnevnte navn.
LOs sommerpatrulje avholdes uke 27 – 5. – 9. juli 2010.
Styret har behandlet et brev av 02.02.10 fra LOs distriktskontor. LOs sommerpatrulje feirer 25 år i år. Det bes om at det avsettes midler på budsjettet til deltakere til Sommerpatruljen.
Det bes også om at det finnes deltakere til Sommerpatruljen.
Tilbakemelding må gis innen 1. mai 2010. Styret vil i samråd
med ungdomsutvalget avklare hvem fra BSF som skal delta på
sommerpatruljen og evt. økonomisk bidrag.
MANIFEST – Senter for samfunnsanalyse – Etablering av
Fagligpolitisk råd.
Det skal etableres et Fagligpolitisk råd for Manifest Analyse.
Rådet skal bestå av 10 eller flere personer fra fagbevegelsen.
Rådet skal etableres i etterkant av Manifests årskonferanse
03.03.10. Medlemmene skal velges av abonnentene i fagbevegelsen. Valgkomiteens leder er Roy Pedersen, leder i LO i Oslo.
Styret i BSF har vedtatt å foreslå John-Peder Denstad til Fagligpolitisk råd for Manifest Analyse.
Dagkonferanse i Oslo 22. mars 2010 ”Forsvar dagens
uføretrygd”
I Brev av 26.01.10 fra ”Forsvar dagens uføretrygd” initiativgruppa framgår det at program for konferansen blir utsendt i
nærmeste framtid.
Styret har vedtatt at Gunn Ledal og Rune Magnussen skal representere BSF på konferansen.
Medlemsutvikling og verving til BSF.
Saken står på dagsorden i alle styremøter. De to siste kullene i
2009 er komplett – innmeldt. Totalt antall medlemmer pr.
18.12.10 er 611, en økning på 13 stk. fra 2008. Antall yrkesaktive er 437 stk. Pr. dato er 3 av de 6 på kullet i 2010 innmeldt.
I Brev av 25.01.10 fra Fagforbundet Sør-Trøndelag opplyses
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det om at BSF har fått tildelt kr. 21.365,- i ubrukte vervemidler
fra fylkesstyret.
Økonomisk støtte
Palestinakomiteens Faglige utvalg – søknad om økonomisk
støtte til solidaritetsarbeid. Styret har vedtatt å bevilge kr.
1.000,-.
LO i Trondheim - 1. mai 2010 – Søknad om økonomisk støtte til
LO i Trondheims 1. mai arrangementer 2010, inkludert dagen
før dagen arr. Styret har vedtatt å bevilge kr. 1.000,-.
Initiativgruppa ”Forsvar dagens uføretrygd” – Forespørsel om
økonomisk støtte. Styret har vedtatt å bevilge kr. 1.000,-.
Andre saker
Styret har også drøftet følgende saker: 1) Årsmøte BSF 26. jan.
2010 – forberedelser; 2) BU møte 15.12.09 – protokoll; 3) Kurs
Opplæringskontoret for Transportfag; 4) HVO - reise til Polen spesifikasjoner buss i et anbudsregime; 5) Kollektivkampanjen
– belønningsmidler – 2 minutters politisk streik kl. 12.00 12.
mars 2010.

Hurra for trygdekontorets refusjonsordning.
Et par kom til legen og spurte, litt beskjemmet, om han ville se
på at de elsket sammen. Doktoren stusset nok litt over anmodningen, men tok på seg sitt kliniske blikk og fulgte med fra avstand. Etter akten sa han at det ikke var noe medisinsk å utsette på det han hadde vært vitne til.
Uken etter kom paret tilbake med samme anmodning, utførte
samleie med andre variasjoner, fikk samme attest fra legen,
betalte og gikk. Etter fire ganger sa legen at nå ville han ha en
forklaring på hva de trodde de kunne få ut av den slags konsultasjoner.
Mannen forklarte da; "Hun er gift, jeg er gift, en
campinghytte koster 300kr og et hotelrom koster
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minst 600 kr. Her betaler jeg 197 kr pr. gang. Som lege har du
taushetsplikt, og snart har jeg FRIKORT!"

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET
BUSS-OG SPORVEISBETJENINGENS FORENING
Tid:
Sted:

26. januar 2010 kl. 19.00
Kantina, Sorgenfri

Til stede: 51 medlemmer og følgende inviterte gjester: Tarjei Leistad
(opplæringsansvarlig Fagforbundet Sør-Trøndelag), Ingjald Gaare (LO i Trondheim)
og Christiane Solheim (distriktssekretær LO i Sør-Trøndelag).
Middag, kylling og ris, ble servert fra kl. 17.30 til 18.30.
I forkant av årsmøtet ble det fra kl. 18.30 delt ut jubileumsmerker og diplomer for 25
års medlemskap i Fagforbundet / Norsk Kommuneforbund, 40 års medlemskap i LO
og Fagforbundets 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:
Martin Sandvik (ikke til stede), Geir Johan Berg (ikke til stede), Randi Jakobsen (ikke
til stede), Ivar Mule (ikke til stede), Paul Ragnar Haugsnes, Frode Olufsen
LOs sølvnål for 40 år i LO:
Odd Halseth (ikke til stede), Terje Aunet (ikke til stede), Karstein Moe (ikke til stede),
Ove Olsen
Fagforbundets gullnål med diplom for 20 års innsats som tillitsvalgt:
Torbjørn Modig (ikke til stede)
Christiane Solheim hilste til årsmøtet. Tarjei Leistad hilste til årsmøtet. Ingjald Gaare
hilste til årsmøtet.
Saksliste:
1. Åpning
2. Konstituering
♦ Valg av dirigent
♦ Valg av sekretær
♦
Valg
av
protokollunderskrivere
3. Minnestund
4. Årsmelding 2009 + Mål for 2010
5. Regnskap 2009
6. Innkomne forslag
7. Budsjett 2010
8. Valg
9. Avslutning v/leder
Sak 1.
Åpning
Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, åpnet årsmøtet, og ønsket alle velkommen.
Leder redegjorde for datoer for innkalling til årsmøtet. Møtet var innkalt pr. post
(medlemsbladet) Frontruta nr. 4/09 og 5/09, pr. e-post og ved oppslag og ved SMS.
Ingen merknader framkom til innkallingen.
Vedtak: Innkalling godkjent. Møtet lovlig satt.
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Leder redegjorde for dagsorden / saksliste.
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
Tom Warholm som dirigent. Det framkom ingen andre forslag.
Vedtak: Tom Warholm 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 Arve Gjønvik og Harald Bjørn. Det
framkom ingen andre forslag.
Vedtak: Arve Gjønvik og Harald Bjørn enstemmig valgt.
Sak 3.
Minnestund
Det ble holdt minnestund over følgende BSF-medlemmer som er avgått v/ døden i
årsmøteperioden: Hans Bjerk, Arnstein Inge Holen, Sverre Aune
Sak 4.
Årsmelding 2009 og forslag til mål for 2010
Dirigenten gjennomgikk styrets beretning ved å lese opp overskriftene samt innholdet
i punkt 1 og punkt 2 nedenunder:
1.
BSFs arbeid bygger på følgende bærebjelker:
Miljø (Arbeidsmiljø og ytre miljø)
Aktivitet
Yrkesstolthet
Solidaritet
2.
Foreningens strategiske hovedområder og mål.
Årsmøtet i BSF vedtok 27.01.09 følgende strategiske (langsiktige) hovedområder og
mål som grunnlag for BSFs handlingsplan for 2009:
1.
Lønn.
2.
Arbeidsmiljø.
3.
Arbeidstid.
4.
Rammevilkår.
5.
Foreningsutvikling.
Lønn:
Mål: Lønna opp til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
Strategi:
Samarbeide med 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
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Bruke

Arbeidsmiljø:
Mål: Det normale skal være at medlemmer kan stå i arbeid til pensjonsalder.
Strategi:
Få pengene bort fra vogna gjennom et nytt betalingssystem.
Turnusforbedringer.
Bedre forholdene i trafikken gjennom arbeidet med Transportplan for
Trondheim + direkte påvirkning.
Flere resurser til vognvedlikehold og klargjøring.
Jobbe for å reversere ”arbeidslinja” slik at vi får et mer humant
arbeidsliv
Arbeidstid:
Mål: 6-timers dag / 30 timers arbeidsuke med full lønnskompensasjon.
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 / fylkeskommunal eie.
Strategi:
Politisk påvirkning.
Mål:
Sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår ved innføring av
evt. anbud
Strategi:
Påvirke anbudsvilkårene
Skolere tillitsvalgte og medlemmer
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.
Mål:
Bevare BSF som fagforening etter evt. anbud
Strategi:
Påvirke både Fagforbundet og LO for å sikre en fortsatt kampdyktig
fagforening.
Styret konkretiserte disse hovedområder og målene gjennom konkrete tiltak i en
handlingsplan.
Hva har vi oppnådd i forhold til våre strategiske hovedområder og mål?
Skal vi se på resultatene i forhold til våre strategiske hovedområder og mål så får vi
følgende forhold:
Lønn:
Mål: Lønna opp til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
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Mellomoppgjøret i 2009 må kalles en katastrofe for oss. Frontfagene la lista og
samordnet oppgjør ga oss 1 kr i lønnstillegg.
Når vi vet at frontfagene i industrien tar ut det meste av sine tillegg i lokale
forhandlinger blir etterslepet stort. Tallene er ikke klare ennå, men vi antar at vi må ta
igjen et etterslep på 10 til 15 tusen kr før vi kan starte de reelle forhandlingene til
våren. Svakheten med det forhandlingssystemet er at vi ved hvert hovedoppgjør må
ta igjen store kronetillegg, noe som ikke gir rom for å gjøre noe med andre deler av
tariffavtalen. Lokalt har det ikke vært holdt reelle forhandlinger for noen grupper.
Disse har fått ei lønnsutvikling med tillegg på rundt 4 % i snitt. Klargjørerne fikk ikke
de siste kr 3,50 i Bussbransjeavtalen (BBA) og har følgelig dårligst uttelling av alle
med 0,7 % i tillegg i 2009. Rundt 400 sjåfører har gjennomført alle de fire modulene
for bransjekompetanse. Dette vil gi en sjåfør med alle fire moduler uten fagbrev et
tillegg på kr 8,50,- (kr. 3,50,- + kr. 1,- + kr. 2,- + kr. 2,-) i 2009, med fagbrev blir
summen kr 7,50,-. Effekten av BBAs bestemmelser om modulbasert system for
bransjekompetanse er nå oppfylt. Det viktigste ved neste hovedoppgjør vil være å få
på plass en reguleringsmekanisme slik at vi minst følger lønnsutviklingen som for
gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
Mål: Gjenopprette 66 % brutto ytelsesbasert pensjon for alle.
Målet om å få gjenopprettet 66 % ytelsesbasert pensjon for alle er ikke nådd og
synes å være langt unna. Den nye AFP ordninga går fra å være en
tidligpensjonsordning for de som ikke orker å jobbe lenger, til å bli et
belønningssystem for de som orker å jobbe lenger. Det er heller ikke helt avklart
enda hvordan den nye AFP ordningen skal løses i praksis.
Arbeidsmiljø:
Mål: Det normale skal være at medlemmer kan stå i arbeid til pensjonsalder.
Arbeidsmiljøet må kunne sies å ha blitt noe bedre i 2009 med et nytt turnusopplegg
på høsten som var mye bedre enn det fra året før. Vognparken har en historisk lav
snittalder, pr. desember 2009 er denne på under 9 år. Det er fortsatt mange utfordringer som vi må ta tak i. Pengehåndtering og alle sider rundt dette har vært et hett
tema i andre halvår. Hele året har også vært preget av usikkerhet rundt
anbudssituasjonen og dette er sannsynligvis en del av forklaringa på det høye
sykefraværet. En god ting som nå er underveis er automatisk holdeplassannonsering
som kommer som en del av det nye sanntids- og signalprioriteringssystemet som
skal innføres til neste år.
Arbeidstid:
Mål: 6-timers dag / 30 timers arbeidsuke med full lønnskompensasjon.
Vi har ikke fått 6-timersdagen. Det positive er at vi har et godt tilbud til de som ønsker
å jobbe etter 62 år. Det er skuffende at vi heller ikke denne gang har fått
gjennomslag for prøveturnuser med kortere arbeidstid.
Rammevilkår:
Mål: Stopp i all bruk av anbud i kollektivtrafikken i Norge.
Anbudsvedtaket ligger der som en mare over oss. Det positive oppi dette er at Team
vant første runde i Trondheim uten å dumpe prisen, dette gjør jobben enklere for oss
på kort sikt. Det fylkeskommunale aksjeselskapet Trøndelag Kollektivtrafikk AS (TKT)
starter på nyåret med å forberede anbud på resten av Trondheim og Sør Trøndelag
så det vil fortsatt være en usikker situasjon i lang tid fremover. De nye kollektivfeltene
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ser ut til å fungere bra. Det er nå på en måte et nytt regime som bestemmer
rammevilkårene for oss. TKT med merkevaren AtB vil være de som i stor grad vil
bestemme over vår hverdag, selv om det fortsatt er vår arbeidsgiver Team Trafikk as
som vil sitte med ansvaret for vårt arbeidsmiljø. Dette er en betydelig svekkelse av
vår medbestemmelses rett i saker som angår arbeidsmiljøet.
Mål: TT tilbake til kommunal / fylkeskommunal eie.
Etter at oppkjøpet av Team strandet høsten 2008 kan dette synes å være langt unna.
Det jobbes med dette i Fagforbundet sentralt på politisk hold men lokalt her i
Trondheim ser det vanskelig ut når vi ikke får til dette med rød/grønt flertall på alle
nivåer. Det er positivt at LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag har vedtatt at LO vil
jobbe for at Sør-Trøndelag fylkeskommune ikke legger mer av kollektivtrafikken i
fylket ut på anbud, men heller ser på mulighetene for at man gjennom Trøndelag
Kollektivtrafikk AS driver busskjøringa selv.
Foreningsutvikling:
Mål: BSF som eneste fagforening på TT
Vi har hatt en fin medlemsutvikling i år. Fagforeninga har aldri vært større. Totalt har
vi 611 medlemmer ved årsskiftet. 4 medlemsmøter i tillegg til årsmøtet ble avholdt i
2009. Det er meget viktig for foreninga, at vi opprettholder aktiviteten og har
engasjerte medlemmer som kommer på medlemsmøtene og som skolerer seg.
Mål: Bevare BSF som fagforening etter ev. anbud
Det er fortsatt LOs Bodø vedtak fra 1998 som ligger til grunn ved skifte av
arbeidsgiver. Det sier i kortversjon at det er medlemmene selv som bestemmer
hvilket forbund de vil tilhøre. Vi har Fagforbundet sentralt med oss i kravet om å stå
samlet som en fagforening i Fagforbundet uansett hva som skjer i anbudet i
Trondheim. Nå vant jo Team den første runden men det er viktig å ha med seg dette
videre i neste runde.
Sekretær John Peder Denstad leste opp styrets sluttord
7. Sluttord
Året 2009 har vært preget av anbudsforberedelser og usikkerhet, spenning og
venting på avgjørelsen av anbudets første runde. Styret har jobbet intenst med å
sikre at medlemmenes rettigheter ble ivaretatt i anbudsdokumentene, i samsvar med
de vedtak fylkestinget gjorde i 2008 etter våre politiske streiker. Vi lyktes med dette i
stor grad. Vi lyktes med å få innarbeidet de beste vilkårene i Norge når det gjelder
ansattes rettigheter i anbudskontrakter. Internt samarbeid i bedriften førte også til at
Team Trafikk vant anbudet. Vår kamp mot anbud blir imidlertid videreført, og her har
vi LO kongressen i ryggen. Vårt mål er at fylket driver kollektivtrafikken i egenregi.
Som en del av anbudsforberedelsen følger imidlertid en del personalsaker som TT
ledelsen tidligere ikke har tatt tak i. Skader og manglende holdeplassannonsering
kan nevnes. Arbeidsgiver har også tatt i bruk nye elektroniske verktøy som gjør
oppfølging av oss enklere og raskere.
Bransjeavtalen er nå fullt innført men intensjonen i den om at lønna skal være på
linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er ikke oppfylt og dette blir det viktigste
kravet i tariffoppgjøret til våren.
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
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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 avstemning for å
godkjennes:
Vedtak: Styrets årsmelding 2009 enstemmig godkjent.
Dirigenten gjennomgikk årsmeldingene for ungdomsutvalget, opplæringsutvalget og
seksjon samferdsel og teknisk, klargjøringshallen, TTs pensjonistforening, flexibuss
og hovedverneombudet.
Følgende ønsket ordet til årsmelding for ungdomsutvalget: Ingen ønsket ordet til
saken.
Vedtak: Årsmelding for ungdomsutvalget tas til etterretning.
Følgende ønsket ordet til årsmelding for opplæringsutvalget og seksjon samferdsel
og teknisk: Ingen ønsket ordet til saken.
Vedtak: Årsmelding for opplæringsutvalget tas til etterretning.
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 etterretning.
Følgende ønsket ordet til årsmelding for TTs pensjonistforening:
Ingen ønsket ordet til saken.
Vedtak: Årsmelding for TTs pensjonistforening tas til etterretning.
Følgende ønsket ordet til årsmelding for Flexibuss: Ingen ønsket ordet til saken.
Vedtak: Årsmelding for Flexibuss tas til etterretning.
Dirigenten gjennomgikk overskrifter i årsrapport fra Hovedverneombudet 2009.
Følgende ba om ordet til hovedverneombudets årsrapport:
Ingen ønsket ordet til saken.
Vedtak: Hovedverneombudets årsrapport for 2009 tas til etterretning.
Handlingsplan 2010.
Forslag til handlingsplan for foreninga 2010
Styret foreslår å videreføre dagens mål for 2009, med følgende tillegg og endringer:
Mål:
Lønna opp til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
Strategi:
NY: Garantibestemmelse som sikrer opprettholdelse av 100 % av
gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
NY: Omfangsbestemmelsene må utvides til å gjelde alle
stillingskategorier i bussbransjen.
NY: Spekter må inn som avtalepart i Bussbransjeavtalen
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ENDRING: Frontfagsmodellen må endres hvis enkelte områder/grupper
systematisk får lavere lønnsvekst enn lønnsveksten i de internasjonalt
konkurranseutsatte sektorene, inkludert lønnsveksten for funksjonærer
og ledere.
Mål:
Det normale skal være at medlemmer kan stå i arbeid til pensjonsalder.
Strategi:
TILLEGG: Turnusforbedringer – riktige kjøretider.
Mål:
NYTT: Dagens uførepensjonsordning skal videreføres.
Strategi:
NY: Delta i landsomfattende faglig kampanje.
Mål:
Stopp i all bruk av anbud i kollektivtrafikken i Norge.
Strategi:
ENDRING: En felles tariffavtale i hele bransjen.
Den konkrete handlingsplanen blir laget av styret etter årsmøtet.
Dirigenten refererte forslaget.
Følgende hadde ordet til forslaget: Ingen
Vedtak: Forslaget om å videreføre mål og handlings plan fra 2009 med tillegg
og endringer som beskrevet ovenfor er enstemmig vedtatt.
Sak 5.
Regnskap 2009
Ved start på årsmøtets behandling av saken var det 51 stk. stemmeberettigede til
stede.
Kasserer Rune Straumann gjennomgikk regnskapet for 2009.
Følgende hadde ordet til regnskap for 2009: Ingen
Kasserer Rune Straumann gjennomgikk deretter balanse for 2009.
Følgende hadde ordet til balansen for 2009: Ingen.
Dirigenten leste opp revisjonsprotokollen hvor regnskapet foreslåes godkjent og
kasserer meddeles ansvarsfrihet
Vedtak: Regnskapet og balansen for 2009 enstemmig godkjent og kasserer
meddeles ansvarsfrihet.
Sak 6.
Innkomne forslag.
Forslag 1
Fagforbundets barneby
Forslagsstiller: Styret i BSF
Årsmøtet i Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens forening bevilger årlig
i 5 år kr. 5000,- til drift av Trøndelagshuset i Fagforbundets barneby i Huambo
Angola. Vi oppfordrer samtidig medlemmene om å tegne egne avtaler på
månedlig bidrag til dette prosjektet.
Dirigenten refererte forslaget.
Følgende hadde ordet til forslaget: Ingen
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag 2
Pengehåndtering.
Forslagsstiller: Styret i BSF
Årsmøtet i Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens forening krever at
Trøndelag Kollektivtrafikk AS og politisk ledelse i fylket straks iverksetter
arbeidet med å finne og innføre en kontantfri løsning for bybussene i
Trondheim.
Begrunnelse:
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 Stor risiko for ran og vold. Vi har hatt flere stygge ran og volds episoder de siste
årene. Må det gå liv før noe skjer med kontanthåndteringen om bord i bussene.
 En stor andel av sjåførene føler seg utrygge når de går på jobb, spesielt på kveld
og helg fordi de går med mye kontanter på seg. Dette er en sannsynlig faktor i
det høye sykefraværet vi har og er også en medvirkende årsak til at gode sjåfører
har sluttet i yrket.
 Risikoen ved å oppbevare pengene hjemme og å frakte dem til og fra jobb er
stor. Noen har tenåringer i huset som lett kan falle for fristelsen til å forsyne seg
av pengene vi er pålagt av arbeidsgiver å oppbevare hjemme.
 Svært mange sjåfører har også opplevd at penger forsvinner i forbindelse med
sosiale arrangementer i hjemmet. Dette er penger vi må erstatte fra egen lomme.
 Innbruddstyver vet at her bor det en bussjåfør og dermed er det også kontanter i
huset øker risikoen for å få ubudne gjester i hjemmet
 Den sosiale faktoren. Med håndtering av kontanter, spesielt på det viset vi gjør
det med å ta med pengeveska hjem, skaper problemer. Noen er i en vanskelig
situasjon privat og fristelsen til å bruke av pengene kan bli stor, noe som bidrar til
å forsterke en vanskelig livssituasjon og vil i de fleste tilfeller medføre at sjåføren
får sparken.
 Ansvaret for veska gjør at vi må dra på denne ved enhver tenkelig situasjon på
jobb. Enten vi skal hjelpe en passasjer med barnevogn eller legge kjetting på
bussen må vi ha pengeveska med oss. Det er vel unødvendig å si at den er i
veien noen ganger.
 Veskenapping er blitt et stort problem for buss og trikkeførere i Oslo. Det vanlige
er at slike trender kommer hit etter en tid.
 Andre steder hvor det er alenearbeidere som håndterer kontanter, som kiosker
og bensinstasjoner, har bedre mulighet for sikring av pengene og de blir stadig
flinkere til å ta tak i dette problemet.
 Veksling og kontantbillettering tar tid. Det vil bli betydelig kortere opphold på
holdeplass uten kontanthåndtering, noe som vil korte ned reisetiden for
passasjerene, og vil gi mer kollektivtrafikk for hver krone fylket bruker.
 De finnes mange eksempler på gode kontantfrie kollektivløsninger i utlandet. I
Sverige blir flere og flere av landets bussruter kontantløse. Det som er verdt og
merke seg er at ”ramaskriket” fra passasjerene har uteblitt.
 Hvorfor skal TKT as ta dette ansvaret når arbeidsmiljøet er arbeidsgivers ansvar?
Det er TKT som har ansvaret for kollektivtrafikken i fylket og som bestemmer
takster, takstmodeller, billettyper og hva som skal selges om bord i bussen. Så
lenge lovverket er slik det er i dag har ikke arbeidsgiver noe annet valg enn å
følge de pålegg fylket gir. Nøkkelen for å få bort kontantene fra bussene er det
fylket som har. TKT og fylket må ta innover seg hvor stor innvirkning de har på
sjåførenes arbeidsmiljø og dette ansvaret blir større nå når anbud er innført. Det
kommer etter hvert regler for oppdragskjøpers ansvar og vi kan godt ligge i
forkant av dette ved å vise ansvar nå.
 Tilgjengelighet for passasjerene er eneste argument for kontanter på bussen.
Dette holder ikke vann. De faste bussbrukerne, de som bruker og er avhengige
av bussen vil tjene på dette med kortere reisetid og en tryggere reise. Disse er
tross alt de viktigste passasjerene og de som bidrar mest til å skåne miljøet. Det
er turister og de som tar bussen en gang i blant som blir ”skadelidende” men
dette er løselig med god informasjon og gode løsninger for å forhåndskjøpe
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billetter. Det handler om planlegging av dagen. Det må bli like selvfølgelig å
forhåndskjøpe billetter for å ta bussen som det er å fylle bensin på bilen for å få
den til å virke.
 Kravet er meget godt forankret i fagbevegelsen gjennom vedtak i LO i Trondheim,
Fagforbundet Sør-Trøndelag, LO Kongressen 2009 og Fagforbundets landsmøte
2009.
Dirigenten refererte forslaget.
Følgende hadde ordet til forslaget: Ingen
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag 3
Ja til fylkeskommunal drift av all kollektivtrafikk i egenregi - Nei til bruk av
anbud i kollektivtrafikken.
Forslagsstiller: Styret i BSF
Årsmøtet i Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening (BSF) støtter
helhjertet opp om LOs Fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag sitt vedtak om å jobbe
for at Sør-Trøndelag fylkeskommune ikke legger mer av kollektivtrafikken i
fylket ut på anbud, men heller ser på mulighetene for at man gjennom
Trøndelag Kollektivtrafikk AS driver busskjøringen selv. BSF vil i den lange
valgkampen fram mot Fylkestingsvalget i 2011 og Stortingsvalget 2013 jobbe
for at Arbeiderpartiet sentralt og i Sør-Trøndelag sørger for at fylkestinget i
Sør-Trøndelag, i samsvar med LO kongressens klare krav, reverserer sitt
vedtak om å anbudsutsette kollektivtrafikken.
Begrunnelse:
Det vises til LO Kongressen 2009 sitt vedtak om at LO er imot bruk av anbud i
kollektivtrafikken.
Sør-Trøndelag Fylkeskommune har vedtatt å legge deler av kollektivtrafikken i
Trondheim ut på anbud fra 2010 og på sikt legge all kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag ut
på anbud. Det er opprettet ett fylkeskommunalt administrasjonsselskap, Trøndelag
Kollektivtrafikk AS, som skal ta seg av all ruteplanlegging og innkjøp av
busstjenester. Det overlater kun busskjøring til busselskapene. Dette innskrenker
den politiske styringen over kollektivtrafikken. Og en av konsekvensene er at faglige
rettigheter om medinnflytelse på organiseringen av arbeidsdagen innskrenkes. Før
vedtaket i Fylkestinget om anbud var det enighet blant politikerne om å kjøpe tilbake
Team Trafikk i egen regi.
Dirigenten refererte forslaget.
Følgende hadde ordet til forslaget: Ingen
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag 4
Ikke rør sykelønnsordningen
Forslagstiller styret i BSF
Årsmøtet i Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening (BSF) maner
til kamp for å forsvare sykelønnsordningen.
Statsminister Jens Stoltenberg presenterte 18. november 2009 eksempler på tiltak
som han mener kan redusere sykefraværet. Ett av dem er å øke arbeidskjøpernes
økonomiske bidrag til sykelønnsordningen, ved at de må betale ti eller tjue prosent
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av de langtidssykmeldtes lønn. Kutt i arbeidsgiveravgiften kan være en mulig
motytelse fra staten.
Vil ramme flere. BSF frykter at om arbeidskjøpernes bidrag til sykelønnsordningen
økes, vil de være skeptiske til å ansette folk med kroniske sykdommer og funksjonshemminger. Dessuten er vi redd for at kutt i sykelønnsordningen nå, vil ramme arbeidstakerne i neste omgang. Når de begynner der er det fort gjort å gå løs på andre
tiltak som vil skade de svakeste.
Regjeringens Soria Moria erklæring II slår imidlertid fast at arbeidstakernes rettigheter i ordningen ikke skal røres – i den inneværende perioden.
Se sykefravær i sammenheng. Vi må se sykefraværet i sammenheng med sysselsettingen som i Norge er historisk høy, kravene i arbeidslivet, den enkeltes innflytelse
eller mangel på sådan, og arbeidsløsheten.
I Norge er det de siste årene gjennomført uttalige omstillinger i privat og offentlige
virksomheter og mye forskning viser at dette medfører økning av langtidsfravær og
uføretrygding.
Vi aksepterer likevel at finansieringen av sykelønnsordningen skal drøftes mellom
partene i arbeidslivet og myndighetene, men forutsetter at avtalen om et inkluderende arbeidsliv, som akkurat nå er gjenstand for forhandlinger, vil bli forlenget selv
om partene ikke blir enige om nye tiltak for å redusere sykefraværet.
SINTEFs evaluering av IA-avtalen i juni i 2009 viser at sykefraværet er lavere i IAbedrifter. Det finnes innenfor IA-avtalen 48 virkemidler, hvorav NAV har ansvar for de
fleste. Omstillingene i NAV har hindret at disse fullt ut har fått virket og det er altfor
kort tid å si at det ikke virker.
Lokalt arbeid. Partene i arbeidslivet må ta innover seg at man både må forebygge
utstøting og tilbakeføre uføre til arbeidslivet. Dette lykkes best ved å la tillitsvalgte og
verneombud i bedriftene få større innflytelse over arbeidsmiljøarbeidet i bedriftene.
Virksomheter som tar dette på alvor og driver aktiv forebygging og verdsetting av
ansatte opplever gode resultater. En må også vurdere om intern-kontrollforskriften
bør endres slik at arbeidskjøpere som ikke gjennomfører kartlegging og tiltak for å
hindre risiko, vil møte sanksjoner. Ifølge Arbeidstilsynet har de færreste bedrifter
gode rutiner for dette i dag.
BSF støtter opp om LOs lokalorganisasjoner som har varslet at de er klar til å bruke
de maktmidlene som er nødvendig for å få statsministeren til å legge bort dette
useriøse forslaget. Dette er ikke i tråd med lovnadene i valgkampen.
Dirigenten refererte forslaget.
Følgende hadde ordet til forslaget: Ingen
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Sak 7.
Budsjett 2010
Kasserer Rune Straumann redegjorde for forslag til budsjett for 2010.
Følgende hadde ordet til saken: Jorun Garli
Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2010 enstemmig vedtatt.
Sak 8.
Valg
Ved start på årsmøtets behandling av saken var det 51 stemmeberettigede til stede.
Valgkomiteens innstilling
Leder
Ole Roger Berg
velges for 2 år
Nestleder
Rune Magnussen
Ikke på valg
Sekretær
John-Peder Denstad
velges for 2 år
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Kasserer
Rune Straumann
Opplær.ansvarlig Børge Tingstad
Ungd.tillitsvalgt
Espen Sandstad
HVO
Harald Sehm
Pensjonisttillits.
Henry Arntzen
Styremedl. 1 Bente Elshaug
Styremedl. 2 Roland Knutsson
Styremedl. 3 Gabriel Escobar Neira
Styremedl. 4 Odd Rune Rinnan
Styremedl. 5 Ketil Schiøll
Styremedl. 6 Jalil Vahedi
Styremedl. 7 Gunn Ledal
Styremedl. 8 Thore Karlsen
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Ikke på valg
velges for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
velges av pensjonistfor.
velges for 1 år
velges for 1 år
velges for 1 år
velges for 1 år
velges for 1 år
velges for 1 år
velges for 1 år
velges for 1 år

Forhandlingsutvalg: Ole Roger Berg, Rune Magnussen, John-Peder Denstad
Vara: Rune Straumann, Børge Tingstad, Bente Elshaug
Alle velges for 1 år
Fagforbundet i Sør-Trøndelag rep. skap: Ole R. Berg, Rune Magnussen
Vara: John-Peder Denstad, Rune Straumann, Børge Tingstad, Bente Elshaug
Ikke på valg
Revisorer: Lars Mo (ikke på valg), Trude Nilsen (velges for 2 år)
Vara: Per Erik Kufås (velges for 1 år)
Valgkomité: Frøydis Myhren, Karl Arne Maurset, Trude Nilsen, Helge Knutsen, Bjørg
O. Jøssund
Alle velges for 1 år
Følgende vedtektsendringer ble gjort på Fagforbundets landsmøte i november 2009
og kom oss i hende etter at valgkomiteen var ferdig med sitt arbeid:
”Fagforeningenes årsmøter 2010. Nye vedtekter § 11.5.1
Vi minner om at det ble vedtatt nye vedtekter på landsmøtet 2009.
I forbindelse med årsmøtene vil vi påpeke at i § 11.5.1 er det innført valgperiode på 2
år for styret, varamedlemmer og revisorer.
Dette setter ut av kraft siste setning i retningslinjer til vedtektenes § 11.5 som lyder
"Øvrige styre- og varamedlemmer velges for ett år".”
Styret foreslo å velge annenhver styremedlem for ett og to år for å sikre kontinuitet i
styret.
Følgende hadde ordet i saken: Ingen
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Verv:
Navn:
Leder
Ole Roger Berg
Sekretær
John-Peder Denstad
Opplær.ansvarlig Børge Tingstad

Vedtak
enstemmig valgt for 2 år
enstemmig valgt for 2 år
enstemmig valgt for 2 år

Frontruta 1-2010
Styremedl. 1 Bente Elshaug
Styremedl. 2 Roland Knutsson
Styremedl. 3 Gabriel Escobar Neira
Styremedl. 4 Odd Rune Rinnan
Styremedl. 5 Ketil Schiøll
Styremedl. 6 Jalil Vahedi
Styremedl. 7 Gunn Ledal
Styremedl. 8 Thore Karlsen
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enstemmig valgt for 2 år
enstemmig valgt for 1 år
enstemmig valgt for 2 år
enstemmig valgt for 1 år
enstemmig valgt for 2 år
enstemmig valgt for 1 år
enstemmig valgt for 2 år
enstemmig valgt for 1 år

Forhandlingsutvalg: Ole Roger Berg, Rune Magnussen, John-Peder Denstad
Vara: Rune Straumann, Børge Tingstad, Bente Elshaug
Vedtak: Alle enstemmig valgt for 1 år
Revisorer: Lars Mo (ikke på valg) ønsket avløsning. Styret forslo Ove Hoff som
ny revisor for Lars Mo. Det kom ingen innsigelser mot dette.
Ove Hoff (velges for 2 år), Trude Nilsen (velges for 2år)
Vara: Per Erik Kufås (velges for 1 år)
Vedtak: Alle enstemmig valgt
Valgkomité: Frøydis Myhren, Karl Arne Maurset, Trude Nilsen, Helge Knutsen, Bjørg
O. Jøssund
Vedtak: Alle enstemmig valgt for 1 år
Sak 9.
Avslutning
Dirigenten ga ordet til gjenvalgt leder Ole Roger Berg.
Leder Ole Roger Berg takket dirigent, sekretær og gjester med hver sin røde rose.
Leder Ole Roger Berg takket for tilliten på vegne av styret.
Leder takket de som gikk ut av styret for den jobben som er gjort.
Leder takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.
Møtet hevet kl. 19.55.
Sekretær:
-------------------------------John-Peder Denstad
(sign)
Protokollunderskrivere: Protokoll gjennomlest og funnet i orden
-----------------------Arve Gjønvik
(sign)

------------------------Harald Bjørn
(sign)
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Women…
Whatever you give a woman, she will make
greater!
give her sperm she will make a baby
give her a house she will give you a home
give her groceries she will give you a meal
give her a smile she will give you her heart.
She multiplies and enlarges what she is given.
So if you give her any crap, be ready ...to
receive a ton of shit. :)
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Oppsummering av Palestinatur
På turen fikk
vi
møte
både høy og
lav
i
det
palestinske
samfunnet.
Samtlige
understreket hvor
viktig det er
at vi kom
ned for å se
med
egne
øyne
hvordan
situasjonen
var. Vi fikk
møte
offisielle
representanter
for
selvstyremyndighetene,
sentrale
og
lokale
fagforeningsfolk,
andre
aktivister på grunnplanet og
mange ”vanlige” folk. Okkupasjonen var det dominerende tema i alle samtaler.
Den overskygger alle aktiviteter, bl.a de faglige.
Vi fikk se hvordan muren deler landet opp i biter, hvordan
den deler landsbyer og bydeler i Jerusalem i to og
hvordan den ødelegger og
vanskeliggjør dagliglivet for
de aller fleste. Vi fikk se ”bypass roads”, som er egne
veier for israelerne mellom

deres områder med piggtråd
og gjerder på begge sider,
som også vanskeliggjør livet
for palestinerne.
Vi fikk se gamle og nye
”settelments”, som stadig
bygges ut, på palestinsk
område. Vi fikk se hvordan
israelske settlere (okkupanter
kalte palestinerne dem) tok
over hus og leiligheter inne i
byene, eller bygde leiligheter
opp på palestinernes hus. Vi
fikk møte noen av de som var
kastet ut av husene sine i
Jerusalem,
som
israelske
okkupanter hadde overtatt.
Vi fikk møte enker etter
palestinere som var skutt av
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israelske soldater, noen foran
øynene på sine egne barn i
deres egen leilighet.
Vi fikk se fullt bevæpnede
israelske soldater på alle
kontrollpunkter (checkoints)
både langs veiene, i byene,
foran moskeene og på hustakene. Det var omtrent slik
mine besteforelder har fortalt
fra krigen i Norge.
Vi fikk se at de kunne stoppe
hvem som helst, hvor som
helst, for å kontrollere papirer
og identitetskort. Vi ble også
stoppet på et kontrollpunkt,
og nektet å komme gjennom,
fordi vi kom fra ”feil retning”.
Rutebussen vår ble stoppet
midt på gata, og en ung
palestiner ble lempet ut og
inn i militærbilen pga av noe
feil med papirene hans.
Vi fikk oppleve å gå gjennom
Qalandia, det største kontrollpunktet inn til Jerusalem. Der
menneskene
(palestinerne)
ble kontrollert og sluset gjennom som kveg, i lange køer,
og var avhengig av dagsformen til soldatene for å
komme gjennom.
Vi fikk møte et folk som er
fullstendig rettsløse, både i
formell forstand og i det daglige møtet med okkupantenes
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soldater. Vi fikk se en fredelig
markering i Jerusalem bli
oppløst med makt av israelske soldater, og mange bli
arrestert. Vi møtte folk som
hadde vært fengslet uten lov
og dom i måneds- og årsvis.
Vi fikk se hvordan muren
delte Øst-Jerusalem og ble
bygget for å få flest mulig
palestinere utafor, for på den
måten å minske den palestinske delen av befolkningen i
Jerusalem. Jerusalem skulle
bli en rent jødisk by. Slik sett
er dette en form for etnisk
rensing.
Men vi møtte også et folk
som var fulle av pågangsmot
og optimisme, og som var
utrolig vennlige og som helst
ville leve et vanlig liv i fred.
De fleste hadde tro på at en
gang i fremtiden måtte okkupasjonen ta slutt og de ville
få styre sitt eget land. Men
som alle understreket, det
ville kreve at verdenssamfunnet presset Israel, fordi
israelerne nok ikke frivillig
ville gi fra seg det som de
hadde erobret. De offisielle
representantene oppfordret til
boikott av alle varer som var
produsert
i
okkuperte
områder, mens grasrotaktivistene påpekte hvor vanskelig dette var

Frontruta 1-2010
(umulig å kontrollere) og ville
ha full boikott av staten Israel.
Hovedkonklusjon:
Den systematiske forskjellbehandlingen, undertrykkelsen
og diskrimineringen av palestinerne var så synlig på alle
områder. Den totale israelske
kontrollen var tydelig nesten
over alt. I løpet av minutter
kan de stenge av hele Vestbredden om de vil. Den systematiske utvidelsen av israelske områder foregår hele
tiden. I Jerusalem blir det
stadig verre å være palestiner, og de blir også færre innenfor byens grenser. Gaza
er fremdeles nesten hermetisk lukket.

Så hva kan vi her hjemme
gjøre?
Vi må få ut informasjon og
kunnskap om det som skjer
og hvor ille situasjonen er.
Men også informasjon om at
palestinerne ikke har tenkt å
gi opp. De fleste har jo ikke
noe annet valg enn å bli og
sloss videre.
Vi må sørge for at de over 50
norske firmaer, som fremdeles har interesser i okkupert
område blir presset til å
trekke seg ut.
Og vi må gå i spissen for å få
i gang en total internasjonal
boikott av staten Israel.
Ole Roger

Men noe av det verste å leve
med må være den daglige
trakkaseringen og ydmykelsen som nesten alle palestinere opplever. Det å måtte
søke om alt du skal foreta
deg, og aldri vite om du får
svar. Og om du får avslag så
finnes ingen begrunnelse eller
ankemulighet. Det å være
prisgitt israleske soldater på
19-20 år, med ladd gevær og
all makt over deg og dine.
Som kan gjøre hva de vil, og
du har ingen ting å stille opp
med. Du har kort sagt ingen
rettigheter.
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Jul i Palestina
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Ta med tillitsvalgt
Noen ganger kan den som blir kalt inn til en alvorlig samtale/møte med bedriften synes saken er pinlig eller flaut, og
velger derfor ikke å ta med seg tillitsvalgt. Og det er selvsagt
den enkelte som må vurdere dette. Det er kun et tilbud fra
fagforeningen.
Men jeg kan opplyse om at jeg gjennom mine år som tillitsvalgt
har møtt alle mulige (og umulige) problemer, tabber og andre
saker, så det er ingen ting som forbauser eller sjokkerer meg.
Vi tillitsvalgte tar alle medlemmer på alvor, og vi har alle taushetsplikt, så det er derfor ingen grunn til å være flau overfor
oss. Vi kan gjennom vår erfaring bidra til at mange saker løser
seg til beste for medlemmet. Dess tidligere vi kommer inn i saken, dess bedre er muligheten til å finne gode løsninger.
Ole Roger

Har du fått ny E-post eller nytt
mobilnummer ?
Vi gir deg direkte informasjon om viktige saker
direkte på mobilen og eller E-post. Send oss en
SMS om nytt mobilnummer + navn til
91188789, så legger vi deg inn på lista.
Send melding om din nye E-post adresse til
buss@broadpark.no, så blir du lagt inn på vår
mailingliste, og vi kan oppdatere deg om det som
skjer.
Er du på nett kan du også få informasjon på vår
hjemmeside www.fagforening.no
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En sykefraværsdebatt på ville veier!
Det har i vinter pågått en
debatt i media og politisk
om sykefraværet som er
full av feil og myter. Påstander om historisk høyt
fravær og lav arbeidsmoral har vært kastet ut fra
ulike hold uten at det er
riktig eller dokumentert.
Ved å bruke tallet 10% økning om ei økning fra 7 til
7.7% så høres det ille ut men
det er riktigere og mindre
ekstremt si si at økningen er
på 0.7%. Denne økningen
mangler også et lengre perspektiv. Sykefraværet er ikke
høyere nå enn i 2002 og det
finnes statistikk på at det sykefraværet har vært på dette
nivået siden 70 tallet og at
nivået har vært veldig jevnt i
denne perioden med små
naturlige svingninger.
Utgiftene til sykefraværet er
også blitt høyere noe som er
helt naturlig med høyere lønninger og en høy grad av
sysselsetning. Dermed er økningen i kroner høy men det
er ingen økning i utgiftene i
forhold til prosent av brutto
nasjonalprodukt som brukes
på sykelønn og derfor er det
egentlig ingen reell økning av

utgiftene
Norge.

til

sykelønnen

i

Ved å gjenta disse påstandene mange ganger så er det
en fare for at de tilslutt blir
en sannhet og dessverre har
våre rød/grønne politikere
også hengt seg på denne debatten, etter min mening på
feil side. Forventer dette fra
høyresiden i politikken som
konsekvent
angriper
våre
opparbeidede goder innenfor
velferdsstaten.
Det påstås også at folk har
en lav arbeidsmoral og at
mange av de som er hjemme
skofter av latskap og manglende
arbeidsmoral.
Med
sentrale høyre og FRP folk i
spissen kreves det straff i
form av karensdag og redusert lønn i sykeperioden for å
ta ”skulkerne”. Dette blir helt
feil. Det finnes ingen forskning eller statistikk som viser
at dette er et utbredt problem
og dermed blir det en snakk
om å straffe alle dem som er
borte fra jobben med god
grunn for og ”ta” den bittelille
andelen som utnytter systemet.
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Det er nå kommet på plass
en forlengning av IA avtalen.
De viktigste endringene er at
aktiv sykemelding forsvinner
og at bruken av gradert eller
delvis sykemelding skal være
hovedregelen. Det gjenstår å
se om dette har noen effekt
eller om vi ligger på et nivå i
fraværet som er riktig og
naturlig.
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Det er fagbevegelsen med
Fagforbundet i spissen som er
den viktigste motpolen mot
krefter i samfunnet som vil ta
fra oss opparbeidede rettigheter og sørge for at de som
er syke ikke blir straffet for
dette ved å miste inntekt.
Rune Magnussen

Mamma og lille Per…..
Mamma sa til lille Per:
- Per, mens jeg lager middag, tror du at du kan stikke ned på
apoteket å kjøpe en pakke tamponger til meg?
- Patonger? Hva er det for noe?
- Det heter tamponger, vennen min. Du vet, sånn som mamma
stikker inn mellom bena.
- Åh, sånn der musebleie?
- Per, jeg forventer at du husker ordet tamponger, og hvis du
skulle glemme det så må du forklare på en dannet måte hva du
skal ha!
Litt senere ringte de fra apoteket og sa:
- Det står en liten gutt her og sier at han skal ha innvendig
isolasjon til pappas hobbyrom..!?!

Visdomsord:
Hele kunsten å lære seg å leve betyr å holde fast på
latteren!
Jens Bjørnebo

Det er ikke noe som er så farlig for en sak, som at alle er
enige, for da skjer det ingen ting.
Johan Borgen

