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”De andre”
Av foreningens leder
De som har fulgt med på TV serien LOST, har vel fått med seg at
”de andre” er noen skumle typer, noen vi ikke kjenner, noen vi ikke
kan stole på og som er litt annerledes enn oss. I BSF har vi mange
som er litt annerledes. Vi har medlemmer som ikke er bussjåfører,
men som jobber med renhold, klargjøring, kontor, kantine osv. Vi
har medlemmer som ikke er menn, men damer. Vi har medlemmer
som ikke er heterofile, men homofile. Vi har medlemmer som ikke
har vært sjåfører hele livet, men som kommer fra alle mulige andre
yrker. Vi har medlemmer som ikke er kristne, men ateister eller
muslimer. Vi har medlemmer som ikke er trondhjemmere, men som
kommer fra andre deler av landet. Vi har medlemmer som ikke er
født i Norge, men i et annet land. Vi har medlemmer som har mye
utdanning og mange som har lite. Vi har medlemmer som ikke er
hvite i huden, men brune eller svarte. Vi har mange medlemmer
som ikke stemmer AP, men stemmer på andre partier. Osv. osv.
Kort sagt er vi vel alle i mindretall på ett eller annet område.
Som dere ser er det utallige
muligheter for den som ønsker
å skape konflikter eller motsetninger mellom flertallet og de
som er litt annerledes på et eller annet område, de andre.
Men til tross for dette har vi
utrolig lite konflikter og gnisninger mellom
personer og
grupper i vår fagforening. En og
annen krangel mellom kolleger
har vi selvsagt, men slik vil det
alltid være. Vi skal da slett ikke
være enige i alt, og en skikkelig
diskusjon i ny og ne er helt naturlig og faktisk viktig for å ut-

vikle standpunkter og holdninger.
Det er flere årsaker til at situasjonen er relativt idyllisk på TT.
Det viktigste er at vi til tross for
at vi er så utrolig forskjellige, så
har vi mange felles interesser,
som f.eks bedre lønn, bedre
arbeidsmiljø og pensjonsordninger. Og ikke minst er vi like i
forhold til disse områdene. Det
er lik lønn og tariff uavhengig av
om du er mann eller kvinne,
sort eller hvit, homo eller hetero.
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En annen faktor som er viktig er
respekt og toleranse. De aller
fleste respektere hverandre,
selv om vi fleiper og kødder
mye med våre særtrekk. Og
dette er sannsynligvis det sentrale punktet for at situasjonen
skal fortsette sånn som den er i
dag. Vi må respektere at vi har
forskjellig bakgrunn, forskjellig
livserfaring, forskjellig oppvekst,
forskjellig religion,
forskjellig
legning, forskjellig politisk holdning osv. Kort sagt forskjellige
holdninger til mange ting. Men
det er avgjørende at respekten
og toleransen gjelder begge
veier i forhold til flertall og mindretall. Det er også avgjørende
at vi har frihet til å gi uttrykk for
våre forskjellige holdninger, ytringsfrihet. Da må man også
godta at andre gir uttrykk for
andre holdninger. Og det er
utrolig viktig at vi snakker alvorlig sammen, diskuterer, fleiper,
flørter osv. Kommunikasjon er
limet som gjør at vi kan opprettholde/få respekt for hverandre, til tross for at vi er forskjellige.
Når det gjelder handlinger
derimot blir det en forskjell. Vi
kan ikke gjøre alt vi tenker eller
mener eller lyster. Det meste
handler om vanlig folkeskikk og
litt sunt bondevett. Det finnes
visse minimumsnormer, lover
og regler, som vi må holde oss

innenfor. F.eks så hender det
av og til at jeg har god lyst til å
kjøre på en eller annen ”idiot”
av en bilfører, men jeg gjør det
ikke. I BSF og Fagforbundet
har vi egne normer, bl.a vedtekter og BSF kvalitet, som sier
noe om hva som er ”over grensen”. Se annet sted i bladet.
Det tredje viktige punktet som
gjør at vi har lite konflikter i BSF
og dermed også på TT, er
samholdet eller solidariteten
oss i mellom. Du blir godt
mottatt som nyansatt, du får
hjelp om du lurer på noe, du blir
tatt opp i ”gjengen” hvis du
ønsker det gjennom mange sosiale aktiviteter, vi har systemer
og avtaler som bidrar til å gjøre
hverdagen litt lettere (tjenestekontoret), tillitsvalgte stiller opp
langt ut over det som er ”pålagt”
og mange kolleger bryr seg
virkelig om deg og stiller opp
når du har problemer. Det har
jeg selv opplevd.

Og
med
de
utfordringene vi står foran nå er
det utrolig viktig at vi forsterker
og videreutvikler dette flotte
miljøet, med samhold, respekt,
toleranse og likhet og frihet. Vi
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forventer at alle medlemmer
skaffer seg kunnskap om
minimumsnormene som gjelder
hos oss, og etterlever disse.
Som sagt handler det mest om
vanlig folkeskikk. Spesielt viktig
er det at vi ikke lar oss splitte
opp etter kjønn, seksualitet,
etniske, religiøse eller politiske
skillelinjer. Vi er i den samme
båten. Vi ønsker alle å få et
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godt lønnsoppgjør. Vi ønsker
alle å bevare AFP.
Vi ønsker alle bedre arbeidsmiljø. Vi ønsker alle å
stoppe anbud osv. Det er så
mye viktig som vi er enige om
og som forener oss, at vi ikke
må la de små forskjellene
splitte oss.
Vi er alle ”de
andre”.

Ny kontingent
Årsmøtet i BSF vedtok å sette ned kontingenten fra 1,65% til 1,60
%. Dette gjør at mange medlemmer får litt lavere kontingent fra 1.
februar. Men samtidig vedtok dessverre Fagforbundet sentralt å øke
maksimalkontingenten fra 1. mars. Denne beregnes ut fra et visst
lønnstrinn i statlig sektor, og dette ligger på ca 30 000. Det betyr at
de som jobber litt ekstra ikke får særlig utbytte av den lavere kontingenten. Ny maksimalkontingent er nå på 490 kr. Problemet er at
kontingenten beregnes av all inntekt, også overtid. Dette ligger i forbundets vedtekter og derfor må vi ta opp dette til neste landsmøte
(2009) for å få gjort noe med denne.
En annen måte vi kan få lavere kontingent på er selvsagt å verve
flere medlemmer. Med flere medlemmer vi kunne vurdere ytterligere
justering til neste år. Og her kan vi alle bidra litt. Kjenner du noen
kolleger som ikke er organisert, så få dem med i fagforeninga. Eller
kanskje kjenner du noen i det andre forbundet som ikke er helt fornøyd, så tar vi i mot dem også. Des flere vi er som deler på egninga, dess mindre på hver enkelt.
ORB
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Årsmøteprotokoll
Tid:
Sted:

29. januar 2008 kl. 19.00
Kantina, Sorgenfri

Til stede: 90 medlemmer og følgende inviterte gjester: Tor Sandstad
(Team Verkstedforening), Arne Jan Skjerdingstad (Fagforbundet SørTrøndelag) og Arne Byrkjeflot (LO i Trondheim).
Middag ble servert fra kl. 17.30.
I forkant av årsmøtet ble det fra kl. 18.30 delt ut jubileumsmerker og diplomer for 25 års medlemsskap i Fagforbundet / Norsk Kommuneforbund,
40 års medlemskap i LO og 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:
Kjell Fredheim, Otto Jonassen, Tore Skaanes (ikke til stede)
LOs sølvnål for 40 år i LO:
Jarle Hofstad, Tor Jakobsen (ikke til stede).
Fagforbundets gullnål med diplom for 20 års innsats som tillitsvalgt:
Thor Hollund og Rolv Rynning Hanssen (Han ble tildelt nåla v/ årsmøtet i
2007, men var da ikke til stede).
Kjell Fredheim holdt en kort tale om sin tid som ansatt i Team Trafikk,
etter at han nå er blitt pensjonist.
Mari-Ann Johansen og Lars Wærdahl ble takket av som tillitsvalgt ved at
de fikk overrakt hver sin konfekteske og solidaritetsbevis for Fagforbundets SOS Barneby i Angola.
Arne Jan Skjerdingstad hilste til årsmøtet.
Rolv Rynning Hanssen hilste til årsmøtet.
Arne Byrkjeflot hilste til årsmøtet.
Saksliste:
1. Åpning
2. Konstituering
♦ Valg av dirigent
♦ Valg av sekretær
♦ Valg av protokollunderskrivere
3. Minnestund

8

FRONTRUTA 1-2008

4. Kultur
5. Årsmelding 2007 + Mål for 2008
6. Regnskap 2007
7. Innkomne forslag
8. Budsjett 2008
9. Valg
10. 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. 5/07, pr. e-post og ved oppslag og
ved SMS.
Stein Reite påpekte uklarhet om hvor forslagsfrist for innkomne forslag
var kunngjort.
Ole Roger Berg svarte på dette.
Vedtak: Innkalling godkjent med Reites merknad. Møtet lovlig satt.
Leder redegjorde for dagsorden / saksliste.
Ingen merknader framkom til sakslista.
Vedtak: Sakslista enstemmig vedtatt.
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 JohnPeder Denstad som sekretær.
Det framkom ingen andre forslag.
Vedtak: John-Peder Denstad enstemmig valgt.
Valg av protokollunderskrivere:
Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, foreslo Frøydis Myhren og Jomar
Nordtømme.
Det framkom ingen andre forslag.
Vedtak: Frøydis Myhren og Joar Nordtømme enstemmig valgt.
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Sak 3.
Minnestund
Det ble holdt minnestund over følgende BSF-medlemmer som er avgått
v/ døden: Arne Dybvåg, Martin Kleveland, May Kirsten Skjetne, Alf
Magne Haugen.
Sak 4.
Årsmelding 2007 og forslag til målsettinger for 2008
Dirigenten gjennomgikk styrets beretning ved å lese opp overskriftene
samt innholdet i punkt 1 og punkt 2 nedenunder:
BSFs arbeid bygger på 5 bærebjelker
Miljø (Arbeidsmiljø og ytre miljø)
Aktivitet
Yrkesstolthet
Solidaritet
Foreningens strategiske hovedområder og målsettinger.
Årsmøtet i BSF vedtok 30.01.07 følgende strategiske (langsiktige) hovedområder og målsettinger som grunnlag for BSFs handlingsplan for
2007:
Lønn.
Arbeidsmiljø.
Arbeidstid.
Rammevilkår.
Foreningsutvikling.
Bedre rammevilkår for kollektivtrafikken.
Lønn:
Mål: Lønna opp til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
Strategi: Samarbeide m/ andre forbund om lønnsoppgjørene.
Synliggjøre riktig lønn – stort ansvar.
Øke bevilgningene til kollektivtransporten gjennom politisk påvirkning.
Utvikle lokale avtaler.
Få bort Frontfagmodellen.
Kompetanseheving – motivere medlemmer til å ta kompetansemoduler,
jfr. Bransjeavtale
Mål:
Gjenopprette 66 % brutto ytelsesbasert pensjon for alle.
Strategi: Tilbake i kommunal eie gjennom politisk påvirkning.
Bruke tariffoppgjørene.
Arbeidsmiljø:
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Mål: Det normale skal være at medlemmer kan stå i arbeid til
pensjonsalder.
Strategi: Få pengene bort fra vogna gjennom et nytt betalingssystem.
Turnusforbedringer.
Bedre forholdene i trafikken gjennom arbeidet med Transportplan for
Trondheim.
Flere resurser til vognvedlikehold og klargjøring.
Sikre varig videreføring av innholdet I dagens AFP-ordning
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 bl.a miljøbevegelsen.
Felles tariffavtale i hele bransjen.
Mål:
Strategi:

TT tilbake til kommunal eie.
Politisk påvirkning.

Foreningsutvikling:
Mål:
BSF som eneste fagforening på TT
Strategi: Systematisk vervearbeid som hovedoppgave – for alle – alltid.
Skolere og engasjere mange medlemmer.
Få frem bedre det vi gjør og oppnår.
Styret konkretiserte disse hovedområder og målsettingene gjennom
konkrete tiltak i en handlingsplan.
Sekretær John-Peder Denstad leste opp styrets sluttord i sin helhet:
Lønn, AFP og ANBUD - Fortsatt mange utfordringer
2007 har vært preget av to store saker, AFP og anbud. Vi fikk en positiv
start på året med innføring av bransjeavtale og oppstart av et forbedret
ruteopplegg fra 5. mars. HTV og HVO har lagt ned mye arbeid i det nye
billettsystemet EBIT og det ser nå ut som om det er på plass i løpet av
neste år. Politiet fortsetter dessverre sin praksis med ”rutinemessige beslag” av førerkort og rettsvesenet gir dem tilbake. Mellomoppgjøret var
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ikke mye å skryte av og som vanlig får vi et etterslep på grunn av vår
forhandlingsmodell. Vi har ikke hatt de store sakene lokalt i 2007, men
”anbudsspøkelset” henger over oss som aldri før når vi nå går mot et nytt
år. Vår valgkamp lyktes godt og med ”rød/grønt” flertall i stat, fylke og
kommune skulle egentlig betingelsene for en god og langsiktig avtale for
Team være til stede, men slik er det dessverre ikke blitt. Det er merkelig
at med vi med dagens politiske landskap er nærmere et anbud i Trondheim enn noen gang. Ser med blandede følelser fremover mot neste år.
Kampen mot anbud kommer til å bli tøff, men vi har ”stått han av” tidligere, og skal gjøre det igjen. Det virker som om politikerne i Trondheim
har mistet gangsynet helt og fraskriver seg ansvaret for kollektivtrafikken
i byen etter å ha bevilget penger i de 4 årene transportforsøket har vart.
Fylkespolitikerne virker å være styrt av fylkesadministrasjonen og vedtak
gjort i fylkeutvalget 27. november viser at de ikke har peiling på kollektivtransport.
Kampen for å bevare AFP har vært sentral gjennom hele 07 og midlene
bevilget av årsmøtet blir brukt på beste måte. Det var litt trist å registrere
at det var så lite oppslutning om aksjonsdagen 22. november men vi håper engasjementet blant medlemmene blir større når vi nærmer oss
lønnsoppgjøret 08. Til slutt en stor takk til alle tillitsvalgte og andre medlemmer som stiller opp på store og små oppgaver. Denne innsatsen,
sammen med lojaliteten til alle medlemmene som står samla år etter år,
er hele grunnlaget for oss. Uten dere ville det ikke vært noen fagforening.
Styret.
Ingen ønsket ordet til saken.
Årsmeldingen fra styret ble deretter i sin helhet tatt opp til avstemning for
godkjenning:
Vedtak: Styrets årsmelding 2007 enstemmig godkjent.
Dirigenten gjennomgikk årsmelding for seksjon kontor og administrasjon,
klargjøringshallen, opplæringsutvalget seksjon samferdsel og teknisk,
felles arrangementer for seksjonene i TTs pensjonistforening.
Følgende ønsket ordet til årsmelding for seksjon kontor og administrasjon:
Ingen ønsket ordet til saken.
Følgende ønsket ordet til årsmelding for klargjøringshallen:
Ingen ønsket ordet til saken.
Følgende ønsket ordet til årsmelding for opplæringsutvalget:
Ingen ønsket ordet til saken.
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Følgende ønsket ordet til årsmelding for seksjon samferdsel og teknisk:
Ingen ønsket ordet til saken.
Følgende ønsket ordet til årsmelding for felles arrangementer for seksjonene i Trondheim:
Ingen ønsket ordet til saken.
Følgende ønsket ordet til årsmelding for TTs pensjonistforening:
Ingen ønsket ordet til saken.
Vedtak: Årsmelding for seksjon kontor og administrasjon tas til etterretning.
Vedtak: Årsmelding for klargjøringshallen tas til etterretning.
Vedtak: Opplæringsutvalgets årsmelding tas til etterretning.
Vedtak: Årsmelding for seksjon samferdsel og teknisk tas til etterretning.
Vedtak: Årsmelding for felles arrangementer for seksjonene i Trondheim
tas til etterretning.
Vedtak: Årsmelding for TTs pensjonistforening tas til etterretning.
Følgende ba om ordet til hovedverneombudets årsrapport:
Per Erik Kufås (2x), Ole Roger Berg og Harald Sehm.
Vedtak: Hovedverneombudets årsrapport for 2007 tas til etterretning.
Forslag til handlingsplan for foreninga 2008
Styret foreslår å videreføre dagens målsettinger for 2007.
Den konkrete handlingsplanen blir laget av styret etter årsmøtet.
Følgende hadde ordet til forslaget:
Ingen ønsket ordet til saken.
Vedtak: Forslag til målsettinger og strategiske hovedområder enstemmig
vedtatt.
Sak 5.
Regnskap 2007
Kasserer Rune Straumann gjennomgikk regnskapet for 2007.
Følgende hadde ordet til regnskap for 2007:
Per Erik Kufås
Rune Straumann
Kasserer Rune Straumann gjennomgikk deretter balanse for 2007.
Følgende hadde ordet til balansen for 2007:
Tor Egil Bjørgum
Per Erik Kufås
Revisor Lars Mo leste deretter opp revisjonsprotokollen hvor regnskapet
foreslås godkjent og kasserer meddeles ansvarsfrihet. Regnskapet for
perioden 01.01.07 – 31.12.07 er revidert og funnet i orden. Saldo bank /
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kasse er kontrollert og funnet i orden. Regnskapet foreslås godkjent og
kasserer meddeles ansvarsfrihet.
Vedtak: Regnskap for 2007 enstemmig godkjent.
Sak 6.

Innkomne forslag.

Forslag 1. Fra styret i BSF
Lavere kontingentsats
Kontingenten settes ned til 1,6 % av brutto lønn.
Begrunnelse:
God medlemsutvikling – stabilt på rundt 400
Økt lønnsnivå – bransjeavtale
Senke maks. - kontingenten fra 463,- til 449,- fra nyttår
Motvirke økningen i maks. - kontingent som kommer i mars
God egenkapital - Mindre frikjøp
Dirigenten refererte forslaget.
Følgende hadde ordet til forslaget:
Stig Johansen og Ole Roger Berg.
Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.
Forslag 2. Fra styret i BSF
Overtid på Team
I 2008 vil Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening ikke gå
inn for at bedriften får utvidet sine overtidsgrenser, særlig ikke så lenge
vi stadig ser at dagens lov og interne grenser brytes.
Vi vil i år sørge for at Arbeidstilsynet sjekker bruken av overtid ved en
eventuell ensidig søknad fra bedriften.
Vi ber om at bedriften finner måter å fordele overtiden på , gjennom å
motivere flere til å ta sin del av overtidsarbeidet, slik at belastningen på
enkeltpersoner ikke blir så stor.
Begrunnelse.
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Etter forslag fra flere medlemsmøter høsten 2007, der overtidsbruk ble
diskutert, finner vi det naturlig å varsle i god tid om at fagforeningen ikke
ønsker utvidet bruk av overtid. I den grad det blir behov for mer overtid
enn de normale grensene, vil vi at bedriften finner måter å fordele overtiden bedre på, gjennom positive motivasjonsfaktorer.
Dirigenten refererte forslaget.
Følgende hadde ordet til forslaget:
Arve Johan Gjønvik, Stein Reite og Ole Roger Berg.
Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.
Forslag 3. Fra styret i BSF
Nei til Anbud i kollektivtrafikken i Sør Trøndelag
Å ta i bruk anbud i kollektivtrafikken i hele eller deler av ST er helt
uakseptabelt for fagbevegelsen. Anbud vil gi usikre arbeidsforhold for
alle ansatte, dårligere pensjonsordning for mange, og vil ødelegge arbeidsplassene og arbeidsplassmiljøet til mange hundrede mennesker.
Alle lokale avtaler utviklet gjennom mange år vil forsvinne og fagforeningene må starte på null igjen.
Anbud vil føre til en katastrofe for kollektivtrafikken fordi mange ansatte
vil flykte fra disse yrkene. Kollektivtrafikken er en viktig del av infrastrukturen i fylket, og den trenger å styrkes, ikke svekkes.
Vi vil på det sterkeste advare politikerne mot å vedta å ta i bruk anbud.
Et slik vedtak vil bli oppfattet som en krigserklæring mot en samlet fagbevegelse.
Årsmøtet gir styret fullmakt til å sette i verk nødvendige tiltak for å stoppe
anbud.
Begrunnelse: Unødvendig
Dirigenten refererte forslaget.
Følgende hadde ordet til forslaget:
Ole Roger Berg (2 x) og Per Erik Kufås.
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Ole Roger Berg fremmet følgende tilleggsforslag:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å sette i verk nødvendige tiltak for å stoppe
anbud.
Per Erik Kufås fremmet følgende forslag til styrets forslag og Ole Roger
Berg sitt tilleggsforslag:
Samme tekst fram til siste setning. Siste setning strykes.
Ny setning: Foreningen vil vurdere tiltak for å stoppe et eventuelt anbud.
Ole Roger Berg trakk sitt forslag.
Vedtak: Forslag fra Per Erik Kufås enstemmig vedtatt.
Sak 7.
Budsjett
Kasserer Rune Straumann redegjorde for styrets forslag til budsjett for
2008.
Følgende hadde ordet til saken:
Per Erik Kufås.
Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2008 enstemmig godkjent.
Det ble avholdt en kort pause.
En film om den fengslede iranske bussfagforeningslederen Mansour
Osanloo ble vist.
Sak 8.
Valg
Dirigenten opplyste om at det ved oppstart av saken var 71 stemmeberettigede til stede.
Ingen redegjorde for prosess rundt valgkomitéens arbeid og valgkomitéens innstiling.
Valgkomiteens innstilling:
Styret BSF
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Opplæringsansvarlig
Ungdomstillitsvalgt
HVO

Ole Roger Berg
Rune Magnussen
John-Peder Denstad
Rune Straumann
Børge Tingstad
Espen Sandstad
Harald Sehm

Velges for 2 år
Velges for 1 år
Velges for 2 år
Ikke på valg
Velges for 2 år
Velges for 1 år
Ikke på valg
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Pensjonisttillits.
pensjonisttfor.
Styremedlem 1
Styremedlem 2
Styremedlem 3
Styremedlem 4
Styremedlem 5
Styremedlem 6
Styremedlem 7

Ivar Mule

Velges

av

Bente Elshaug
Velges for 1 år
Roland Knutsson
Velges for 1 år
Tor Erik Kummernes
Velges for 1 år
Kasirye Frobisher
Velges for 1 år
Gabriel Escobar Neira
Velges for 1 år
Terje Kirkhaug (Team Flexi) Velges for 1 år
Even M. Vårum (Klargjøring) Velges for 1 år

Forhandlingsutvalg
Ole Roger Berg – Rune Magnussen – John-P.
Denstad
Vara Rune Straumann – Børge Tingstad – Tor E. Kummernes
Fagforb. S-Tr.lag repr. skap Ole R. Berg, Rune Magnussen
Vara: John-P. Denstad, Rune Straumann, Børge Tingstad, Bente
Elshaug
Revisorer
Lars Mo Ikke på valg - Tanya Reed Velges for 1 år
Vara
Per Erik Kufås Velges for 1 år
Valgkomité Jomar Nordtømme, Morten Holden, Karl Arne Maurset, Vahedi Jalil og Trude Nilsen
Trondheim 15.01.08
Frøydis Myhren
leder valgkomité
Det ble stemt over valgkomitéens forslag på leder, nestleder, sekretær,
opplæringsansvarlig og ungdomstillitsvalgt ved særskilte valg.
Ingen andre forslag framkom.
Vedtak:
Leder, sekretær og opplæringsansvarlig enstemmig valgt for 2 år.
Nestleder og ungdomstillitsvalgt enstemmig valgt for 1 år.
Det ble stemt over valgkomitéens forslag på styremedlemmer ved særskilte valg.
Ingen andre forslag framkom.
Vedtak: Alle enstemmig valgt for 1 år.
Det ble stemt over valgkomitéens forslag på forhandlingsutvalg m/varaer
og revisor m/vara.
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Ingen andre forslag framkom.
Vedtak: Alle enstemmig valgt.
Det ble stemt over valgkomitéens forslag på representanter m/varaer til
Fagforbundet i Sør-Trøndelags representantskap.
Ingen andre forslag framkom.
Vedtak: Alle enstemmig valgt.
Det ble stemt over valgkomitéens forslag på representanter til ny valgkomité.
Ingen andre forslag framkom.
Vedtak: Alle enstemmig valgt.
Sak 9.
Avslutning
Leder Ole Roger Berg takket for tilliten på vegne av styret.
Leder takket Martha Karin Berg og Bente Elshaug med hver sin rose for
god servering av middag.
Leder takket dirigent Tom Warholm for dirigentjobben med en rose.
Leder takket sekretær John-Peder Denstad for referentjobben med en
rose.
Leder takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.
Møtet hevet kl. 21.05.
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BSF Jubilanter: Fra v. Thor Hollund, Rolv Rynning Hansen, Kjell
Fredheim, Otto Jonassen, Jarle Hofstad. Merkene ble delt ut av
Arne Jan Skjeringstad.
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Reise til Veolias avdeling i Sandnes
Opplevd av Harald Sehm, hovedverneombud ved Team Trafikk AS
Virkeligheten:
Den 1/1 2008 rådet det kaos både i Sandnes med ca 70 busser som
skulle ut og på Revheim som er hovedbasen for Veolia.
For Sandnes sin del så var de aller fleste fra Nettbuss stasjonert videre
også under Veolia. Veolia hadde tatt kontakt med Nettbuss sjåfører i
okt/nov. Mange valgte å ikke bli med videre over til Veolia. Nettbuss Vest
AS var ca. 185 sjåfører for å kunne utføre anbudet før 31-12 07,
ca 100 mann gikk over til Veolia, de resterende 80-90 mann har funnet
seg annet arbeid i andre yrker.
Anbud var og er en direkte årsak til at sjåførene ikke vil mer.
Nettbuss hadde allerede kjørt i en
femårspakke på anbud.
Ved
oppstart forrige anbud hadde
overgangen vært liten men det
var stadige forandringer i kjøreopplegget. Det ble ”strammet” til
litt for hver gang, bla ble det
mindre reguleringspauser. Mot
slutten av perioden var arbeidsmiljøet betydelig forringet i forhold
til oppstarten av anbudet. Det har
vært ca 25 % turnover etter oppstart forrige anbud.
Etter 1/1/2008 mener disse at arbeidsmiljøet er helt ”fallert”.
Det hadde vært et ”stormøte” i
Sandnes dagen før mitt besøk.
Sjåførene oppfattet en ydmyk leder, og de trodde på bedring. Men
trodde ikke på, og ble heller ikke
lovet å komme tilbake til den
standard de var vant med i Nettbuss.
Bussgarasjen i Sandnes var en
ganske hektisk sak. Det var trangt
og kronglete. Det kjøres ut 60-70
busser derfra på morgenen mel-

lom kl 5 og 7. De hadde ikke ”fastvognprinsippet”. Nattens klargjører laget et kart over hvor bussene stod, og de ble sendt ut etter
som de stod parkert. Men langbusser hadde sine faste ruter. En
mann møtte kl 5, med en disponibel sjåfør i tillegg.
Som nevnt så hadde Nettbuss
hatt et greit system på utkjøringa,
men nå rådet kaos. I tillegg var
det noen andre plasser hvor
bussene stod parkert over natta.
(En slags ”Byneset versjon”, uten
garasje) De som møtte der ringte
inn sitt oppmøte. Det har hendt at
det har stått flere busser på slike
plasser enn det var sjåfører som
skulle møte. Ved kontakt med trafikkledelse på Revheim så viste
det seg at disse ikke hadde oversikten over de overskytende busser på denne plassen.
Det foregikk en del tomkjøring.
Tomkjøring hvor tomme busser
møttes på ”halvveien” på vei til en
destinasjon som den andre
tomme bussen kom ifra.
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En skole hvor Nettbuss hadde
kjørt med 4 busser fra hadde nå
bare 2 busser. Frakjøring, støy og
hærverk på bussen var resultat
Det manglet 13 mann på Sandnes
og ca 40 mann på Revheim. Det
manglet mannskap på andre
oppmøtepunkt
også?
Dette
dektes opp ved hjelp av overtid.
De sjåførene jeg snakket med, og
de jeg observerte sprang rundt og
gjorde så godt de kunne for å få
driften til å gå rundt. Omkvedet
var allikevel blant sjåfører som før
hadde eierskap og engasjement
til ”sitt eget” firma at de nå ga det
glatte i hvilken grad pengene kom
inn til Kolumbus.
Jeg var virkelig imponert over en
ståpåvilje som de umulig fikk betalt for.
( Den 31. januar 2008 gikk det ut
256 avganger hos Veolia. I følge
Odd Aksland i Veolia sør så skyldes dette at flere av sjåførene da
hadde brukt opp overtidskvoten.)
Det kjøres nå pendelruter opp til
6-7 timer uten noen som helst
pause. Det var reguleringspauser
i områder helt uten fasiliteter. Å
tisse bakom bussen er ganske så
vanlig. En plass tisset sjåførene
bak et bolighus. Forsto det slik at
det også spises i bussen. De tidligere Nettbuss sjåførene hadde
ikke adgangskort til pauserommet
inne i Stavanger. Det ble Narvesen som ble redningen. Skift på

sammenhengende over 8 timer
praktiseres, uten pause. Skift opp
til 12 timer fantes. Også deltskift
over 12 timers utstrekk. Skiftplanene ble laget i samvær med foreningene, men det kunne forståes som at det ferdige produkt
ikke var i samsvar med det foreningen mente
de var med å
utarbeidet.

I følge
mine kontakter i Sandnes så
utrykte ikke fylkeskommunen noe
ansvar for personellet eller deres
arbeidsmiljø.
Kolumbus har drevet etter prøv og
feil prinsippet flere ganger.
Kolumbus hadde visst leid inn
dansk konsulentselskap i forbindelse med ruteplanlegging. Sjåførene opplevde Kolumbus som
arrogante, og mente det nok
skyldtes Kolumbus`s mangel på
kompetanse.
Mitt første møte med Veolia.
Fikk tips om å ta R9 fra flyplassen
til Sandnes, samt å be om dagpass.
R9 kom litt bardust på meg og det
skyldtes at den var 15 min for
sen. Gikk om bord og ba om
dagsbillett, da sjåføren ikke
skjønte det ba jeg om 24 timers
billett. Han skjønte nok ikke hva
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jeg sa. Tror han så spurte om
hvilket område, og jeg svarte
Sandnes- Stavangerområdet. Jeg
fikk en enkeltbillett for Sola- Stavanger! Med litt usikkerhet satte
jeg meg, og håpte bussen var riktig merket. Tenkte ikke på å si
hvor jeg skulle av da jeg var sikker på at holdeplass annonsering
var av siste nytt på en slik ny anbudsbuss. Ingen holdeplasser ble
annonsert, og nesten ingen holdeplasser hadde navn. Jeg ankom Sandnes Rutebilstasjon etter
en forrykende busstur.
Kl 2048 skulle jeg ta buss fra
Sandnes til Stavanger, den kom
ikke så kontakten min kjørte meg
til Stavanger….
Som besøkende: Jeg ble tatt godt
i mot av sjåførene, blant annet en
av sjåførene som hadde reist fra
Veolia i Finnmark for noen år
siden.
Han hadde vært i Nettbuss Vest
en stund og var nå i Veolia.
Tapte pensjonsrettigheter i Finnmark var vi innom flere ganger.
Fikk allerede nå en formening om
at dette her var ille, riktig ille.
Etter hvert kom to av mine kontaktpersoner inn fra kjøring. Fikk
en liten times gjennomgang av
virkeligheten sett fra disse tidligere tillitsvalgte Nettbuss ansatte.
Men også andre sjåfører var
innom med meldinger om dagens
virkelighet. Rasering av yrket var
gjennomgangstonen.
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Jeg tilbrakte mange timer inne på
området. Mange sjåfører stakk
innom, ingen, absolutt ingen
meldte om noe positivt i forhold til
sin arbeidsdag.
Kl 18 samme dagen hadde jeg et
2 ½ times møte med disse to
samt tidligere hovedverneombud.
Fikk da en grundig gjennomgang
av de siste 5 år i anbud samt den
første måned som ansatt hos
Veolia.

Etter hvert fikk jeg en tur med
opplæringsleder og en sjåfør.
Rute 5 og 2.
Fikk her se litt på rutenett samt
utforming av terminal og holdeplass.
Det var en utfordrende kjøring, i
trasseer som gikk i bolig og skoleområder. Med liten vekt på
framkommelighet, bussen var ofte
over i møtende kjørefelt. Universell utforming var tilnærmet fraværende. Også på rutebilstasjonen i Stavanger sentrum var det
mye gangtrafikk og lave fortauskanter ved inn/utgang på buss.
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Fikk ikke selv oppleve forsinkelser
i og med tom buss men ifølge han
som kjørte så ville vi ha vært forsinket med passasjerer.
Mot ettermiddagen fikk jeg en
time alene som observatør inne
på området:
Det var kaos. Både inne og ute.
Nettbuss hadde hatt et greit system mht garasjering og utkjøring.
Nå rådet kaos!
Fikk blant annet sett eksempel på
at ny tur/skift startet før sjåføren
var ferdig med den turen han satt
og kjørte…
Sammen med en kontaktperson
gikk vi rundt på anlegget.
Driftsleder Sigvart Modalsli var
hentet inn for å hjelpe til med
driften. Vi hadde håp om å få
noen ord med han, men det var
det ikke mulighet til. Enda kl 18
var det fullt trykk hos han. Så
noen innblikk i anbudshverdagen
sett fra arbeidsgivers side fikk jeg
ikke.
Også leder i den delen av Nettbuss som var igjen der nede var
nedlesset i arbeid. Men han ga
klar beskjed om at dette med anbud var et dårlig valg.
Fulgte så en annen kontaktperson
med på en annen tur ut til Hommersåk med mer. Distriktsrute,
med lite folk. Men en forferdelig
snuplass. Også på denne turen
fikk jeg påfyll med hvordan hverdagen oppleves. Denne sjåføren
hadde egen buss, og hadde stasjonering utenfor sentrum.

Bussparken:
Det var nå kjøpt inn ca 170 Volvo
laventrebusser fra Polen.
Jeg
kontaktet Volvo leverandøren og
fikk bekreftet at dette var Euro4
teknologi. Fine å se på.
Det kan virke som at det ikke er
investert i busser i Veolia siden
pakke 1 ble vunnet i 2002.
Snakket med en del sjåfører. De
meldte at bussene var gode å
kjøre og langbussene hadde god
svingradius.
De meldte også at førerplassen
var trang. De fleste kjørte med
jakka over stolryggen da det
manglet kleshenger. Det var ikke
elektronisk holdeplass annonsering i noen av de bussene jeg kikket inn i, eller var om bord i. Det
var visstnok heller ikke krav om
annonsering.
Hjulbuene på disse siste 170
vogner kunne ikke være laget for
bruk av kjetting. Det var en del
problem med lekkasje fra takvarme. Det kunne være problemer med sprekk i frontrute fordi
innfestinga var så stiv at det gikk
galt hvis den slo nedi. Bussene
hadde ikke fergemeier.
Billettsystemet har etter hvert blitt
mer stabilt, men måten veske og
myntapparat ble hengt opp på var
en veldig tungvint løsning. Dette
sa sjåfører til meg. Det skulle
visstnok bygges om til en mer fornuftig løsning. De hadde til dels
stor pengeflyt på vogna.
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Billettsystemet.
I forbindelse med innføring av
billettsystemet fra Q-free hadde
daværende HVO engasjert seg.
Som vi har lest så har det vært
store problemer ved innføringen
av nytt billettsystem i Rogaland
fra 1/1/2006.
Han hadde kommet inn i brukerforum, men etter og ha stilt kritiske
spørsmål samt forslag til løsninger så ble han ikke kalt inn til
flere møter.
Han følte at hans kompetanse innen data og system ikke passet
for kolumbus sin måte å håndtere
problemene med billettsystemet
Han hadde høsten 2006. møte
med fylkesrevisor etter et brukerforummøte. Det møtet gikk på
billetteringssystemet
til
Fara.
Dette på bakgrunn av at Kolumbus har tapt massevis av millioner
på dette systemet. Dette ville revisoren ville komme til bunns i. i
ettertid har det vært krisemøte
mellom revisor og politikere
Fylkesrevisor uttalte at dette var
det rene vannvidd. I ettertid hadde
det vært krisemøte mellom revisor
og politikere.
Egne tanker:
Hvilebuer: Det er nok en del
penger å spare ved å kjøre pendelrutere uten hvilebu/pauserom.
På kort sikt kan nok sjåfører kjøre
fra 3 timer og opp til 8 timer uten
annen mulighet enn å tisse bak
en enebolig, eller ute i skogen.
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Det kan også regnes ut kjøring
uten pause.
På lang sikt er vel et slikt valg å
be om sjåførflukt?
Busskjøp.
Kjøp billig Polsk, og samtidig reduser på de krav vi har for førermiljø her i Trondheim. Vi har en
utgift på ca 100 000.- per buss i
forhold til det som kan leveres rett
fra fabrikk uten at kunden har satt
egne krav.
Vi har 69 busser bygd hos Vest i
Stryn/Norge.
Vi har nært samarbeid med Vest!
Påvikning fra bestilling og helt til
bussen står på Sorgenfri.
Som en konsekvens av trusselen
om anbudsutsetting bestilles det
ikke busser der nå. Det betyr at
enda flere norske arbeidsplasser
trues som en konsekvens av anbud.
Rogalands siste 170 busser er
som sagt av polskbygd Volvo
Euro4.
Team Trafikk har kjøpt Euro5 siden teknologien var tilgjengelig.
De siste 9 busser har sågar Euro5
med EEV filter. EEV filter koster
ca 20 000 og Euro5 koster 18 000
mer pr buss. 170 busser er 6.8
mill dyrere med den motorteknologi vi har. Sagt med andre ord:
170 anbudsbusser er minst 6.8
mill billigere..
Hvis det kjøpes buss kun ved
hver anbudsstart så er det ”ur-
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gammel” motorteknologi som ruller rundt i anbudsfylker etter to år.

oppdragsgiverne kan bruke sider
på ”bøtesatser” , så plassen skal
det ikke stå på.

Vekslebrett og ordentlig og ergonomisk feste av pengeveske og
myntapparat kan sløyfes.
Ca 1500.- pr buss
Kleshenger kan sløyfes.
Fergemeier kan droppes.
Automatisk holdeplass annonsering kan utelates. X antall kr
spart?

Vi sjåfører må bli mer kyniske og
kreve vårt, dvs. lønn kr. 350.000,-.
og mye bedre arbeidsbetingelser
enn dagens BBA.
Skal fylkene innføre anbud, så får
de sannelig betale det det koster.
Løsningen er ikke å erstatte
norske sjåfører med utenlandsk
arbeidskraft.

Drifts selskap av type Kolumbus
skal bemannes. Ca 30 personer i
følge Kolumbus sine egne sider.
Disse skal vel også ha lønn?
Nå er disse ansatt i det enkelte
selskap og har derfor god lokalkjennskap til bussdriften, samtidig
hever de også lønn fra sitt lokale
selskap.

For min del
Tror jeg ikke jeg vil være med inn
i en slik rasering som jeg ved
selvsyn var vitne til i Sandnes/Rogaland. Skal mine sjåførferdigheter stilles til rådighet for
en ny arbeidsgiver så skal det
være minimum dagens vilkår,
også når det gjelder pensjon.

Uansett hvordan det går her i
Trondheim så var våre venner i
Rogaland klar på følgende:
Vi må arbeide for å få inn i anbudsdokumenter slike ting som er
lokalkunnskap men som er viktig
for arbeidsmiljø og sikkerhet.
Det betyr at vi må kjempe for å
beholde de rettigheter og avtaler
vi har. Også når det gjelder en
fornuftig kjøretid, beholde pausebuer (hvilebuer) på reguleringsplassene. Påvirkning av busskjøp
mht førerplass og teknologi. Vi må
arbeide målrettet mot fylkeskommunen/oppdragsgiver for å få inn
den minste detalj som VI av erfaring vet er viktig. Vi ser at disse

Minner dere om at Stavanger Aftenblad har fulgt Veolia og Kolumbus med argusøyne i det
siste. De melder at Veolia har tapt
70 millioner på de 5 første årene i
anbud, at Veolia faktisk kan tape
20 mill bare i januar 2008 pga
bøtesystemet til kolumbus. Og de
melder at fylkeskommunen tapte
21.8 mill i en dom i en voldgiftssak fra oktober 2004 mellom Kolumbus og Veolia.
Adresseavisen har hittil ikke
nevnt noe fra bråket i Rogaland.
Rart når vi vet at de er
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samarbeidende aviser i trekløver
med Bergens tidende….
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Galopp:
Det var skolutflykt och en grupp andra, tredje och fjärdeklassare hade
åkt
till Täby Galopp tillsammans med två lärarinnor för att lära sig mer om
hästar och kapplöpning.
När det var dags för toalettbesök kom lärarinnorna överens om att den
ena
skulle ta hand om flickorna, och den andra om pojkarna. Lärarinnan som
skulle ta hand om pojkarna satt utanför toaletten och väntade när en av
pojkarna kom ut och beklagade sig:
- Ingen av oss når upp till pissoaren...........
Lärarinnan hade inget val. Hon gick in, hjälpte pojkarna med byxorna,
lyfte
upp dem och för att undvika missöden styrde hon dem även rätt. Just
som hon
lyfte en, kunde hon inte undgå att se att han var ovanligt välutrustad.
Hon
koncentrerade sig på att inte stirra, och frågade:
- Du måste gå i fjärde klass?
- Nej frun, svarade han, Jag rider Silver Arrow i sjunde racet.
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Nytt fra styret januar – februar
2008
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.
Forhandlinger om uniformsavtale i Team Trafikk AS – Ny uniformsavtale
gjeldende
fra
1.1.2008.
Styret i BSF drøftet vår forhandlingsposisjon i forkant av forhandlingene. Uniformsavtale for Team
Trafikk AS gjeldende fra 1.1.2008,
ble avtalt 20.12.07 mellom BSF
og YTF og Team Trafikk AS.
Styret har drøftet den inngåtte
avtalen. Vi fikk beholdt tilleggseffekter. Antall skjorter er økt fra 4
til 5. Vi fikk ikke gjennomslag for 4
perioder pr. år for bestilling/utlevering av uniformseffekter. Det blir 2 pr. år.
Bedriften skal lage et opplegg slik
at hver ansatt kan holde oversikt
over hvordan han / hun ligger an
med poeng. Dette er viktig og en
helt klar forutsetning for evt. å
godta trekk i lønn ved uttak av for
mange effekter i forhold til antall
poeng på kontoen.
Styret følger opp
saken.

Avtale om overskuddsdeling og
motivasjonsbonus i Team Trafikk AS for året 2008.
Protokoll
ble
underskrevet
28.12.07 vedrørende avtale mellom BSF og YTF og Team Trafikk
AS om overskuddsdeling og motivasjonsbonus i Team Trafikk AS
for året 2008.
Det ble for 2007 skrevet en likelydende avtale som tidligere år,
med en justering på tall. Motivasjonsbonus: Driftsresultat må pr.
31.12.07 overstige 4 millioner
kroner for å utløse 3 % av oppnådd driftsresultat. Øvre grense
for beregning av motivasjonsbonus er budsjettert driftsresultat fra
ordinær drift. Over 6 millioner utløser 3,5 % av oppnådd driftsresultat. Overskudd: Evt. overskudd
ut over budsjettert driftsresultat pr.
31.12.07 fordeles med 50/50 andel mellom bedriften og ansatte.
Avtalen for 2007 fikk ingen effekt
for våre medlemmer.
For 2008 er det skrevet en likelydende avtale som for 2007. Motivasjonsbonus: Driftsresultat må
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pr. 31.12.08 overstige 4 millioner
kroner for å utløse 3 % av oppnådd driftsresultat. Øvre grense
for beregning av motivasjonsbonus er budsjettert driftsresultat fra
ordinær drift. Over 6 millioner utløser 3,5 % av oppnådd driftsresultat. Overskudd: Evt. overskudd
ut over budsjettert driftsresultat pr.
31.12.08 fordeles med 50 / 50
andel mellom bedriften og ansatte.
Styret i Team Trafikk AS vedtok i
møte 18.10.07 budsjett for Team
Trafikk for året 2008. Det er budsjettert med driftsinntekter for
2008 på 346.981.000 kroner. Det
er budsjettert med et driftsresultat
på 5.111.000 kroner og resultat
før skatt på 5.886.000 kroner.
Styret i BSF følger opp saken.
Arbeidstid for hovedtillitsvalgt
(HTV) i BSF.
Protokoll av 02.01.08 er underskrevet vedrørende avtale mellom
BSF og Team Trafikk AS arbeidstid for hovedtillitsvalgt i BSF.
Det er avtalt at Ole R. Berg i tida
1.1.08 – 1.7.08 gis tjenestefri på
heltid.
Fra 1.7.2008 gjelder samme omfanget av tjenestefri som ble avtalt
i protokoll av 15.9.2004, der det
heter: ”Partene er enige om at
hovedtillitsvalgt i BSF gis tjenestefri på heltid, med unntak av
”toppturkjøring” i rute hver morgen
mandag – fredag av ca. 1 times
varighet.” ”Toppkjøringen” kan
etter avtale med Leder Driftssent-

ralen utføres til andre tider enn
mandag til fredag.
Representanter i Bedriftsutvalget (BU) i Team Trafikk AS.
Styret har valgt følgende representanter til BU: Ole Roger Berg,
Rune Magnussen, Rune Straumann og Børge Tingstad. Som
vara ble følgende valgt i unummerert
rekkefølge:
John-Peder
Denstad, Bente Elshaug, Terje
Kirkhaug, Tor Erik Kummernes,
Gabriel Escobar Neira.
Inkluderende arbeidsliv (IA) –
avtale i Team Trafikk – mål og
tiltak for 2008.
Team Trafikk besluttet i november
2002 å inngå avtale om et mer inkluderende arbeidsliv med Trygdeetatens Arbeidslivssenter i SørTrøndelag. BSF var pådriver i
denne saken. Styret i BSF har siden hatt IA jevnlig på sakslista for
å kunne ligge i forkant av prosessen med å konkretisere avtalens
innhold i Team Trafikk AS. Drøftelsene i BSF-styret har blant annet tatt utgangspunkt i: Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, gjeldende fra
01.02.03 mellom Team Trafikk AS
og Trygdeetatens Arbeidslivssenter i Sør-Trøndelag.
I henhold til avtalen skal arbeidskjøper sammen med tillitsvalgte /
ansattes representanter sette
egne delmål for de enkelte punktene i intensjonsavtalen. Det skal
også etableres rutiner for oppfølging av sykemeldte i samarbeid
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med de ansattes representanter.
Våre tillitsvalgte har hatt en viktig
oppgave i å bidra til at bedriften
utformet realistiske og gjennomførbare målsettinger, iverksettingstidspunkt for ulike tiltak og
rutiner for å følge opp avtalens
forpliktelser og rettigheter.

Tariffoppgjøret 2008 – kampen
om avtalefestet pensjon AFP.
For å stå best mulig rustet i kampen for AFP, er det kjøpt inn 28
eksemplarer av boka AFP på en –
to – tre av Magnus E. Marsdal,
2008. Boka gir argumenter og
fakta om avtalefestet pensjon.

Team Trafikk AS v/ ledelsen har
nylig framlagt et forslag til mål og
tiltak for IA-arbeidet i Team Trafikk AS i 2008. Styret skal drøfte
dette i styresamling i mars før dokumentet underskrives av partene. Styret vil vurdere erfaringene med IA-arbeidet i TT. Andre
dokumenter som legges til grunn
er: 1) Ny intensjonsavtale om et
inkluderende arbeidsliv for perioden 2006 – 2009, inngått mellom
partene sentralt 14.12.05; 2) Om
IA-avtalen, NAV, 28.08.06; 3) Tilretteleggingstilskudd – gjeldende
pr. 1. mars 2007, NAV; 4) Tillegg
av 15. mai 2007 til tilleggsavtale
6. juni 2006, Intensjonsavtale om
et inkluderende arbeidsliv for perioden 2006 – 2009, inngått mellom partene sentralt 14.12.05; 5)
Lovendringer 1. mars 2007 –
Tettere oppfølging av sykmeldte,
NAV, mars 2007; 6) IA-funksjonsvurdering – En samtale om arbeidsmuligheter, NAV, september
2007; 7) Virkemidler for et mer
inkluderende arbeidsliv, NAV, januar 2008; 8) Motstand mot arbeidslinja – plansje fra foredrag
av Ebba Wergeland, januar 2008.

Vervefremstøt.
I forbindelse med tariffoppgjøret
2008, er det satt en frist for innmelding for de som ønsker streikebidrag ved evt. konflikt under
tariffoppgjøret. Styret har vedtatt å
gjøre en ekstrainnsats for å verve
uorganiserte kolleger. Styret har
også oppnevnt en vervegruppe
hvor Rune Magnussen og Espen
Sandstad inngår fra styret.
Årsmøte i BSF 29.01.08 –
oppfølging.
Protokoll fra årsmøtet er utsendt.
Styret vil følge opp årsmøtet og
legge planer for det kommende
året i styresamling i mars.
Strategi for å stoppe anbud i
kollektivtrafikken i SørTrøndelag.
Styret jobber kontinuerlig med å
videreutvikle en strategi i kampen
mot anbud. Dette blir en viktig sak
på dagsorden i BSFs styresamling i mars.
Det er avholdt møter med fylkespolitikere, og et press på de
rødgrønne partiene må styrkes.
Fylkesårsmøtet i Arbeiderpartiet
5. – 6. april 2008 er en viktig milepæl i vår kamp.
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Styret jobber med å få flest mulig
fagforeninger og partilag til å
vedta nei til anbud på årsmøter i
løpet av våren 2008. Det er blant
annet sendt ut en kortversjon av
argumentsamling mot anbud til
fagforeningene fra LO i Trondheim.
Vi må også vinne fram med en
argumentasjon internt og eksternt
om at forholdene for oss ansatte
vil bli dårligere med anbud enn
ved at ansettelsesforholdet i
Team Trafikk videreføres.
Notat fra HVO Harald Sehm om
rapport fra reise til Veolia avd. i
Sandnes den 30. januar 2008
brukes til å klippe ut argumenter /
fakta om konsekvensene for kollektivtrafikken av anbud i Rogaland. Dette gjøres kjent for folk i
byen.
Positive tall om blant annet trafikkvekst for TT må fram. Alternative nyhetskanaler til Adresseavisa, eksempelvis NRK og Arbeideravisa, er viktige for å få
fram vår virkelighetsbeskrivelse.
Vi har blant annet vært i TV-debatt med fylkesordfører Tore
Sandvik (AP) om saken.

avholdt 27. juni i Trondheim. I
Trondheim skal det være en stor
stand og flere patruljer hver dag
og det trengs mange ungdommer
som kan være med. BSF styret
har vedtatt å dekke deltakelse for
BSF ungdommer som ønsker å
delta. Espen Sandstad og Johnny
Rødsjø er påmeldt fra BSF.

LOs sommerpatrulje 2008.
Sommerpatruljen i Sør-Trøndelag
skal i år arrangeres i uke 27, 30.
juni – 4. juli 2008. Et obligatorisk
forkurs
for

Årsmøte
i
vennskapsforeningen Ramallah – Trondheim
tirsdag 26. februar 2008.
Styret har behandlet innkalling av
24.01.08
fra
Vennskapsforeningen Ramallah – Trondheim,
vedlagt årsmelding for vennskapsforeningen for 2007. Styret
har vedtatt at Torbjørn Modig representerer BSF videre i venn-

sommerpatruljedeltakerne

blir

Årsmøte i LO i Trondheim
22.04.08 - forslag.
Styret har vedtatt at representanter fra BSF forespørres om de vil
ta gjenvalg, og dersom de har positivt svar, foreslås de gjenvalgt.
John-Peder Denstad foreslås til
internasjonalt utvalg i stedet for
politisk utvalg.
Styret har også vedtatt å fremme
forslag om en uttalelse om nei til
bruk av anbud i kollektivtrafikken,
jfr. årsmøtevedtak i BSF 29.01.08.
Personellservice Trøndelag
(PT) – medlemmer til
Forstanderskap.
Styret har vedtatt å avklare med
Tor Sandstad om han ønsker å
fortsette. Børe Tingstad foreslås
som vara.
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skapsforeningen. Årsmeldingen
må synliggjøre det arbeidet som
skjer i regi av fagbevegelsen, jfr.
blant annet besøk av PGFTU representanter i Trondheim i juni
2007.
Økonomisk støtte
Styret har behandlet søknad fra
Norsk Folkehjelp Trondheim om
støtte til sommerleir for Russiske
Barnehjemsbarn 2008. Styret bevilget kr. 1.000,-.
Styret har utsatt å behandle søknad fra SOS Rasisme om bevilgning.
Styret har utsatt å behandle søknad om økonomisk støtte for 2008
fra Nei til EU til drift av det faglige
arbeidet.
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Andre saker
Styret har blant annet også drøftet
følgende saker: 1) Ny lønnslipp;
2) Verneombud gruppe 10 i Team
Trafikk AS; 3) Kantina – nyheter;
4) Framkommelighetsprosjekt Trondheim kommune; 5) Møte
med Trondheim kommune ang.
vinterveivedlikehold; 6) Fagforeningens aktiviteter – Fylkets årsberetning 2007; 7) Solidaritetsgavekort – Fagforbundet; 8) AØF –
egenkapital; 9)
Evt. støtte til faglig reise til Palestina.

Vits:
En 54 år gammel kvinne hadde et hjerte - atakk, og havnet
på sykehus.
Mens hun lå på operasjonsbordet hadde hun en nær-dødenopplevelse.
Da hun møtte Gud spurte hun om hennes tid var kommet.
Gud svarte: 'Nei, du har ennå 43 år, 2 måneder og 8 dager
igjen!'
Når hun så våknet bestemte hun seg for å bli på sykehuset
for å ta en ansiktsløftning, fett-suging og få forstørret
brystene! Hun fikk til og med noen til å komme og ordne
håret sitt, og fikk hvitere tenner.
Siden hun hadde så lang tid igjen, fant hun ut at hun like godt
kunne gjøre det beste ut av det.
Etter den siste operasjonen, ble hun utskrevet fra sykehuset.
Da hun skulle krysse veien, ble hun overkjørt og drept av en
ambulanse.
Ansikt til ansikt med Gud spurte hun hvorfor han ikke hadde

32

FRONTRUTA 1-2008
gjort noe for å forhindre ulykken, ettersom hun tross alt
hadde fått beskjed om at hun hadde så lenge igjen å leve.
Gud sa: 'Jeg kjente deg ikke igjen, for pokker!'

HVO´s side:
Kampen mot anbud går for fullt.
For mange av oss på Team så har dette vært hovedfokus både i tanke
og praksis. Vi ønsker for alt i verden å unngå de tilstander vi vet de har i
Rogaland og Tønsberg. For et fåtall så har derimot dette med anbud
vært helt uinteressant! Disse finner jeg ingen grunn til å bruke mer
energi på selv om det noen ganger slår meg at det kan virke som det er
de samme som også flesker til med å regelrett gi blaffen i våre interne
retningslinjer…
Så enkelt er det dog ikke. Vi skal
huske at vi har en flott gjeng med
profesjonelle sjåfører i vårt korps.
Men vi har også et lite, men allikevel dominerende antall sjåfører
som:
Kjører på fortauet ned mot Skovgård, i Sivert Thonstadsv. Som
henter og leverer skolebarn på feil
plass. Som lar barna sitte med
skiene foran ansiktet..som stanser
på hlp Brundalen skole når de
ikke har lov..
Vi har faktisk noen kollegaer som
kjører i trikkesporet nederst i
Byåsveien!! Det er ikke offentlig
eller privat vei der engang, bare et
trikkespor!
Anarki?
Det er mulig at disse ønsker seg
et anarki hvor den enkelte sjåfør

gjør som man vil, når man vil?
Jeg tror ikke et slikt anarki er så
lurt. selv om du ønsker deg Veolia
som arbeidsgiver så vil nok også
de ha noen retningslinjer…
Det forgår mye spennende hos
oss.
Flexi har vunnet anbud på sin
egen kjøring samt noe mer!
(Regner ikke med at Adressa
nevner
det
med
et
ord)
Kompetanse modulene starter og
dermed også noen kroner mer i
lønn.
Elektronisk
billettering
kommer (hørt^n før?) Denne
gangen skjer det nok til annonsert
tid. Team Trafikk har i hvert fall
gjort sin del av arbeidet i forkant.
Både tillitsvalgte, HVO og arbeidsgiver har deltatt. Positivt. Vi
tillitsvalgte sitter med noen få
punkt vi ikke har klart for oss. Viktigst er at jeg ikke ønsker at kunden skal ha muligheten til å opp-
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datere kort om bord i bussen. Og
noen tekster på skjermen må ha
større skrift en de har foreløpig.
Plassering av skjerm, skriver og
validatorer er vedtatt og det betyr
at grunnarbeider med kabeltrekking er godt i gang.
Annet positivt er TeamAktiv. De
kommer jeg tilbake til på slutten
av innlegget.
Vi venter fortsatt på avtale med
Fylket, dette rammer oss på
mange måter. Bla ved at vi ikke
får bestilt nye busser. Vi burde jo
hatt et tyvetalls nye ved oppstart
til høsten. Men siden miljø ikke er
allverdens prioritet hos fylket må
vi slite med det vi har. Vi har jo
fått? (leaset og reparert for en
vanvittig mengde penger) 5 busser fra Rogaland. Ikke akkurat
hightech den handelen nei. Men
vi begynner etter hvert å bli vant
med den vognstandard som anbudstapere har!
For øvrig var det kun euro4 krav i
anbudet som startet 1.jan i Rogaland. Team har kjøpt Euro5 i to
år nå… med EEV filter som vi har
så er det 60000.- i prisforskjell pr.
buss. 170 busser der nede var
”gammelbuss” før de kjørte ut
porten!
Vintervedlikeholdet:
Denne vinteren har kostet oss
noen kroner, særlig bussens hjørner får gjennomgå. Manglende
forståelse fra veiholder over bussens ”anatomi” er en utfordring. Vi
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har hatt møte med bydrift. Vi la
fram våre problemer og utfordringer. Ei lang liste skal jeg love
dere! De lovte å ta med våre erfaringer. Noen steder ble det bedring. Men andre er dessverre som
før.
Byåsveien er et positivt eksempel.
Flere ganger har det bare vært
timer siden snøfallet før holdeplassene der har hatt tilnærmet
”universell utforming” igjen. Litt
avkortet, men veldig bra ellers.
Andre er som sagt fortsatt elendig, rett og slett elendig både på
vei og holdeplass! Kattem er et
slikt ”katastrofeområde” blant
mange.
Verneombudene (VO) kalles nå
inn til kvartalsvise samlinger.
Teamledere har et godt samarbeid med sitt VO. Bruk dem du
også hvis du lurer på noe i ditt
team. Men er det større saker,
eller utenom arbeidstid så er det
greit å kontakte meg.
Avviksrapportering.
Mange etterspør tilbakemelding
på sine avvik. Til det er det bare å
si at det er med beklagelse jeg
må meddele at systemet ikke følges opp som avtalt av noen.
Ingen nevnt, ingen glemt….
Jeg var en pådriver for dette med
avviksrapportering. Jeg er tillagt å
registrere og å følge opp.
Men et avvikssystem er uansett et
arbeidsgiveransvar!
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Men raske avviksmeldinger har
flere ganger vært til stor hjelp. Vi
har ofte hatt kunnskap om hendelser kort tid etter hendelsen har
skjedd. Saker som vi tidligere ikke
har
hatt
kjennskap
til.
Så vær så snill å fortsette med å
skrive avvik når du opplever hendelser som ikke er slik vi
har sagt det skal være/gjøres.
Alle har fått slike skjema sammen
med skolebarn instruksen.
Dekkutrustning:
Dekk har i år vært litt mer tema
enn tidligere. Vi opplever at ”seiping” kanskje ikke holder hele
vinteren på alle vogner. Dekkmønsteret holder derimot som regel mål i forhold til det Team har
selvpålagt. Ca 8mm. Den eneste
riktige framgangsmåten er å rapportere på kanal 1.
Det er kanal 1 som er den eneste
riktige for å melde eller spørre om
tekniske feil.

Får du ingen respons eller vogna
blir en gjenganger med samme
feil så kan dette være et avvik.

Om skader:
Alle kan være uheldig, og i følge
våre rutiner så skal du da rapportere til TV, samt på europeisk
skademelding. Er skaden skjedd
på steder DU mener bør utbedres
for å unngå lignende skader senere så skriv en avviks rapport.
Da har vi plutselig samlet all
kunnskap om dette stedet og dets
konsekvenser og kan prøve å få
gjort noe med det.
Du bidrar som tidligere nevnt til
godt arbeidsmiljø ved å følge våre
interne retningslinjer og rutiner.
Mvh HVO Harald 480 13 847

TeamAKTIV
Sven Erik Sarheim er en ildsjel for TeamAktiv.
Jeg mener dette er et meget positivt
Her følger noen fakta om denne aktiviteten

tiltak

Hva er TeamAKTIV?
TeamAKTIV skal være helsefremmende ha fokus på forebyggende og rehabiliterende trening.

for

sjåførene.
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TeamAKTIV skal være viktig i Team Trafikks arbeid for å bedre arbeidsmiljøet.
Pilotprosjektet 2007
TeamAKTIV ble startet med Pilotprosjekt07 9. mars i fjor, hvor 50 sjåfører deltok i et prøveprosjekt med organisert trening fram til 15 desember
2007. Treningen har vært kostnadsfri for alle - med minstekrav om 2 treninger pr uke/eventuelt 8 treninger pr måned. - Vi fikk allerede tidlig i
prosjektperioden mange positive tilbakemeldinger, og samtlige gav
utrykk for at dette var noe de satte stor pris på og ønsket å forsette med.
I desember ble deltakerne invitert til å svare på et evalueringsskjema
som ble utarbeidet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Resultatet av
evalueringen vil bli lagt frem like etter påske.
3 treningsgrupper i 2008
I dag trener ca 90 sjåfører på Impulse treningssenter Lerkendal stadion
eller på Impulse på Lade. Den ene gruppa på 32 stk har trent siden mars
i fjor, og er en videreføring av Pilotprosjektet 2007. Vi har en ny gruppe
på 50 stk som startet 1. januar i år og dette prosjektet varer foreløpig til
15 juni. I tillegg har vi en rehabiliteringsgruppe på 8 stk som får oppfølging, behandling og målrettet treningsveiledning av fysioterapeuter. Betingelsene for å være med er å trene minst 2 ganger i uka, eventuelt 8
ganger pr måned. Deltakelse i treningsgruppene er kostnadsfritt for alle.
Trening og trivsel
Å gjøre noe sammen også utenom det å kjøre buss motiverer på flere
måter. Trening, og fokus på en bedre helse er ikke bare et bidrag til en
generelt helsemessig sunnere livsstil, men treningen gir også mer overskudd til å møte utfordringer i arbeidsdagen.
I tillegg til å være helsefremmende bidrar treningen til å øke trivselen som igjen bygger fellesskap. At trening er godt for kropp og sjel er noe vi
alle vet - at kolleger trener sammen skaper sosiale relasjoner – samhold
- samt bidrar til økt trivsel i arbeidshverdagen.
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Anbud, anbud, anbud!
Følgende innlegg ble forsøkt satt inn i Adressa i første uke av januar
2008. Den har ikke til dags dato blitt satt inn i ordet fritt, og det er vel
åpenbart hvorfor, etter at du har lest innlegget: punkt en: den setter et
kritisk blikk på anbud som system, og punkt to: den prøver å vinkle Team
Trafikk på en positiv måte. Adressa gjør som kjent det motsatte. Les og
døm selv.
Så måtte det bare komme til
Trøndelag også, kollektivtransporten i Trondheim utredes med
tanke på anbud. Lenger sør i landet har dette vært på dagsorden
ei stund, en del transport er gjennomført på anbud slik at politikerne her har en del erfaring med
det. Det som jeg synes er rart er
at ikke politikerne våre har mer
kontakt med de der sørpå og utveksler erfaringer med dette systemet. Der og da spares det
penger, men til hvilken pris og
kvalitet? Og hva med regnestykket på lengre sikt, samfunnsøkonomisk? Transportbransjen er jo
hardt presset fra før, vi vet det
mangler flere tusen sjåfører på
landsbasis i transport, og det hjelper vel ikke bransjen generelt eller buss spesielt å jage en del av
sjåførene over på sykemeldinger
og trygd grunnet utrygghet og
elendige arbeidsforhold på arbeidsplassen deres. Når det gjelder bussbransjen, har man feks i
Stavangerområdet hatt store debatter gående om kollektivtilbudet
den siste tiden. Veolia er et av
selskapene som har fått så hatten
passer både når det gjelder selve

tilbudet generelt, og kvaliteten på
tjenesten. Et av momentene som
er kommet opp i anbudsdebatten
her i Trøndelag er utskifting av
gamle busser i tilfelle anbud. På
argumenteringen høres det nesten ut som om utviklingen har
stått stille de siste årene, men
faktum er at etter Nettbuss ble
eier av Team Trafikk har det
skjedd en meget stor forbedring
av vognmatriell. Langt over halvparten av selskapets vogner består nå av lavgulv, som er mye
bedre egnet for bytrafikk. Våre
innkjøp de siste to år har motorer
som tilfredstiller utslippskravet
Euro 4 og Euro 5. Det vil si at trafikkselskapet kjøper inn den best
tilgjengelige teknologien etter det
økonomiske handlingsrom man
har. Et annet moment er økningen
av passasjerantallet det siste året.
Vi har transportert rundt 10 prosent mer, og alle forstår, til og
med fylkespolitikere, at slike tall
ikke kommer av seg selv. Det er
lagt ned et betydelig arbeid i selskapet med å lage bedre skiftplaner, disponere matriell der det
trengs mest, og lage systemer slik
at folk kan holdes på jobb tross
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sykemeldinger. Vår sykemeldingsrate er nå på tur ned, og til
tross for underbemanning har vi
klart å kjøre de oppsatte turer,
blant annet ved bruk av overtid.
Men det betinger at skiftplanene
er slik at folk kan ha overskudd til
å ta litt ekstra kjøring for å få det
til å gå rundt. Fylkespolitikere har
gjort et nummer av at lønnsforhold ikke er tema når anbud innføres. Dette må være en gedigen
misforståelse. Det første man går
til angrep på er pensjonsordninger. Tror man virkelig at sjåfører i Team Trafikk eller bussbransjen generelt er overbetalt? Angrep på våre pensjonsordninger
vil selvfølgelig bli oppfattet negativt. Og hva med arbeidstidsordninger? Skiftplaner har meget stor
betydning i en slik bransje for å få
folk til å trives, og ikke minst få
friske og uthvilte folk på jobb.
Nødvendig tid til å komme seg i
rute igjen med de trafikale utfordringene vi har i denne byen er
viktig. Stramme ytterligere inn her,
og det vil garantert slå inn på
sjåførenes muligheter til å stille
opp på arbeid. Fire timer uten å
komme seg ut av sjåførstolen for
så å få seg en halvtimes pause,
for å på nytt sitte i stolen i fire timer til, det vil garantert jage folk
over på sykemeldinger, det
skjønner enhver. Et av argumentene vi har hørt, og som nesten
har blitt et mantra i fylkeskommunen er følgende: Ved anbud får vi
frem riktig pris. Det gjenstår å se
når regnskapet skal gjøres opp
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etter en femårsperiode om det ble
riktig pris. En ting er sikkert: Jeg
skal følge med regneferdighetene
deres i fylkeskommunen.
Med kollektiv hilsen Per E. Kufås,
bussjåfør i Team Trafikk.
Når man leser fra avisene i
Rogaland og nå sist fra Tønsberg
der Vestfold Fylkeskommune har
store
problemer
med
anbudsvinner
Unibuss
etter
1.januar, forstår man at pris og
kvalitet ikke nødvendigvis henger
sammen. De leverer ikke varene
for å si det pent, og det samme
tror jeg vi vil oppleve her hvis
anbud settes i verk. I stedet for en
kvalitetskontrakt der et selskap
selv tar seg av planlegging og
utførelse
vil
et
nytt
administrasjonsselskap opprettes
der man først må ha inn
ekspertise til å planlegge et tilbud
for de reisende, spesifiserte lønns
og arbeidsforhold må settes ned
på papiret, og så kan man lyse ut
på
anbud.
Deretter
må
anbudsvinner planlegge hvordan
turnusene skal bli effektive nok,
dobbel innsats i planlegging med
andre ord. Penger og tid blir brukt.
I tillegg skal de ansatte i
administrasjonsselskapet ha sin
lønn, og der går det ressurser,
fordi vi må ha god lønn for å få tak
i de beste medarbeiderne! Hørt
den før, eller? Rart den der ikke
gjelder for sjåfører? Deretter er
det laveste pris som gjelder, og
der
har
de
multinasjonale
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selskapene som Veolia som har
kapital i ryggen underby de andre
så det svir, konkurrenter skrelles
vekk, og når 5-årskontrakten går
ut er det kanskje bare en tilbyder
som
kan
by
på
neste
anbudsrunde. Da går prisen
kraftig opp fordi det tapte skal
hentes inn igjen, og man driver
ikke business som kjent med tap
over lengre tid. Da er man tilbake
til monopolet, bare at da er vi på
privat monopol. I mellomtiden er
tidligere arbeidsplasser rasert,
miljøet er brutt opp, og turnuser
og kjøretider helt omgjort, og hvis
du tror at du fikk økt kjøretid i det
nye selskapet, må du tro om
igjen. Oppå alt dette har en
masse gode sjåfører funnet seg
annet å gjøre, det hjelper sikkert
på sjåførmangelen i vår bransje?

Hva kan vi gjøre før eventuelt anbud settes i verk, og vil anbud
virke ødeleggende på våre arbeidsforhold? Det er vanskelig å
vite eksakt, men jeg tror anbud vil
komme, som amen i kjerka. Men
vi kan benytte tiden godt med å
peke på konsekvensene, bruke
de media vi har tilgang til, bearbeide sentrale politikere og ikke
minst våre organisasjoner. Akkurat nå jobbes det med spørsmålet
om anbud skal forholde seg til
overdragelse av virksomhet, noe
som vil forsterke våre rettigheter
til lønns og arbeidsforhold. Løpet
er ikke kjørt enda! Stå på krava,
kolleger!
Med hilsen en (tross alt) optimistisk 89 Kufås.

Vits:
En liten gutt ønsket seg så veldig 1000 kroner,
og ba til Gud i ukevis uten at noe skjedde.
Til slutt valgte han å skrive et brev til Gud for å be om 1000 kroner.
Postvesenet mottok brevet som var adressert til "Gud, Oslo",
og besluttet å videresende det til statsminister Jens Stoltenberg.
Statsministeren moret seg virkelig over brevet, og videresendte det
til Kristin Halvorsen med beskjed om å sende gutten penger.
Kristin Halvorsen derimot synes 1000 kroner var i meste laget for en liten
gutt, så hun sendte 100 kroner.
Den lille gutten jublet allikevel da han fikk pengene, og satte seg ned
og skrev et takkebrev til Gud:
"Kjære Gud, tusen takk for pengene du sendte meg.
Jeg har forresten merket meg at du sendte det via regjeringen,
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og de rasshøla trakk 90 prosent i skatt!"

ADR og båtførerkurs?
Fagforbundet Buss og Sporveisbetjeningens Forening vurderer å
arrangere ADR kurs. For å gjennomføre et slikt kurs er vi avhengig
av minimum 20 deltakere. ADR kurset være gratis for BSF sine
medlemmer, dersom vi får nok deltakere.
Vi har også vurdert å arrangere båtførerkurs for våre medlemmer.
Dette kurset vil ha en egenandel. Vi er avhengig av minimum 20
deltakere for å gjennomføre båtførerkurset.
Dersom du kan være interessert i et slikt kurs så gi beskjed snarest
til fagforeningskontoret buss@broadpark.no eller til
opplæringsansvarlig Børge Tingstad 92237643 botingst@online.no

Vits:
En ingeniør dør, og kommer til Perleporten. St. Peter sjekker papirene
hans og sier: -Å, du er ingeniør - du skal ikke være her.
Så må ingeniøren møte opp ved inngangen til Helvete og her kommer
han inn.
Ganske snart blir ingeniøren misfornøyd med boforholdene, og begynner
nesten omgående med å tegne og bygge forbedringer rundt omkring.
Etter en stund finnes det klimaanlegg og vannklosetter, og ingeniøren er
rett så populær blant de andre.
En dag ringer Gud til Satan og spør: -Nå, hvordan går det nede hos
dere?
Satan svarer: -Her går alt så meget bedre. Vi har fått klimaanlegg og
vannklosetter, og vi sitter bare venter på hva denne ingeniøren skal finne
på neste gang.
Gud utbryter: -Hva? Har dere en ingeniør? Det må være en
misforståelse, han skulle aldri ha havnet nede hos dere. Send han opp
hit med en gang.
Satan sier: -Kommer ikke på tale, jeg er fornøyd med denne ingeniøren,
så ham vil jeg beholde.
Gud skriker ut: -Send ham hit, ellers kommer jeg til å saksøke dere.
Satan ler så han nesten detter av stolen.
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- Yeah, right! . Og hvor skal du få tak i en advokat, da?

Vits:
Fire karer skrøt vilt av hvor smarte bikkjene deres var. Den første var en
ingeniør, nr. to var en økonom, tredjemann en kjemiker og sistemann en
fagforeningsmann.
For å vise seg, ropte ingeniøren på kjøteren sin;"T-kvadrat, vis dem!"
T-kvadrat gikk bort til en pult, tok ut papir og penn og tegnet en sirkel,
en firkant, og et triangel.
Alle var enige om at dette var brukbart.
Økonomen påsto at bikkja hans var lurere, ropte på den og sa "Budget,
vis dem!" Hunden gikk inn på kjøkkenet, tok fram et dusin kaker og
fordelte de i fire like hauger.
Igjen var de enige om at dette var bra.
Kjemikeren ville overgå de andre og ropte på bikkja si; "Molar, vis dem!"
Molar gikk opp på bakføttene bort til kjøleskapet og tok ut en liter melk, 4
glass og tømte nøyaktig 2.5 dl. i hvert glass uten å søle en dråpe.
Absolutt brukbart, var de andre enige i.
"Hva kan bikkja di gjøre da?" , spurte de fagforeningsmannen.
Han ropte på bikkja si og sa "Kaffepause, gjør greia di!"
Kaffepause hoppet opp, åt opp kakene, drakk melka, dreit på papiret,
knullet de tre andre bikkjene, påsto at han hadde skadd ryggen sin under
akten, fylte ut en anmeldelse på usikre arbeidsforhold, søkte om tapt
arbeidstidskompensasjon, tok ut sykemelding og dro hjem.
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Fagforbundet grunnsyn
Her er et lite utdrag av Fagforbundets handlingsprogam og vedtekter.

Verdigrunnlag
Fagforbundet bygger sin virksomhet på frihet, likhet og solidaritet.
Fagforbundet er en offensiv arbeidstakerorganisasjon som arbeider
for å videreutvikle og trygge velferdsstaten. Dette gir individet frihet
og trygghet. Frihet er i denne sammenhengen ikke bare et spørsmål
om fravær av tvang, men også et spørsmål om muligheter og rettigheter for den enkelte. Likeverd er et gjennomgående prinsipp for
Fagforbundet, uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, seksuell
legning, religion eller livssyn. Det samme er internasjonal forståelse,
solidaritet og flerkulturell integrering. Arbeid mot rasisme og diskriminering er en prioritert oppgave. Gjennom omtanke, samhold og
solidaritet vil Fagforbundet styrke medlemmene i arbeidet med å
bedre deres lønns- og arbeidsvilkår, og i å trygge arbeidsplassene.
Likestilling
Likestilling er et gjennomgående prinsipp som sikrer kvinner og
menn like muligheter til å ivareta seg selv, karriere og familieliv.
Målsettingen er å sikre alle like muligheter til et godt arbeidsliv.
Dette innebærer rett til hel stilling, en lønn å leve av og en verdig
pensjonstilværelse.
Internasjonal solidaritet
Et solidarisk samfunn, nasjonalt og internasjonalt, hindrer undertrykking, utbytting og nød. Samarbeid på tvers av landegrensene er
en forutsetning for at faglige rettigheter gjøres gjeldende for arbeidstakere i alle land.
Fagforbundet vil:
Arbeide for likestilling og likeverd for alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisk eller kulturell bakgrunn, seksuell legning, religion, livssyn eller funksjonsnivå

42

FRONTRUTA 1-2008

Det norske samfunnet er bredere kulturelt sammensatt nå enn tidligere. For samfunnet som helhet, på arbeidsplassene og i organisasjonslivet, må det legges til rette for at personer med minoritetsetnisk bakgrunn får delta i samfunnsutviklingen på lik linje med
andre. Arbeidstakere med minoritetsetnisk bakgrunn må sikres mot
diskriminering. Større ressurser må brukes på integreringstiltak for å
skaffe folk jobb, bolig og mulighet for å bygge et sosialt nettverk.
Integreringstilskuddene må brukes målrettet i kommunene. Ulike
kultur- og miljøtiltak er nyttige redskaper i integreringsarbeidet. Det
må utvikles nye arenaer for samarbeid med innvandrerorganisasjonene. Alle offentlige bygg må bli rasismefrie soner.
Fagforbundet skal:
Arbeide for å sikre medlemmer reell innflytelse og medbestemmelsesrett på egen arbeidsplass og i egen arbeidssituasjon – og gi tillitsvalgte muligheter til å utføre sine verv for medlemmene.
Arbeide for likestilling og likeverd for alle.
Arbeide for å utvikle demokratiet nasjonalt og internasjonalt, og
sikre frihet, likhet, solidaritet og rettssikkerhet for alle mennesker.
Arbeide for at fagbevegelsen alltid er fri og uavhengig.
Arbeidstakere som står tilsluttet eller representerer politiske partier,
organisasjoner eller grupper som har nazistisk, rasistisk eller fascistisk formål, kan ikke være medlemmer i forbundet.

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

Jens Bjørnebo
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Kurs på Lian:
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Streike støtte ved sentrum røntgen:
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Vits:
En politiker besøkte et galehus og ble vist rundt av bestyreren.
"Hvordan finner dere ut av om folk er "gale" nok til å bli innlagt?"
spurte politikeren.
"Vi fyller et badekar med vann, gir dem en teskje, en kopp og en bøtte
og ber dem tømme karet!"
"Nåh!" sa politikeren.
"De normale bruker vel bøtta fordi det går fortest?"
"Nei," svarer bestyreren.
"De normale drar ut proppen! - Vil du ha en seng ved vinduet?"

Redaktørens hjørne:

Info:
Fra 1. januar 2009 blir det ikke lenger fritt fram for å kjøre med minibuss i
kollektivfeltet, har Samferdselsdepartementet bestemt.
Det vil være unntak for minibusser i ”løyvepliktig yrkestransport” og for
minibusser som frakter minst sju personer i tillegg til sjåføren. Med
minibuss menes en buss med inntil 16 passasjerplasser.
Det er også bestemt at det ikke lenger er lov å kjøre med tre- og firehjuls
motorsykkel og moped i kollektivfelt.

