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FORENINGENS LEDER

Ta med deg en tillitsvalgt i møtet
Nå har vi nok en gang opplevd at
flere medlemmer ikke har fått ivaretatt
sine rettigheter godt nok i møter med
bedriftene. Vi anbefaler sterkt at du tar
med deg en tillitsvalgt inn i møter med
bedriften, dersom du tror det er noe
alvorlig på gang. Spesielt dersom det
er snakk om en eller annen form for refs
eller straff eller advarsel, eller i verste
fall oppsigelse. Både for å være sikker
på at dine rettigheter blir ivaretatt på
en god måte, og fordi arbeidsgiver
ofte opptrer litt roligere og mere
forsiktig når det er en tillitsvalgt til
stede i møtet. Det er ingen grunn til å
skjemmes over noe du har gjort, eller
opplevd. Vi har hørt det meste før,
både i jobbsammenheng og når det
gjelder private forhold. VI tillitsvalgt
har full taushetsplikt om det vi hører
på slike møter.
Det er også lov til å avbryte et møte
du er i, dersom du føler at situasjonen
kommer ut av kontroll. Eller at møtet
blir litt mere alvorlig enn du trodde. Da
kan du bare be om at møtet avbrytes,
og utsettes, slik at du kan ha med deg
en tillitsvalgt. Du har bestandig krav
på å ha med en tillitsvalgt i møter med
bedriften, dersom du ønsker det. Men
vi må få beskjed, og det er selvsagt du
som bestemmer.

Pensjonssystemet i Norge
er egentlig ikke så komplisert som
mange tror. Men det er mange
varianter som kan være vanskelig å ha
oversikt over. Men for de aller fleste av
våre medlemmer så er det 3 forskjellige
pensjoner som gjelder.
Folketrygden ligger i bunnen,
og den baserer seg delvis på inntekten din gjennom hele livet. En
del. Grunnpensjon, er uavhengig
av inntekt, men du må ha 40 års
opptjening for å få full grunnpensjon.
Tilleggspensjonen er knyttet til det du
har tjent gjennom livet. 18,1 % av din
inntekt settes av som din pensjonsformue. Men alle som er født i Norge
er sikret en minimumspensjon,
minstepensjon.
Det er ikke like enkelt dersom du er
innvandrer til Norge eller flyktning.
Skriver litt om dette også et annet
sted i bladet.
Dette utgjør folketrygden og er
livsvarig, og du kan ta den ut fra 62
år om du ønsker det. (under visse
forutsetninger, som vi ikke skal gå inn
på her) Du kan jobbe ved siden av om
du klarer/vil det. For de fleste av våre
medlemmer som går av nå, så utgjør
folketrygden ca 300 000 kr,
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men selvsagt med variasjoner ift. hva
du har tjent.
Så kommer AFP på toppen av
folketrygden, for de som har rett på
det. Den baserer seg også på alle
inntekter du har hatt gjennom livet,
men det er spesielle opptjeningsregler,
som vi skriver om et annet sted i
bladet. AFP utgjør 3,14% av det du
har tjent gjennom livet, og utbetales
så lenge du lever. Kan tas ut sammen
med folketrygden fra 62 år (under visse
forutsetninger). For de fleste av våre
medlemmer utgjør AFP mellom 50- og
70 000 i året. Og du kan jobbe ved
siden av så mye du vil/kan.
Så har vi tjenestepensjoner. I bussbransjen har vi en innskuddsordning,
som setter av 5% av din inntekt over
1G, ca 100 000 kr., på en egen
pensjonskonto for deg. Denne
pensjonen skal normalt utbetales fra
67 år til 77 år. Men nå er det åpnet
for også å ta ut denne fra 62 år og
til 77 år. Her må du gå inn på din
pensjonsleverandør for å finne ut
hva det vil gi deg i utbetaling, for her
er det store variasjoner. De som er
relativt unge kan forvente at det skal
gi en bra pensjon, pga mange års
opptjening. For oss gamlinger utgjør
den ikke så mye, fordi vi maksimalt
har opptjening fra 2008, når vi fikk på
plass Bussbransjeavtalen. Men om vi
får pensjon fra første krone, så vil det
utgjøre en god del ekstra i pensjon,
spesielt for ungdommen.
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Så har du kanskje en privat tjenestepensjon fra et tidligere arbeidsforhold,
som også står på en egen pensjonskonto. Disse kan du nå samle på en
felles konto, EPK, egen pensjonskonto,
i det selskapet du selv velger. Her har
nå LO et glimrende tilbud gjennom
LOfavør. (Se annet sted i bladet).
Så er det noen som har opptjent
en offentlig pensjon fra tidligere.
Den kommer normalt til utbetaling
fra 67 år, og blir da samordnet med
folketrygden. Men om du har en
offentlig pensjon fra bussbransjen,
f.eks. i TT, så har den pensjonen
særaldersgrense på 65 år, dersom du
er bussjåfør. Da kan du få den utbetalt
fra 65 år. Da får du denne utbetalt i sin
helhet frem til 67 år, hvor den da blir
samordnet med folketrygden. Den
gjelder da frem til du dør. Men husk
at du må søke om å få utbetalt din
pensjon. Arbeidsgiver bruker å være
behjelpelig med dette. De som har den
gamle offentlige pensjonen, kan også
ha krav på noe uførepensjon fra denne,
dersom du er uheldig å blir helt, eller
delvis, uføretrygdet.
Er det noe du lurer på om pensjon,
så ta kontakt, så skal jeg informere så
godt jeg kan. Elles finne du mye på
NAV.no og Norskpensjon.no.

Ole Roger Berg
Leder Fagforbundet BSF

Innvandrere flest kommer til å få lave pensjoner
– Alle år med arbeidsinntekt mellom 13 og 75 år teller når pensjonen
skal tjenes opp. Har du gått glipp av mange arbeidsår i Norge, blir
det dermed vanskelig å få en god pensjon.
Mange har tjent opp en viss
alderspensjon i hjemlandet sitt, slik at
de likevel kan få et akseptabelt samlet
pensjonsnivå. En del land har imidlertid
ikke et velfungerende pensjonssystem,
så alle kan ikke forvente å få uttelling her.

må man ha bodd i Norge i minst tre år
etter fylte 16 år. Nye uttaksregler som
er innført fra januar 2011 gir mulighet til
å ta ut alderspensjon fra 62 år hvis man
har høy nok opptjening. Fra fylte 67 år
kan alle ta ut alderspensjonen sin.

Også de som har arbeidet få år i
Norge, er garantert minstepensjon så
lenge de er bosatt her. Det sørger en
egen stønadsordning for pensjonister
med kort botid i Norge for. Stønaden
blir behovsprøvd mot all annen inntekt,
både i Norge og utlandet.

Flyktninger egen ordning

Formue kan også gi avkortning.
Flyktninger er unntatt fra denne
behovsprøvingen, og har rett til
minstepensjon uten avkortning for
annen inntekt og formue, ifølge Nav.

I folketrygdloven § 1-7 er en flyktning
definert som følger: Med en flyktning
menes i denne loven en person om er
innvilget oppholdstillatelse i medhold
av utlendingsloven § 28.

Alderspensjonen i Norge består
for personer født frem til 1962 av
grunnpensjon, tilleggspensjon,
og særtillegg. Grunnpensjon og
særtillegg gis uavhengig av tidligere
inntekt. Summen av grunnpensjon og
særtillegg utgjør det som vanligvis
omtales som «minstepensjon».

Hvilke særlige regler gjelder for rett til
pensjon for de som har fått opphold
i Norge med flyktningstatus? Disse
har rett til full grunnpensjon og fullt
særtillegg uten hensyn til opptjent
trygdetid. Tilleggspensjonen er
imidlertid ikke omfattet av særreglene.
Det betyr at flyktninger på lik linje med
andre innbyggere må arbeide og tjene
opp retten til pensjonspoeng for å få
beregnet tilleggspensjon. Et lite unntak
gjelder de som er født før 1937 og som
får beregnet tilleggspensjonen etter
særlige regler (overkompensasjon). For

For å få full grunnpensjon og fullt
særtillegg kreves 40 års botid i Norge,
jfr. folketrygdloven §§ 3-2 og 3-3. Ikke
40 års arbeid. Botid. For å få rett til
alderspensjon fra folketrygden i Norge

Det er viktig å understreke at det bare
er de som har flyktningstatus som
omfattes av særreglene om pensjon.
For alle andre innvandrere til Norge
gjelder de samme regler som for de
som er født og oppvokst i Norge.
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flyktninger gjelder ikke kravet om et
visst antall år med trygdetid før 1967.
Dette vil uansett bare gjelde et fåtall
personer.
Bakgrunnen for disse særreglene er
at flyktninger ikke vil ha pensjonsrettigheter i det landet de har flyktet
fra, slik situasjonen normalt vil være for
andre som flytter til Norge i yrkesaktiv
alder. For å sikre eldre flyktninger et
visst livsgrunnlag har Stortinget vedtatt
disse særreglene.
Hvordan vil disse reglene slå ut i
praksis? La oss illustrere det med et
eksempel hvor vi ser på tre personer
med ulik status, som tar ut alderspensjon ved fylte 67 år. Felles for alle
tre er at de ikke har arbeidet i Norge.
1. Kari fra Norge. Har bodd i Norge
hele livet. Ved fylte 67 år får hun
alderspensjon med full trygdetid
(40 år). Siden hun ikke har

vært i arbeid får hun beregnet en
minstepensjon.
2. Jelena fra Russland. Har fått
innvilget opphold i Norge med
grunnlag i familiegjenforening. Ved
fylte 67 år har hun bodd 10 år i
Norge. Hun får beregnet en
trygdetid på 10 år. Hun får beregnet
en alderspensjon tilsvarende 10/40
deler av en minstepensjon.
3. Khaled fra Syria. Han har fått
innvilget opphold i Norge som
flyktning i henhold til
utlendingslovens § 28. Ved fylte
67 år har han bodd 5 år i Norge.
Som følge av særreglene for
flyktninger får han innvilget full
trygdetid og fullt særtillegg. Han får
beregnet en minstepensjon.
Særreglene om beregning av pensjon
for flyktninger gjelder bare så lenge
vedkommende bor i Norge. Om
vedkommende flytter fra Norge faller
særreglene bort.

Pensjonskonto
Fra 1. januar 2021 får våre medlemmer samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto.
Pensjonskontoen skal følge arbeidstakeren gjennom ulike
arbeidsforhold og gi bedre oversikt over pensjonssparingen.
Hva er egen pensjonskonto?
Egen pensjonskonto er en konto der all
din pensjon fra tidligere og nåværende
arbeidsgivere samles.
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Du får automatisk egen pensjonskonto
hos din arbeidsgivers pensjonsselskap.
I egen pensjonskonto får du samlet
pensjon fra:

• den arbeidsgiveren du har i dag
• tidligere arbeidsgivere
• enkelte private pensjonsprodukter
med samme skatteregler som
innskuddspensjon
Dette gjelder ikke tidligere opptjent
offentlig pensjon, som noen av våre
medlemmer har. Heller ikke tidligere
ytelsespensjoner som noen kan ha.

Når får jeg egen pensjonskonto?
Du får egen pensjonskonto 1. februar
2021. Fra 1. februar kan du flytte
pensjonen din til det pensjonsselskapet
du ønsker. Selve flyttingen av pensjonen
skjer mellom 1. mai og 30. november.
Du har 3 valg
1. Hvis du ikke foretar deg noe, vil
all pensjonsopptjening fra tidligere
arbeidsforhold hvor du har hatt
innskuddspensjon, bli samlet hos
pensjonsselskapet til din nåværende arbeidsgiver i løpet av
2021. Reservasjons-fristen for automatisk sammenslåing er 1. mai 2021.
2. Du kan reservere deg mot en
samling av pensjonene
3. Du kan velge selv hvilket selskap
som skal forvalte dine pensjoner.
Hva bør du velge?
Du bestemmer selvsagt selv, men
et godt tips er å samle all pensjon
i et selskap som har lavest mulig
forvaltningsgebyr. Selskapene skal
selvsagt ha betalt for å håndtere
din pensjon. Men for pensjonen du
har i ditt nåværende arbeidsforhold
betaler arbeidskjøper kostnaden. Den
pensjonskapital du har opptjent hos
tidligere arbeidsgivere betaler du selv
kostnaden for å forvalte.

LO favør har som kjent gått ut med
et tilbud til alle våre, og andre LO
organiserte, gjennom Sparebank 1smn.
LO favør har et forvaltningsgebyr
på 0,18 % av summen du har på din
pensjonskonto. Det betyr at om du har
100 000 kroner på din pensjonskonto,
så betaler du 180 kr i året i gebyr. Ikke
en stor sum, men over mange år og
med økende pensjonskonto blir det
penger å tjene på å velg riktig. Til
sammenligning har Storebrand 0.25%,
Nordea har 0,30% og DNB har 0,40%.
Selv om du velger en annen leverandør
enn den din nåværende arbeidsgiver
bruker, så vil du fortsatt stå tilknyttet
den ordningen arbeidsgiver har,
med de rettigheter det innebærer.
Arbeidsgivers pensjonsleverandør
overfører månedlig din pensjon til din
egen leverandør.
Det er to grupper som har mye å
hente på å samle all pensjon hos en
leverandør med lave kostnader.
Det er dere som har hatt flere
arbeidsgivere og har flere små
pensjoner rundt omkring. Dere har en
del å hente på å samle alle i en pott,
ikke minst for oversikten sin skyld.
Og fordi en del selskaper har høye
gebyrer.
Den andre gruppen er dere som er
relativt unge. Dere vil få mye igjen,
både fordi dere vil få en betydelig
pensjonskonto etter hvert. Gebyrene
er jo prosentvise, og fordi dere har
mange år å tjene opp pensjonen på,
har dere dermed like mange år å betale
gebyr på.
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AFP
Hovedregelen
Av vilkårene som knytter seg til
62-årsdagen, er ansiennitetstid det
viktigste. Ansiennitetsperioden er
de siste ni årene før du fyller 62 år.
For å kunne få AFP, må du i syv av de
siste ni år før du fyller 62 år være i
arbeid i en (eller flere) AFP-bedrift(er).
Arbeidsforholdet må være ditt
hovedarbeidsforhold, og du må ha en
stillingsandel på minst 20 prosent. Din
pensjonsgivende inntekt (lønn mv.) fra
bedriften må i tillegg være høyere enn
dine øvrige inntekter. For at du skal
kunne få ansiennitet for en periode, må
bedriften(e) du er ansatt i være tilsluttet
AFP-ordningen i samme periode.

Viktig å merke seg
Fra du fyller 53 år (når ansiennitetsperioden starter), bør du være
oppmerksom dersom det skjer
endringer i ansettelsesforholdet ditt.
I verste fall kan retten til AFP bortfalle
på bakgrunn av slike endringer. Det
er derfor viktig å være klar over at
hendelser, som for eksempel jobbskifte
sent i karrieren, kan påvirke din rett til
å få AFP. Dersom du planlegger å ta
ut AFP, er det viktig at du undersøker
disse reglene nøye.

Kan uføretrygd kombineres med
privat AFP?
NEI: Hvis du mottar, eller har mottatt,
uføretrygd fra NAV (hel eller delvis)
etter du har fylt 62 år, kan du ikke
få AFP. Skal du søke om AFP, må du
derfor si fra deg uføretrygden før fylte
62 år. Departementet har i brev til
Fellesordningen for AFP opplyst at
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arbeidstaker som søker AFP fra fylte 62
år, kan motta uføretrygd den måneden
de fyller 62 år, uten å miste retten til
AFP. Vi anbefaler uansett alle som er i
denne situasjonen å kontakte NAV for
veiledning.
I AFP-regelverket stilles det krav til at
du ikke har hatt øvrige inntekter som
overstiger din pensjonsgivende inntekt
fra tilsluttet bedrift i mer enn to av
inntektsårene i ansiennitetsperioden.
Som pensjonsgivende inntekt fra
tilsluttet bedrift anses også:
• Sykepenger mottatt på grunn av
bortfall av arbeidsinntekt i en bedrift
tilsluttet Fellesordningen
• Dagpenger ved permittering
mottatt på grunn av bortfall av
arbeidsinntekt i en bedrift tilsluttet
Fellesordningen

Disse AFP-fellene må du unngå
Har du passert 55 år og jobber i en
AFP-bedrift med tariffavtale, må du
holde tunga rett i munnen. Hvis du
trår feil, kan du miste millionbeløp i
ekstrapensjon livet ut.

Stå i jobb
Du må være i arbeid helt fram til du
starter uttak av AFP. For å ha rett til
AFP må du ha arbeidet i en AFPbedrift i 7 av de siste 9 årene før fylte
62. Minimum 20 prosent stilling og
tjene mer enn 1G. Har du ikke de
nødvendige 7 årene på 62-årsdagen,
kan du ikke hente deg inn igjen ved å
jobbe videre.

Sykmeldt

Flere inntektskilder

Du får avslag på AFP-søknaden dersom
du har for mange sykemeldinger de tre
siste årene før uttak. Du kan ikke vært
sykemeldt mer enn 52/104* uker de
tre siste årene. (*perioden ble utvidet
1. juli 2018 for søkere født 1. mars 1955
eller senere).

Hoveddelen (mer enn 50 prosent) av
arbeidsinntekten din må komme fra en
AFP-bedrift.

Innleid
Hvis du jobber som innleid i en bedrift
med AFP-ordning, vil du ikke få AFP
uten at innleiebedriften du er ansatt i
har AFP.

Arbeidsledig
I løpet av de tre siste årene kan du ikke
ha et opphold på mer enn 26 uker fra
en bedrift med AFP-ordning.

Sluttpakke
Hvis du mottar sluttpakke,
gavepensjon eller ventelønn i løpet
av de siste 3 årene før fylte 62 år, vil
dette kunne diskvalifisere til å få AFP.
Hvis ytelsen i ett eller flere av årene
overstiger 1,5 G. (Ca. 150.000 kr.)

Ikke glem å søke
AFP kommer ikke av seg selv, og det er
for sent å søke om AFP etter at du har
sluttet å jobbe.

Noen forberinger fikk vi i
oppgjøret 2018:
Slitertillegg er et mindre tillegg som er
innført for de som ikke kvalifiserer til å
få AFP.
Perioden du kan være sykmeldt uten å
miste rettten til AFP utvides, slik at du
kan være sykmeldt inntil to av de tre
siste årene før du tar ut AFP.
Og det er innført en litt bedre sikkerhet
for å beholde AFP til den enkelte hvis
arbeidsforholdet opphører grunnet
konkurs og oppsigelse bl. a. Etter de
nye reglene vil ansatte beholde retten
til AFP ut oppsigelsestiden.

Forklaring av lønnsoppgjøret
2,7 % er ramma for oppgjøret i
industrien, det såkalte Frontfaget. Det
er da den beregnede årslønnsveksten
for industrien i Norge i år, og danner
da ramma som alle andre områder
må forholde seg til. Dette gjelder da
anslått lønnsveksten i år, altså hele
2021. Det er beregninger/estimeringer
gjort av NHO i samråd med LO.

Frontfaget
Eller frontfagsmodellen som det kalles,
er en ordning som partene i Norge
(LO-NHO) har blitt enige om å bruke.
Den går kort fortalt ut på at vi i Norge
ikke skal ha så stor lønnsvekst at det
svekker industriens konkurransekraft,
altså først og fremst den eksportrettede
industrien. Lønnsveksten i Norge må
over tid ligge omtrent på linje med de
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landene vi eksporterer og konkurrerer
med.

Årslønnsvekst
Vi snakker hele tida om lønnsveksten
i det aktuelle kalenderåret. Altså
fra 1. januar til 31. desember. Og
vi snakker om gjennomsnittslønn
for hele bransjer. Gjennomsnittlig
industriarbeiderlønn i 2020 ble på
506 630 kr pr år. Gjennomsnittlig
bussarbeiderlønn ble på 465 407 kr.
Altså ligger vi på 91,9% av
gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
Derfor får vi ikke lavlønnstillegget,
for det gis til de bransjene som
ligger under 90%.

Tarifftillegg
Det er lønnsøkningen som avtales i
årets oppgjør. I år er det altså 2,25
kr/t pluss et lavlønnstillegg på kr 1,0
pr time. Denne økningen i timelønna
påvirker også ubekvemstilleggene.
Det er beregnet at dette utgjør 0.7
prosentpoeng av ramma på 2,7.

Ubekvemstillegg
Så er det mange som lurer på hvorfor
vi skal regne med ubekvemstilleggene
når vi regner ut gjennomsnittlig
årslønn i bussbransjen. Det er fordi
gjennomsnittlig industriarbeiderlønn
regner med alle variable tillegg, så for
å få til en reell sammenligning, må vi
gjøre det samme.

Overheng:
Det regnes, rent teknisk ut, ved å se på
forskjellen mellom lønna i desember
måned og gjennomsnittslønna pr.
mnd. for hele året. Årsaken til at vi må
regne på dette, er at lønnstilleggene
som regel gjøres gjeldende fra 1. april.
10

Da blir lønnsøkningen for det året kun
virksom i 8 måneder, mens vi får en
«ettervirkning» inn i neste år for de
første 4 månedene. Dvs at vi får en
økning i årslønna automatisk også året
etter.
For å si det på en annen måte: Dersom
alle lønnstillegg hadde vært gitt fra
1. januar hvert år, så hadde vi ikke
hatt noe overheng. Da hadde all
lønnsøkning virket hele det året.
Dette er også årsaken til at vi i
Bussbransjen kunne få et ganske stort
kronetillegg i 2020, fordi en del av
tillegget ble gitt fra 1. oktober. Vi fikk
2 kr fra 1. april og 3,50 fra 1. oktober.
Pluss 2,50 fra 1. april i år. De 3,50 fra
1. oktober virker i bare 3 måneder av
året 2020. Derfor blir ikke virkningen
på årslønna særlig stor for 2020, og vi
holdt oss innenfor ramma på 1,7%.
Men virkningen av de 3,50 ser
vi i 2021, fordi da får vi et større
overheng, fordi vi drar med oss denne
lønnsøkningen inn i 2021. Overhenget
i bussbransjen er faktisk på 1,9% i år
pga dette.

Glidning
Resterende bidrag til årslønnsveksten
i industrien som helhet er anslått
glidning. Denne er hovedsakelig
bidrag fra lokale forhandlinger, men
også blant annet endringer i uttelling
fra garantiordninger, akkord og
uregelmessige tillegg. Denne anslås til
ca 1.0 prosentpoeng i industrien.
Til sammen blir dette da ramma på
2,7 % for industrien:
• Lønnsglidning 1,0

• Overheng 1,0
• Tarifftillegg 0,7

Ramma i Bussbransjen
For andre områder, som f eks buss, er
disse tallen annerledes. Vi har nesten
ingen glidning, fordi vi ikke har lokale
forhandlinger. Derfor avtalte vi et
tillegg på kr 2,50 i oppgjøret i fjor, som
kommer nå fra 1. april i år. Denne utgjør
ca. 0.8 prosentpoeng. Det er på en
måte vår glidning.

Vi får altså tarifftillegget (2,25 k/t) som
alle andre. Pluss det tillegget vi avtalte
i fjor for årets oppgjør på kr 2,50. Til
sammen kr 4,75 pr t. eller kr. 9262,50
pr år. Fra 1. april. Alle lønnsøkninger
regnes ut fra 37,5 t/uke, som er 1950
t/år. Så hvis du går på 35,5 t/u så blir
timelønnsøkningen litt høyere. Pga det
store overhenget, så får vi en bedre
lønnsutvikling i 2021 enn den som
er beregnet for industriarbeideren
(2,7%). For oss blir tallene slik:

Generelt sentralt tillegg (2,25 kr)

0,7

Vårt avtalte tillegg fra i fjor (2,50 kr)

0,8

Overheng

1,9

Sum ramme BBA

3,4 % i gjennomsnitt

Ole Roger Berg
Leder Fagforbundet BSF
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Portrett: Ole Roger Berg
Det er vel få i vår bransje som aldri har hørt om denne mannen!
Fagforeningsleder og Streikegeneral, er ord som ofte blir brukt om
Ole Roger Berg. Men hvem er han egentlig?

Vi kan lett finne ut hva han har vært
med på om vi søker en runde eller to
på nettet, men kan man si at arbeidet
hans innen fagforeningen beskriver
personen bak? Hvordan startet
karrieren hans, og engasjementet han
er blitt så kjent for? Og hvordan har
han klart å opprettholde kamplysten
i mer enn 40 år? Redaksjonen fikk en
litt uformell samtale med ham for å
finne ut.
Det hele startet da han var ferdig
i militæret hvor han hadde tatt
lastebil-lappen. Etter et par år som
lastebilsjåfør i forsvaret var han
plutselig uten jobb. En kompis som
jobbet som bussjåfør i Trondheim
Trafikkselskap mente de sikkert trengte
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folk der. Desember 1979 fikk han starte
som bussjåfør hos TT.
Det skulle vise seg at kompisen var
mer enn gjennomsnittlig engasjert
i fagforeningsarbeid, og Ole Roger
ble etter hvert dratt inn i BSF, Buss -og
Sporveisbetjeningens Forening som
det het da.
«Det har det med å balle på seg
litt», sier Ole Roger og humrer litt.
Et engasjement som lokal trener
for Utleira fotballag når barna var
små, hadde utviklet seg til at han
ble leder for hele fotballklubben.
Fotballinteressen har han beholdt,
Manchester United er «hans» lag. Han
innrømmer at han ikke ser riktig alle

kampene lenger, men han har god
greie på lagets tabellplassering.
Det skulle vise seg etter hvert at det
«ballet på» seg med BSF også. Han
startet som medlem, men har opp
gjennom årene hatt de fleste verv innen
fagforeningen, bortsett fra kasserer. Og
nå er han jo leder, et engasjement han
har hatt helt siden 1996.
Han husker godt hvordan det
var å ta over ledervervet, det var
omtrent som å hoppe etter Wirkola.
Forrige leder hadde en enorm
kunnskap og kapasitet, og det var en
kjempeoppgave å skulle videreføre
alt arbeidet.
Forholdet mellom ledelse og fagbevegelsen var adskillig tøffere da enn
det oppleves nå. Diskusjonene var mye
mer politiske, og konfrontasjonene
mye hardere. Men etter storstreiken
i 1993 ble det nødvendig å prøve
å normalisere forholdet mellom
ledelse og fagforeningen for i det
hele tatt å komme videre. Forsoning
og internt samarbeid ble etter hvert
etablert. Da kollektivtrafikken skulle
ut på anbud i 2008 fikk de to partene
også en felles interesse. Ingen ønsket
anbudsordning, hverken ledelse eller
fagforening. Det ble ny streik, politisk
streik denne gangen. Anbud ble det jo
likevel, men de kjempet i det lengste.
Og det er kanskje det som
kjennetegner Ole Roger best. Hans
evne og vilje til å prøve å gjøre en
forskjell, til å kjempe og forsøke å
gjøre forholdene bedre for kolleger
og medlemmer. Når en taktikk viser
seg å ikke fungere, da må man prøve
en annen måte. Det er ikke sånn at

han er i kampberedskap hele tiden,
snarere tvert imot. Hans erfaring er
at det meste ordner seg med åpen
dialog, men hvis ikke kan man velge å
gå hardere til verks. Og kanskje vinner
man aldri frem med en sak. Men man
må faktisk akseptere det også, og gå
videre.
«Vår ære består ikke i å aldri falle, men
å reise oss igjen hver gang vi faller.»
Dette er et sitat Ole Roger liker godt,
og som han også etterlever. For han
har vunnet mange kamper, men han
har tapt mange også, både i karrieren
sin og privat.
Så hvordan reiser han seg igjen
etter et nederlag? Hva er det som
13

gjør at Ole Roger finner krefter gang
etter gang til å kjempe nye kamper?
Den største drivkraften er nok hans
rettferdighetssans og hans ønske om å
utgjøre en forskjell. «Når man har holdt
på en stund så går det litt i blodet»,
mener Ole Roger. Fagforeningsarbeid
går fra å være et engasjement til å bli
en tilstand.
Det finnes alltid saker å jobbe med,
det er alltid ting som kan bli bedre.
Man må ha en solid dose tålmodighet
også, for ting blir ikke endret over
natten. Enkelte ting tar flere år å
planlegge og gjennomføre, som f.eks.
Bussbransjeavtalen. Det tok rundt 10 år
å få den på plass, en prosess som Ole
Roger var en del av. I dag kan vi knapt
tenke oss en arbeidssituasjon uten den
avtalen. Men man må alltid videre,
tidene endrer seg hele tiden, og det er
viktig å følge utviklingen på alle fronter
uten å miste grunnverdiene av syne.
Og man skulle kanskje tro at Ole Roger
hadde nok arbeid som leder av BSF,
og alle andre verv han har og har hatt
i Norge. Men nei da, det stopper ikke
der. Han har et glødende engasjement
for Palestina og all den urett som skjer
der. Han har vært Fagforbundet sin
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ambassadør i Palestina i 10 år, og kaller
det sitt andre hjemland. I tillegg er han
involvert i et 2-årig prosjekt i Russland
og fagbevegelsen der.
Det er ikke alltid så lett å tømme hodet
for tanker, man kan kanskje si det er en
bivirkning av et sterkt engasjement.
Notatblokk på nattbordet har blitt
en nødvendighet. Det kan ofte være
vanskelig å få sove når man har i
overkant mange arbeidsoppgaver, da
hjelper det å notere stikkord så hodet
kan få litt fred. Det nytter ikke i lengden
at bare kroppen hviler, hodet må hvile
det også. Det har i løpet av 40 år vært
mange saker som har holdt nattesøvn
unna, kanskje spesielt personalsaker.
Når han trenger å koble helt av finner
han gjerne en bok. I forbindelse med
Russlandsprosjektet leste han et par
russiske klassikere, blant annet Anna
Karenina av Leo Tolstoj. Men det ble litt
kjedelig, han vil gjerne ha litt «action» i
bøkene også. En god krim blir sjeldent
feil, og om han i tillegg kan lese den
på hytta, ja da har han det bra. Det
stedet hvor Ole Roger best får hentet
seg inn er nok på hytta, og da aller
helst sammen med storfamilien og

hunden. Ingenting er viktigere for ham
enn familien. De fleste ferier blir brukt
på hytta, og ellers drar han dit så ofte
han kan. Der kan han til og med tillate
seg å nesten legge bort telefonen helt,
og bare sjekke den «av og til» som han
sier. Vi prøvde å finne ut hva «av og til»
betyr, men vi fikk vel egentlig ikke noe
godt svar på det.
Vi kan vel trygt konkludere med at
han har «hoppet riktig så bra etter
Wirkola». Ole Roger har satt dype
spor etter seg i sitt virke, spor som
veldig mange kan dra fordel av nå og i
fremtiden. Vi kan vel også konkludere
med at hans arbeid innen BSF er et
resultat av hans personlighet, i hvert fall
deler av den.
Men han har helt tydelig en annen side
også, som handler om myke verdier,
omtanke og respekt. For ikke lenge
siden, nærmere bestemt 26.01.2021
mottok Ole Roger Berg diplom og nål
som takk for aktivt medlemskap og
innsats i fagbevegelsen i hele 40 år.
Det er unektelig imponerende, og vi
gratulerer på det hjerteligste.
Det er et ufravikelig faktum at
stafettpinnen en dag må gå videre fra

Årets blinkskudd!

Ole Roger til en fremtidig ny leder. Vi
spurte hvilke tanker han har rundt det,
hva er det viktig å aldri glemme?
Her trekker han frem tre ting spesielt.
Det er veldig viktig å aldri fravike
grunnverdiene, de må alltid ligge som
et utgangspunkt. Dernest er det viktig
å ha en god organisering både lokalt
og sentralt, det gjør jobben lettere.
Og sist så handler det om å ha makt,
men å bruke den makt man har med
fornuft. Resten kommer etter hvert som
man får erfaring, veien blir til mens
man går.
Til slutt, som en liten kuriositet har vi
for moro skyld sjekket hva navnet hans
betyr.
Ole – ane/stamfar
Roger – ærefull/berømt kriger/
forsvarer
Det kan vel stemme ganske godt,
synes du ikke?

Kenan Can

Ikke glem fotokonkurransen som vi lanserte i Sideruta.
Vi ønsker oss flere bilder fra leserne våre. Knips ivei, og
send til redaksjon@fagforening.no
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Kurs i skift og turnusbygging på Vy Buss sin
avdeling på Stjørdal, mandag 22.mars i år
BSF sto som arrangør, med 7 deltakere inklusive 2089 Kufås som
foredragsholder, og med plasstillitsvalgt Ann-Kristin A. Reinås som
tilrettelegger.
Kurset som var rettet mot medlemmer
som kan tenke seg å bli med i turnusutvalg, varte i tre og en halv time,
med engasjerte og vitebegjærlige
deltakere som hadde masse
kommentarer og spørsmål om et
emne som i aller høyeste grad påvirker
vår arbeidsdag og vårt arbeidsmiljø.
Organisasjonens leder, Ole Roger
Berg startet med en innledning om
bussbransjen sine planprosesser
når det gjelder skift og turnus,
som ble vedtatt for en del år siden.
Planprosessen beskriver momenter
som: Roller og avklaringsområder,
med rutinebeskrivelser og hvilke
lover og avtaleverk som ligger
til grunn. Bussbransjeavtalen og
arbeidsmiljøloven er grunnleggende
elementer, samt lokale avtaler som er
inngått mellom partene. Planprosessen
beskriver også framdriftsplan og
varslingsfrister i turnusarbeidet, og
krav til protokoller.
For å slå det fast: Det er arbeidsgiver
som har ansvaret for vårt arbeidsmiljø!
Det er også arbeidsgiver som har
ansvaret for at skift og turnus følger
lovverket. Men organisasjoner skal
være med i planarbeidet, og deres
synspunkter og innspill skal tas
hensyn til. Dersom lovverket brytes,
skal det varsles, og det er det rutiner
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på. Man skal også være klar over at
AtB sitt bestillingsoppdrag via fylket
påvirker vår arbeidshverdag. Noen
eksempler på det er det store behovet
for lørdagskjøring, rutetraseer som vi
må følge, og bussmateriellet vi bruker i
hverdagen.
Hva ble det lagt vekt på i kurset?
Kursleder som har erfaring med
kontroll av skift og turnus igjennom de
siste 15 årene gikk spesielt igjennom
måter man avdekker problemstillinger
på når det gjelder tid til innkjøring
etter skiftslutt, pauseavvikling og tid til
personlig behov på skiftene. Nok tid til
tomkjøring til og fra endeholdeplasser
er et tema, og effektiv lengde på
skift. Fordelingen av turnuser, med
kveldsskift, deltskift-turnuser og
ordinær rundgang ble gjennomgått.
Spørsmål om organisering av BIOturnuser, som roterer «med klokka»
for å få til mer tidsopphold mellom
skiftene, altså lengre døgnhvile, var
også tema. Vy Buss arbeider akkurat nå
med sommerturnusene, og litt senere
mot forsommeren blir opplegget for
høst og vinter utarbeidet. Tide Buss har
nettopp gjennomført endringer, men
her skal det også utarbeides sommer
og vinterturnuser fremover. Det er
viktig at nettopp du som medlem i BSF
kommer med innspill til fagforeningen

Kursleder Per Erik Kufås.

hvordan du vil at arbeidsdagen din skal
være. Vi kan ikke love at alle ønsker
oppfylles, men alle innspill er viktige,
og øker sjansen for at vi får en bedre
hverdag slik akkurat du vil ha det.
Kurskvelden den 22.mars ble en nyttig
og lærerik gjennomgang av skift og
turnusbygging, der erfaringer og
meninger ble utvekslet. Kursleder
takker for engasjerte kursdeltakere, og
takker spesielt tilrettelegger
Ann-Kristin for jobben. Her var det
kaffe, noe å bite i, et flott møterom

i 3.etasje med muligheter for god
avstand og korrekt rengjøring med
hensyn til det koronaregimet vi alle må
forholde oss til. Storskjermen i lokalet
fungerte glimrende og deltakerne var
i høyeste grad «påkoblet». Kursleder
er fornøyd med at det lykkes å få til et
fysisk møte, og ikke bare digitalt møte i
disse koronatider. Vel blåst!

2089 Kufås, styremedlem BSF
og kursleder

Sjåførene bak flagget
Kulturelt mangfold innebærer at man har et variert innslag av
personer fra ulike kulturelle bakgrunner og etnisiteter. På forsiden av
FRONTRUTA har vi mange flagg som representerer det utrolig fine
mangfoldet vi har på våre stasjoneringssteder.
BSF jobber for å være en inkluderende
og demokratisk fagforening, og fikk
Trondheim kommunes mangfoldspris i
2017 for vårt arbeid med inkludering.

Redaksjonen har planlagt en serie
med portretter av sjåfører med ulike
bakgrunner, og disse vil vi presentere
gjennom 2021.
17

HAILEAB YOHANNES
Jeg er fra Eritrea, kom til Norge i juni 2013, og trives
godt her. At Eritrea har vært under diktaturregime
i 30 år, og er det fortsatt er grunnen til at jeg kom
hit. Jeg fikk ta førerkort klasse D gjennom NAV, og det er jeg glad
for at jeg gjorde, jeg trives godt som bussjåfør. Jeg valgte BSF som
fagforening fordi jeg ville være sikker på at jeg skulle få hjelp hvis jeg
fikk problemer på jobb. Dessuten har vi mange fordeler gjennom LO.
Personlige forsikringer, reiseforsikring, strømavtale for å nevne noe.

DAWIT HABTE
Jeg er født i Eritrea. Jeg kom til Norge i
august 2013, og trives godt her. Grunnen til
at jeg kom hit er situasjonen i mitt hjemland,
der er det strengt diktatur. Jeg trives godt
som bussjåfør, og valgte det yrket fordi jeg
liker å jobbe med folk, og liker å yte service.
Jeg valgte BSF fordi de gir mange fordeler,
og gir meg trygghet i jobben.

SOMIEH RASOL
Hei, jeg er født i Afghanistan. Jeg kom til Norge i
2005 og trives godt her. Forholdene i Afghanistan
er ikke så bra, der er det som mange vet krig og
uroligheter. Etter å ha vært arbeidsledig en stund,
tenkte jeg at jeg ville prøve noe helt nytt, og så ble
jeg bussjåfør. Jeg trives godt med jobben min. Jeg
ble medlem hos BSF fordi jeg så at de har mange
fornøyde medlemmer.
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FROBISHER KASIRYE
Jeg er født i Uganda, Øst-Afrika og kom til
Norge i juli 1998. Jeg trives godt i Norge, det
er et fredelig land med mange muligheter for
den som vil bidra.
Situasjonen i mitt hjemland har vært litt
avhengig av det politiske styret, men mange
ting er alt for dårlig, som f.eks. utdanning,
helse og transport. Arbeidernes lønninger
er også for små. Jeg havnet i bussbransjen da jeg slet med å finne jobb
som sveiser under den økonomiske krisa på nittitallet. Jeg bestemte meg
derfor å ta førerkort for buss, og begynte å jobbe for TT i 2003. Det er et
godt yrke, og jeg er godt fornøyd med jobben min. Å være uorganisert
kan nesten sammenlignes med å være i et fremmed land uten pass og
papirer. En presentasjon jeg fikk av Ole Roger berg gjorde inntrykk, så
valget av fagforening ble veldig lett. BSF er forbundet som alltid er på
plass når medlemmene trenger hjelp, og fordelene vi får er veldig gode.
I mine øyne sikrer BSF gode og trygge lønns – og arbeidsvilkår og
et anstendig arbeidsliv.

CHARLES AMOAH – KWESI HAGAN
Jeg ble født i Ghana, Vest-Afrika, og kom til Norge
i 1999. Jeg trives godt i Norge. Heldigvis er
situasjonen i hjemlandet helt som vanlig, så jeg
reiser en tur dit nesten hvert år.
Jeg jobbet tidligere innen renhold, men sparte
opp feriepengene derifra i ca. 2 år. Da jeg hadde
spart opp nok penger kontaktet jeg Heimdal Trafikkskole for å kjøre
opp til klasse D. Det var i 2008, og jeg har ikke angret. Jeg synes jeg har
valgt det beste yrket. Jeg liker å kjøre som hobby, jeg elsker uniformen
vår, og familien kan i tillegg få frikort. Da jeg skulle organisere meg i en
fagforening ble det BSF, fordi de er den største på mitt stasjoneringssted.
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HISTORISKE TILBAKEBLIKK

Noe skeptisk
kanskje?

Tidlig utgave av
Frontuta.
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MEDLEMSFORDEL

Tillitsvalgte – din viktigste medlemsfordel
i Fagforbundet BSF
Hva er en tillitsvalgt i BSF?
Våre tillitsvalgte spiller en viktig
rolle både overfor arbeidsgiver
og de ansatte på arbeidsplassen.
Den norske arbeidslivsmodellen
og trepartssamarbeidet forutsetter
at man har medbestemmelse på
arbeidsplassen – og for at det skal
fungere i praksis, må vi ha tillitsvalgte
som representerer medlemmene.

Hvem er våre tillitsvalgte i BSF?
Tillitsvalgte kommer i alle fasonger og
størrelser. Noen har drømt om å lede
forhandlinger hele livet. Noen har
gjort nøye avveininger av fordelene
og ulempene med vervet. Andre blir
kastet inn i rollen og må plutselig lære
seg mye på en gang. For mange blir
dette en livsstil og en årelang innsats i
fagforeningen vår.

Hva gjør våre tillitsvalgte i BSF?
Våre tillitsvalgte er demokratisk valgt av
medlemmene. Som tillitsvalgt ivaretar
en medlemmenes interesser og
rettigheter overfor arbeidsgiver. Noen
ganger kan jobben de tillitsvalgte gjør
ikke synes så godt og ikke alle kjenner
til innsatsen de gjør for fellesskapet.
HMS: (Helse, miljø, sikkerhet),
det arbeid som skal gjøres på den

enkelte arbeidsplass for å forbedre
arbeidsmiljøet samt å redusere skader
på det ytre miljø, slik som forurensning.
Arbeidsmiljø: forholdene for
arbeidstakerne på en arbeidsplass,
særlig de fysiske, vernetekniske,
yrkeshygieniske og velferdsmessige
forholdene.
Pensjon: spørsmål og svar om pensjon.
Skift og turnuser: godkjennelse
av turnus og forhandlinger om
arbeidstidsordninger.
Arbeidsrett: omfatter de rettsregler
som berører arbeidsavtalene og
tariffavtalene (BBA -Bussbransjeavtalen),
herunder reglene, om arbeidstvister,
Arbeidstilsynet, arbeidstid,
organisasjonsrett med mer.
De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale
tillitsvalgte. Hvis ikke saken løses lokalt,
har Fagforbundet BSF et helt apparat
av kvalifiserte fagfolk som tar saken din.
BSF har et medlemsdemokrati i form
av medlemsmøter og involvering i
fagforeningen.

BSF – DU TRENGER OSS. VI TRENGER DEG!
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Visste du at?
Når du er medlem hos BSF er det to forsikringer du automatisk får
med på kjøpet når du betaler medlemsavgiften. Disse er LO favør
Innboforsikring og Fagforbundets stønadskasse.
Det anbefales alle å gå inn på
minside.fagforbundet.no/mineforsikringer og sjekke alle fordeler og
vilkår. Forsikringen dekker kanskje mer
enn du tror?
LO favør har også en utmerket app du
kan laste ned, der finner du mye nyttig
informasjon om dine fordeler. Dersom
du evt. trenger å melde fra om skade,
eller har spørsmål om forsikring kan
dette lett gjøres via appen.

Som medlem hos BSF får du tilgang
til enhel rekke med gode medlemsfordeler som er framforhandlet av
fagbevegelsen.
Her finnes mye forskjellig, alt fra strøm,
ulike reiserabatter til billige lån og
forsikring.
Vi kommer tilbake med mer info i neste
utgave, men klarer du ikke vente kan
du besøke lofavor.no.

LO FAVØR INNBOFORSIKRING
• Dekker alt av innbo og løsøre i hjemmet ditt
• Ingen øvre forsikringssum
• Lave egenandelssatser, i noen tilfeller er egenandel fjernet helt.
Dersom du har innboforsikring et annet sted, så kan du trygt si opp
den, så slipper du betale dobbelt. Du får uansett bare en erstatning
dersom noe skulle skje.
Fagforbundets Stønadskasse:
• Dette er en engangsutbetaling til etterlatte ved medlemmets
bortgang uansett alder
• Erstatningen er 1/5 G (G= grunnbeløpet i folketrygden)
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FAGFORBUNDET BSF - MEDLEMSFORDELER
BSF er den største fagforeningen for ansatte i kollektivtrafikken i Trondheim.
BSF har tillitsvalgte og verneombud, som jobber for at du skal ha en så
god arbeidshverdag som mulig. Våre dyktige tillitsvalgte er din viktigste
medlemsfordel, og de har spesialkompetanse på mange ulike felt.
BSF har jurister og erfarne rådgivere som hjelper oss med utfordringer som kan
oppstå i arbeidsforholdet.
BSF gir deg landets beste innboforsikring, samt stønadskasse via kontingenten
som er 1,45% av brutto månedslønn.
BSF sine medlemmer kan tegne en meget gunstig reiseforsikring, via LOfavør.
Til kun kr. 95,- pr. mnd. er du og familien din forsikret på alle typer reiser, hele året.
BSF sine medlemmer kan få en meget god gruppelivsforsikring, via LOfavør.
Dette er en kombinert livs- ulykke- og uføreforsikring for hele familien, og koster kr.
360,- pr. mnd.
BSF dekker 70% av lønnstapet skattefritt, dersom det blir streik i tariffoppgjøret.
BSF jobber for å være en inkluderende og demokratisk fagforening, og fikk
Trondheim kommunes mangfoldspris i 2017 for vårt arbeid med inkludering.
BSF har en unik stipendordning gjennom Fagforbundet, der medlemmer kan få
inntil kr 15 000,- i støtte pr. år. Dette kan brukes til fagutdanning, videreutdanning
og ulike kurs. Du kan få dekket inntil 50 % av faktiske kostnader.
BSF har eget medlemsblad - FRONTRUTA og digitalt medlemsblad - SIDERUTA

Fagforbundet BSF - for deg som vil noe!

fagforening.no

