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Anbud i kollektivtransporten, en rasering av
arbeidsplasser

FORENINGENS LEDER

Ikke mobb kameraten min!
Hvorfor fagbevegelsen må
bekjempe rasisme og annen
diskriminering
Fagbevegelsen, både lokalt og
sentralt, er avhengig av medlemmer
for å få innflytelse og mulighet til å
påvirke hverdagen til arbeidsfolk.
Fagforeningenes største styrke er
at vi er mange og at fagforeningen
derfor kan opptre som representant
for mange medlemmer på
arbeidsplassen. Vi trenger alle
de medlemmene vi kan få. Det
betyr at vi ikke kan ha en politikk/
holdning som forskjellsbehandler
mulige medlemmer. Vi må sørge
for at alle ansatte føler seg godtatt
og inkludert på arbeidsplassen.
Hvis ikke risikerer vi at mange blir
stående utenfor fellesskapet på
jobben og i fagforeningen. Dette er
den grunnleggende forklaringen på
hvorfor fagforeningene må sørge
for at alle former for mobbing eller
diskriminering bekjempes.
Men det er selvsagt også andre
gode grunner. Arbeidsmiljøet
på arbeidsplassen er avgjørende
for hvordan vi trives på jobb. Et
arbeidsmiljø preget av diskriminering
skaper splittelse og usikkerhet.
Vi kan få klikkdannelser og dårlig
kommunikasjon mellom forskjellig
grupper. Inkludering og gjensidig
respekt er nøkkelord. Vi må akseptere

at vi er forskjellige på mange måter. Vi
har forskjellig kjønn, alder, hudfarge,
seksualitet, etnisk bakgrunn, livssyn,
osv. Men for fagforeningen må
dette være uviktig. For oss er alle
like mye verd. BSF vil derfor i tiden
framover sette på dagsorden kultur og
kulturforståelse, og kunnskap om de
forskjellige religionene.
Jeg husker når kvinnene begynte å
kjøre buss. Det var ikke alle som taklet
det så bra. Det kom frem mange
«gammeldagse» holdninger om
kvinnenes plass. Og enda i dag hører
jeg av og til negative betegnelser på
våre kvinnelige kolleger. «Bitch» og
«tispe» har jeg overhørt. Og noen
har hatt problemer med å ta imot
opplæring eller instruksjoner av en
kvinne. Andre mener at flere kvinner på
arbeidsplassen skaper mere sladder og
baksnakking. Min erfaring er at kvinner
på arbeidsplassen skaper et roligere
og mindre «macho» miljø, og er en
berikelse for arbeidsmiljøet. Men for
at de få damene som er her skal bli, så
må «gutta boys» oppføre seg som de
gentlemans de egentlig er. Gjensidig
respekt er en av grunnpilarene i
arbeidslivet.
Jeg husker også når «utlendingene»
begynte å kjøre buss. Mange var
skeptiske, men på den arbeidsplassen
jeg har tilbrakt nesten alle mine år i
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arbeidslivet, så la både ledelsen og
fagforeningen stor vekt på å inkludere
de nye. BSF var tidlig ute med å jobbe
for å inkludere alle, uansett bakgrunn.
Derfor har vi ikke hatt de store
konfliktene.
Nå er vi på vei inn i en ny situasjon
i bransjen, der flertallet på enkelte
arbeidsplasser ikke er etnisk norske.
Hvilke utfordringer vil det gi? Skaper
det spesielle problemer? Jeg har ikke
alle svarene, men en ting vet jeg; vi
må kommunisere med hverandre, så
språk blir utrolig viktig. Vi må ha et
felles språk på arbeidsplassen som
alle kan og forstår. Her har mange
bedrifter sviktet. Folk har blitt ansatt
som ikke kan godt norsk, til tross for
krav om det i anbudene. Dette må
rettes opp i form av opplæring. Og det
er kanskje ikke bare bedriften og den
enkelte nyansatte kollega sitt ansvar.
Vi som kolleger har også et ansvar
for å inkludere alle. Vi må trekke dem
med i samtalen på kantina, trekke dem
med i idrettslaget, firmasamlinger
osv. Og dette må selvsagt gå begge
veier. BSF vil i tillegg jobbe politisk
for å styrke norskopplæringen slik at
opplæringstilbudet ved Trondheim
Voksenopplæringssenter (TROVO)
ikke legges ned. Dette tilbudet må
styrkes fordi det er viktig for god
norskopplæring som igjen gir bedre
integrering i arbeidslivet og samfunnet
ellers.

Er en vits bare en vits?
Humor er en viktig del av
arbeidsmiljøet på enhver arbeidsplass.
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Jeg tror ikke jeg hadde holdt ut 42 år
i bransjen uten den saftige humoren
som florerer på kantiner og hvilebuer.
Den er ofte med på å rense hodet for
negative tanker og gi deg påfyll til
neste økt. Å fleipe med en god kollega
som du vet tåler en støyt er helt innafor.
Selvironi er også en god ting, og ikke
minst evnen til å le av seg selv. Men
ikke all humor er god humor. Vitser
som går på bekostning av minoriteter
har jeg liten sans for, og vi vet at
det kan være sårende å bli ledd av.
Dessverre så hører jeg fortsatt rasistiske
vitser, både i forhold til mørkhudede
og samer, som kan være over streken.
Likedan er det ikke sikkert din
homofile kollega setter like stor pris på
homsevitser som deg. Så det er verdt
å tenke gjennom hva slags humor vi
vil ha på arbeidsplassen. Dårlig humor
kan skape dårlig miljø.
Så min oppfordring blir: Ikke mobb
kameraten min. Hjelp han/hun i stedet
til å bli en del av miljøet og en del av
fagforeningen vår. Vi trenger alle de
kameratene vi kan få i kampen for
bedre lønns- og arbeidsvilkår. Det er
det det dreier seg om. Ikke at din moral
er bedre enn min, men om hvordan vi
sammen skal styrke arbeiderkollektivet
på jobben.

Ole Roger Berg
Leder Fagforbundet BSF

Kampanje - Ikke mobb kameraten min!
Vi ønsker å få i gang diskusjoner om
mobbing og trakassering på kantiner
og hvilebuer, men vi ønsker ikke å
ta bort humoren som vi må og skal
ha oss imellom. Vi ønsker å få satt
fokus på hvordan vi oppfører oss
mot hverandre og hvor grensene
går. Vi vil også diskutere mobbing fra
passasjerer og sjefer og andre grupper,
men hovedfokus er på oss selv som
kolleger.
Vi er alle kolleger, uansett selskap,
hudfarge, seksuell legning, utseende,
opphav, bakgrunn osv. og vi må
oppføre oss deretter. Vi må selvsagt få
påpeke at de aller fleste oppfører seg
bra og behandler både kolleger og
andre med respekt for de forskjeller
som finnes mellom oss. Men det finnes
tendenser som vi må ta tak i før de
utvikler seg. Noe av dette kommer
nok av at vi er mer splittet opp en før.
Vi har flere selskap, vi har fått AtB som
bestemmer mye, vi har mindre tid
sammen på hvilebuer, og vi har færre
felles samlingspunkter der vi kan ta tak i
slike problemer.
Alt dette gjør at vi ønsker å sette i verk
en liten kampanje for å motvirke disse
tendensene. I kampanjeperioden
bærer alle våre medlemmer en liten
button med den aktuelle teksten. Vi vil
at kampanjen skal vare i en måned.
Det betyr konkret at vi må ta tak
i det vi hører og ser som ikke er
akseptabel oppførsel, og forklare

vedkommende på en pen måte at vi
ikke ønsker å ha det slik. Tillitsvalgte
og verneombud har et spesielt ansvar
i denne sammenheng. Og vi kan
alle begynne med oss sjøl, og tenke
gjennom hvordan vi fremstår overfor
våre kolleger. Er jeg en støttende og
oppmuntrende kollega, eller er det
noe jeg kan gjøre bedre?
Hvordan vi oppfører oss ovenfor
hverandre er en arbeidsmiljøfaktor som
påvirker arbeidsdagen vår!
Fasiten ligger i gjensidig respekt,
hjelpsomhet, høflighet og åpning for
at vi alle kan gjøre feil!
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Kollektivtrafikken som rasismefri sone
Debatten om rasisme i Norge har fortsatt etter drapet på George
Floyd i fjor, og SIANs diverse opptredener i Norge den siste tiden.
Da passer det godt å ta frem vårt gamle forslag om å gjøre kollektivtrafikken til rasismefri sone, som et av tiltakene som enkelt kan
gjennomføres for å gjøre noe med hverdagsrasismen.

Ansatte i kollektivtrafikken er utsatt
for mange ting. Noe av det vi er utsatt
for er trusler, trakassering og vold fra
passasjerer. Det kan dreie seg om alt
fra spytting, kjefting, spydigheter og
slag og spark i buss/trikk og til fysisk
vold mot føreren. Vi har medlemmer
som er blitt angrepet og skadet med
påfølgende sykemelding. Vi har førere
som er blitt drept av psykisk ustabile
passasjerer. Vi har de som blir kalt
«svarting», «muslimfaen», «jævla
neger» osv. Vi har hele spekteret,
men vi merker at våre kolleger som
er litt mørkere i huden er mere utsatt
enn oss som er ganske hvite. Ikke
bare får de oftere kjeft og tilrop, men
trakasseringen er også av grovere
karakter, bl.a. med rasistisk tilsnitt. Men
vi opplever også motsatt rasisme. En
av våre kvinnelige kolleger fikk slengt
etter seg «fucking-white-bitch». Slik
kan vi ikke ha det. Vi skjønner at det
ikke er mulig å hindre all trakassering
av sjåførene. Vi skjønner også at det er
nesten umulig å sikre seg mot at noen
«klikker» og tyr til vold. Men det er
mulig å gjøre noe.

kanskje ikke i seg selv utgjøre noen
forskjell. Men med god merking vil det
sende et kraftig signal til alle, om at på
denne bussen/trikken/båten/toget
er det nulltoleranse for mobbing og
trakassering. Og det vil gjelde både
føreren og passasjerene, begge veier.
Vi opplever nemlig også at passasjerer
blir mobbet og skjelt ut av andre
passasjerer, spesielt de som er litt
mørkere i huden. Og vi skal vel heller
ikke stikke under en stol at det finnes
sjåfører som heller ikke oppfører seg
som de skal.

Et tiltak som er mulig og enkelt å
gjennomføre, er å gjøre alle kollektive
transportmidler til rasismefri sone.
Det at bussen blir rasismefri sone vil

Vi har luftet dette med rasismefri sone
både for ATB og busselskapene i byen
og diverse politikere, og har stort sett
fått positive tilbakemeldinger. Men det
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Dersom bussen/trikken er klart merket
med at her tolererer vi ingen form for
trakassering, så vil det bli mye lettere
for folk å gripe inn når noe skjer bare
ved å henvise til merkinga. Vi tror også
merking, sammen med en kampanje
(f.eks. Ikke mobb kameraten min), vil
ha en forebyggende effekt. Vi har lokalt
gjennomført flere slike kampanjer
internt for å sette fokus på holdninger,
og har hatt god effekt av det. Når dette
blir allment kjent så vil det være et
kraftig signal både utad og innad.

er et stykke fra ord til handling. Derfor
bør fylkespolitikerne nå komme på
banen, og fatte et oppfølgingsvedtak
til vedtaket som ble gjort i 2020.
14.10.2020 vedtok fylkestinget:
1. Fylkestinget i Trøndelag
erklærer i dag Trøndelag fylke som
antirasistisk sone. Diskrimineringsog likestillingsloven sine regler skal
ligge til grunn for alt arbeid mot
rasisme.
2. Fylkesrådmannen bes om å komme
tilbake med en sak til fylkesutvalget
med forslag til konkrete tiltak.
Forslag fra fylkesordfører fikk 56
stemmer. Vedtatt mot 3 stemmer fra
Frp.

Vi har her et helt konkret forslag til
tiltak som vi tror vil være en vinnvinn-situasjon for både sjåfører og
passasjerer, og skape en hyggeligere
og sikrere kollektivtransport.

Vegard Tillerflaten
Nestleder i Fagforbundet
Buss- og Sporveisarbeidernes
Forening

Ole Roger Berg
Leder i Fagforbundet
Buss- og Sporveisarbeidernes
Forening

Hverdags-antirasisme
Hva kaller du en afrikansk mann som har skrevet en bok?
I løpet av de siste årene har ordet
«hverdagsrasisme» blitt brukt oftere
og oftere i media. Folk forteller om
opplevelser de har hatt på jobb, i
hverdagen og til og med blant folk
de ser på som venner. Det de forteller
gjør meg trist, men det gir meg også
en grunn til å jobbe for det jeg velger å
kalle «hverdags-antirasisme». I denne
teksten har jeg tenkt å gi noen råd til
dere som leser slik at dere også kan
være hverdags-antirasister.
Som hvit mann kan jeg ikke si at jeg
har følt rasisme på kroppen, så jeg

gikk til venner med mørkere hud enn
meg for å finne ut hva de kunne tenke
seg at vi hvite gjorde når vi observerer
rasisme. Svaret kom så fort at jeg ikke
rakk å stille ferdig spørsmålet en gang:
Hvis du ser noe, gjør noe! Men hva
kan man gjøre? Det er ikke alle som tør
å konfrontere andre, særlig ikke hvis
den andre oppfører seg aggressivt.
Og hvordan griper man egentlig inn i
en slik situasjon uten å eskalere den?
På en svensk antirasist-side finner man
følgende råd: I stedet for å konfrontere
den som kommer med rasistiske
7

uttalelser kan man gå bort til den som
mottar dem og hilse på dem som om
man kjenner dem fra før. Sett deg
mellom den som sier rasistiske ting og
den som mottar dem. Fortell om dagen
din slik du ville fortalt om den til andre
venner. Klag over været. Bare bryt inn
og ta over. Det som ofte vil skje er at
situasjonen opphører og hvem vet,
kanskje du får en ny venn. Jeg har gjort
dette flere ganger, og hver gang har
mannen som kjeftet sluttet og gått sin
vei.
Men, det er andre situasjoner hvor
man kan føle en rasistisk undertone
selv om det ikke er ment rasistisk. Når
man kjører buss hender det at folk
kommer løpende for å rekke å bli med.
Venter man lengre om det er en hvit
mann enn en dame med hijab? Griper
man fortere mikrofonen om det er en
guttegjeng med mørk hud som bråker
litt bakerst i bussen enn om det er en
guttegjeng med hvit hud? Når man
hører om en kollega som har gjort
noe som ikke er helt i henhold, er det
første spørsmålet man stiller «Var det
en utlending?». Jeg sier ikke at man er
rasist om man gjør dette, men det kan
være lurt å ta noen runder med seg
selv.
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Men den aller enkleste måten å unngå
å bli kalt rasist, er å snakke med, lytte til
og bli kjent med kollegene, naboene
og andre fra ikke-vestlige kulturer.
Snakke med dem om hvordan de har
det, spør om de trenger hjelp til noe,
vær vennlig og interessert. Lytt til det
de sier, når de forteller om situasjoner
hvor de har følt på utenforskap, når de
forteller om hjemlandet, når de bare
småprater. Ikke styr samtalen, men la
den flyte. Og bli kjent med dem, inviter
dem hjem på kaffe eller te, inviter dem
og barna med i parken om sommeren,
eller ut i snøen om vinteren. Det eneste
du risikerer er å få venner som gir deg
mye glede og omsorg.
Og forresten, en afrikansk mann som
har skrevet en bok kalles en forfatter.
Hvis du tenkte noe annet bør du tenke
litt mer.

Kristian Kittelsaa

Ansiktene bak flaggene
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. Her fortsetter vår serie med
portretter av sjåfører.

HAKI HELSHANI
Jeg ble født i Kosovo, og kom til Norge i 1991.
Situasjonen i mitt hjemland er heldigvis bedre
nå enn det var før. Men jeg trives veldig godt i
Norge.Da jeg kom til landet var jeg selvsagt på
utkikk etter arbeid. Jeg søkte hos Team Trafikk og
fikk jobb der. Bussjåfør er et yrke jeg trives veldig
godt i. Grunnen til at jeg valgte BSF som min
fagforening er at de er fine å ha som støtte hvis
man f.eks. får en konflikt med arbeidsgiver.

ABDALLA A. MOHAMED
Jeg ble født i Somalia, og kom til Norge i
2011. Jeg trives veldig godt i Norge.
Å jobbe med transport var drømmejobben
min da jeg var ung, og da særlig buss. Og
heldigvis ble altså drømmen min realitet.
I hjemlandet mitt Somalia er det fortsatt
uro og bråk, men jeg har ikke mistet håpet
om at det blir bedre i fremtiden. Jeg valgte
BSF fordi de er hjelpsomme, og fordi de er
hyggelige og høflige.
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Anbud i Kollektivtransporten, en rasering av
arbeidsplasser
På oppdrag fra fylkeskommunen utlyste AtB i 2017 et anbud for
busstrafikken i stor-Trondheim. Vy (Tidligere Nettbuss) og Tide vant
anbudskonkurransen, og i 2019 var det oppstart for det nye
kollektivtilbudet i Trondheim.
Det ble behov for en større
administrasjon og mange flere
bussjåfører. Vi måtte lære oss å
betjene nye busser, og de nye rutene
måtte komme på plass. Etter litt
oppstartsproblemer kom vi inn i det,
og ting begynte å fungere.Det tok litt
tid før jeg skjønte hvordan hverdagene
ville bli - og hva vi hadde tapt. Flere
av rutene hadde knappe kjøretider
med passeringstidspunkt det viste seg
umulig å overholde. Vi sjåfører skrev
avviksmeldinger, og noe ble justert og
bedret.
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Nå i høst ble kjøretidene ytterligere
minimert, noe som fører til at det blir
vanskeligere å holde rutene. For liten
kjøretid spiser opp reguleringstiden.
Hvor mye væske du får i deg, må
reguleres i forhold til om du får tid til
å gå på do. Toalettbesøk kan være
prekært når du er forsinket. Det hadde
ikke gjort så mye om du kunne regulere
tiden på neste endeholdeplass. Slik
det er lagt opp nå, risikerer du å ta med
deg tidstapet videre gjennom skiftet
og dagen.

Selv om dette er en stillesittende jobb,
er den krevende. Mister du fokus et
øyeblikk med ansvar for så mange
mennesker, kan det få fatale følger. Det
å ha noen minutter for å hente seg inn
på endeholdeplass er nødvendig.
Et annet stressmoment er at vi i dag
har en rekke bytter mellom ulike
busser og avløserbiler, i motsetning til
tidligere hvor vi betjente en eller høyst
to busser, i løpet av en en dag. Stadig
møter vi hindringer langs kjøreruten
som veiarbeid, dårlig veibane, vi blir
liggende bak syklister/rulleskigåere
osv. Om vi ikke har mulighet til å ta
igjen tapt tid, går ikke regnestykket
opp. Som rutebilsjåfør er det ikke noen
god følelse å stadig komme for sent inn
til holdeplass der folk står og kikker på
klokken.
Nå har vi bare veier, men om ikke lenge
er vinteren her med de utfordringene
som kommer når det blir glatt. Farten
må reduseres for trygg kjøring, som
igjen fører til flere forsinkelser.
Når du jobber i en heltidsstilling og
hver dag oppleves stressende, gjør det
noe med både kropp og psyke, og kan
på sikt være direkte helseskadelig.
Vi jobber i et serviceyrke og møter
mange mennesker med ulike behov og
utfordringer. Nok tid er en forutsetning
for å gjøre en god jobb.
Et annet aspekt ved anbudet er
manglende prioritering av et godt
arbeidsmiljø. Vi har rett og slett
mistet det sosiale samværet med
kollegaene våre. Kantinen, som før
var et samlingspunkt, har nå blitt stille.
De fleste pauser er i dag henlagt til
en hvilebu på endeholdeplassen på

de ulike rutene. Der nyter man sin
medbragte mat i ensomhet. Kollegaer
møtes når vi avløser hverandre på
bussen, ellers må det skje på fritiden.
Hvor betydningsfullt det sosiale er for
arbeidsmiljøet, merker man først når
man ikke har det lenger.
Dette er ikke noen kritikk av bedriften
hvor jeg er ansatt, hadde de ikke
deltatt i anbudskonkurransen, ville
ikke avdelingen eksistert i dag. For å
oppfylle kriteriene som lå til grunn for
anbudet, og dermed komme med en
søknad, hadde det ikke spilt noen rolle
hvem som gikk seirende ut av det. Et
anbud skal være så kostnadseffektivt
som mulig , og priser i forhold til drift
må skjæres ned til det minimale.
Selvfølgelig må rutetrafikk være
lønnsom, men man må også spørre seg
- til hvilken pris?
Bussjåføryrket er blitt mindre
attraktivt, og antall sjåfører som
ønsker å bli på arbeidsplassen fram
til pensjonsalderen, vil trolig synke.
Sykefraværet er økende og flere søker
seg til andre yrker.
Dette anbudet varer fram til 2029. Er
denne arbeidshverdagen kommet
for å bli, der sjåførenes helse og
trivsel er kommet så langt ned på
prioriteringslisten?

Anneliese Parow
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PORTRETT

Portrett: Medhenye Ukbai Tkestie
I denne utgaven av Frontruta har redaksjonen lyst til å la alle bli litt
bedre kjent med Medhenye Ukbai Tkestie. Grunnen til at vi har valgt
å portrettere akkurat ham kommer vi tilbake til, men først skal vi fortelle litt om hans bakgrunn.
12

PORTRETT

Medhenye ble født i Eritrea, men kom
til Norge i kalde januar 2009 som
politisk flyktning. Som tvungen soldat
i ubegrenset tjeneste, og med fare for
sitt eget liv, så han det som sin eneste
mulighet å flykte. Uten papirer som
pass/identifikasjon dro han gjennom
mange land før han endelig kom til
Norge og fikk oppholdstillatelse. At
han havnet i Trondheim var selvsagt helt
tilfeldig, sånt kan man ikke velge.
Endelig hadde han mulighet til å
realisere sine drømmer! Drømmer som
for oss i vestlig verden er helt vanlige
ting, som utdannelse, jobb, sikker
inntekt, familie og trygg fremtid. Ting
vi tar for gitt, men som slett ikke er en
selvfølge for alle.
Først ble det naturlig nok viktigst å lære
seg språket, for uten språk kommer
man ingen vei. Etter en tid fikk han
jobbe som vikar i et bakeri. Der ble
han værende, og etter syv år tok han
fagbrev som baker. Snart etter ble det
uheldigvis konstatert at han hadde
allergi mot melstøv.
Men ga han opp? Neppe. Medhenye
krummet ryggen og startet omskolering
til bussjåfør samtidig som han tok
fag på videregående skole for å få
studiekompetanse. Noen måneder
senere hadde han det som trengtes for
å kjøre buss, og startet hos Nettbuss
i 2019. Han studerer fortsatt, nå på
universitetet ved siden av jobb.
Med en yrkesaktiv kone og etter hvert
tre barn, er det beundringsverdig det
han har klart på få år.

Men som han sier selv: «Man må bruke
mulighetene man har for å bidra til
samfunnet».
I sine år som baker var Medhenye
organisert i Fagforbundet, og da ble
BSF et naturlig valg da han startet som
bussjåfør. Selv om mange innvandrere
ikke har tradisjon for å være organiserte
i det land de kommer fra, så kan han
ikke understreke nok viktigheten av å
tilhøre en fagforening. «Å stå alene er
ingen løsning, man må stå sammen for å
oppnå de store ting».
Og her kommer hovedgrunnen til
at vi valgte nettopp Medhenye i
portrettet vårt denne gangen. Årsmøtet
i LO i Trondheim og Omegn vedtok
06.10.20. å opprette; Utvalg mot
diskriminering og for inkludering.
Dette utvalgets sammensetning skal
speile mangfoldet i medlemsmassen,
og skal i tillegg til å jobbe mot
13
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diskriminering og for inkludering,
også utvikle en strategi for en bredere
rekruttering til representative organer.
Da Medhenye ble spurt om å være
medlem i dette utvalget var svaret
selvsagt -ja.
Dette er helt klart temaer som ligger
hans hjerte nært. Han har selv erfart
både rasisme og utenforskap, og har
mange ganger følt på kravet om at man
alltid må prestere bedre enn andre
fordi man er mer synlig som minoritet.
Det er nærmest umulig å «forsvinne i
mengden», man blir hele tiden «målt».
Og gjør man først en feil, så gir det lett
grunnlag til generalisering.
Medhenye ønsker seg et åpnere
samfunn, hvor vi ikke tenker -vi og
-de, men at vi inkluderer alle til et stort
OSS i stedet. Nøkkelordet er dialog.
Vi må snakke sammen, bruke tid på
hverandre og bli kjent. Vi har mye å lære
av hverandre, men vi må tørre å starte
en samtale for å kunne utveksle ideer
og erfaringer. Og vi må fremsnakke.
Hemningsløst.

I kraft av sitt verv i utvalget mot
diskriminering og for inkludering
ønsker Medhenye bl.a. å bidra til at
flere blir medlem av en fagforening.
Mange minoritetsgrupper har kanskje
ikke nok kunnskap om sine rettigheter
i arbeidslivet. De tillitsvalgte er der
for å jobbe for alle medlemmene
sine, uansett etnisitet, kjønn, religion,
legning osv. Kort sagt, de jobber for
DEG.
Dessuten kan et medlemskap i en
fagforening være det første skrittet inn
til et nytt felleskap, og videre være en
ny vei til inkludering.
Til sist kommer en oppfordring fra
Medhenye; Se hverandre! Ta initiativ!
Smil! Si «hei» selv om du ikke kjenner
vedkommende. Ønsk hverandre «god
tur» eller «en fin dag». Det er så lite som
skal til.

Kenan Can

Årets blinkskudd!
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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Vy Buss-klubben Tide
Kjøretider
Vi har fått en del ruter/linjer med
ekstremt dårlig kjøretid. Vi jobber
på spreng med ledelsen for å finne
løsninger. På linje 3 får vi en forbedring
allerede fra 04.10.21.Intensjonen var at
vi skulle ha lengre reguleringstid hvor
vi har pausebrakke, og kortere tid der
hvor vi ikke har pausebrakke. AtB klarte
å få til det motsatte. Vi kan ikke godta
dette, det gjør arbeidsdagen nesten
ulevelig. AtB har lovet bedring fra
neste turnusrunde i januar, men vi kan
ikke vente så lenge på en endring.
Sammen med ledelsen ser vi nå på
om andre løsninger kan finnes og
iverksettes innen kort tid.

Timebank
Den forrige avtalen vi hadde er sagt
opp, og vi jobber innstendig med å
få på plass en ny og bedre avtale som
fungerer. Noe av problemet er at det
er lett å kjøre inn timer til timebank,
men vanskeligere å få tatt timene
ut i fri, da det stadig er mye fravær/
underbemanning.

Ferie
Vi krever at man selv kan søke
ferietidspunkt, i hvert fall deler av
ferien (4. og 5. uke.) Vi ønsker også at
det skal være mulig å ta ut i hvert fall
hovedferien på andre tidspunkt enn
sommermånedene, men gjerne alle
fem ukene om man skulle ha behov for
det. Som det er nå så kan man søke om
fem uker på sommeren, men praksis er
at man ikke får det innvilget.

Ansiennitetsprinsippet skal ligge til
grunn for alle søknader.

Turnuser
Det kommer en del endringer som gjør
at vi får nye turnuser fra januar/februar.

Kantineautomat
Denne funger greit, har god mat
og gratis kaffe. En av fordelene er at
man kan kjøpe mat uansett tidspunkt
man jobber, de som jobber kveld
har lik mulighet som de på dagskift.
Vi har foreslått to størrelser på varme
måltider, dette for å kanskje få ned
prisene.

Arbeidsmiljø
Vi kan vel trygt si at arbeidsmiljøet
kunne vært bedre for tiden. Mye av
årsaken kan nok tilskrives dårlige
kjøretider/reguleringstider og høyt
fravær. Dessverre har bedriften derfor
kommet inn i en ond sirkel det er
vanskelig å komme seg ut av. Fagforeningene kommer stadig med
innspill/forslag til aktiviteter som
kan styrke samholdet, som grilling,
julebord etc. Vi trenger en god
inkluderende arbeidsplass, og trenger
å få snudd dagens trend til noe positivt.
Alle forslag er velkomne, og vil bli
bragt videre.

Niels-E. Wanggaard
Leder/Hovedtillitsvalgt
Vy Buss-klubben Tide
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Vy Buss-klubben Stjørdal
Fra Vy Buss – klubben Stjørdal kan vi
melde om en høst med utfordringer
i forbindelse med oppstart av nytt
anbud 7. august.
Dette medfører til dels stor frustrasjon
blant sjåfører. Skift er ikke bygget med
av/påmønstringstid, det er ikke satt
av gangtid ut til buss, ikke satt av tid til
rydding etc.
Tomkjøring/posisjonskjøring har
for lite tid. Kjøretiden på linje 70 er
redusert etter at vi har hatt til dels god
tid på denne linjen det siste året. Nå
er i tillegg passasjerene tilbake og
vi er veldig ofte forsinket. Linje 311
har også fått for lite kjøretid og lite
reguleringstid mellom turene, så vi
henger i stroppen.
Pga. forsinkelser har vi ikke nok tid
til matpauser, noe som resulterer i at
mange turer enten går veldig forsinket
eller rett og slett går ut. Sjåførene
velger heldigvis å ta matpausen de
både trenger og har krav på.
Vi har sendt saker til, og har hatt
til dels god kommunikasjon med
avdelingsleder, så ulovligheter vi har
funnet på skift og turnus er det gjort
noe med.
Det er lovet en evaluering etter
høstferien, så vi får krysse fingrene og
håpe at vi får gjort noe med dette.
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17. August hadde alle fire
fagforeninger felles sjåførmøte på
Stjørdal. Et godt møte, med engasjerte
sjåfører. For oss på Stjørdal er det viktig
å stå sammen som tillitsvalgte da vi har
lokale utfordringer som trenger stort
engasjement.
Et ønske fra klubbstyret på Stjørdal må
bli: SKRIV AVVIK!
Det går sakte, men det går framover.

Ann-Kristin Alstad Reinås
Plasstillitsvalgt
Vy Buss-klubben Stjørdal
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Vy Buss-klubben Trondheim
Nytt billettsystem:
Vi fikk endelig i slutten av september
på plass en protokoll der alle våre
medlemmer og øvrige kolleger blir
fritatt pengeansvaret ved bruk av nytt
billettsystem.
Vi har vært svært kritisk til hele
innloggingsprosessen som er svak.
At Vy Buss Trondheim velger å kjøre
ut dette på «ordre» fra AtB gir oss en
følelse av at det er viktigere å følge AtB
enn oss. Vi i BSF viser styrke og fikk til
ovennevnte protokoll. Bedre sent enn
aldri!

Linje 71:
Road-runner, annonsering, gebyrer
osv. Dette er i utgangspunktet en
vernesak, men jeg velger å si noe om
dette også.
I de gamle Volvo-bussene som
betjener linje 71 i dag, er det ingen
automatisk annonsering. Det er derfor
meningen at man skal annonsere
manuelt. Dersom mikrofonen hadde
hold seg i en fast posisjon, og man
hadde sluppet å skrike inn i mikrofonen
for å få lyd i høyttalerne, så kunne man
godt annonsert manuelt. Dette er
dessverre ikke tilfelle, utstyret fungerer
ikke som det skal. Når systemet til AtB
med automatisk annonsering ikke
fungerer, så ser vi det ikke som vårt
problem.
Vår hovedoppgave er å frakte våre
passasjerer på en trygg måte. Vi har
en veitrafikklov å følge, samt Vy Buss

sin egen trafikksikkerhetspolicy. Første
bud er at sikkerhet skal settes foran
alle andre krav, som i dette tilfellet
annonsering av holdeplasser.

Uenighetsprotokoller:
Da har vi enda en gang gjort
jobben lokalt i Trondheim og laget
uenighetsprotokoller på skift og
turnuser f.o.m. 09. august 2021.
Det er dessverre igjen misbruk
av deltskiftordningen, der alle
dagskift frem til kl. 19.00. med
pause på Sandmoen blir laget som
deltskift. I tillegg setter vi igjen
spørsmål ved lovligheten av å
gjennomsnitts-beregne turnusene.
Uenighetsprotokollene er nå sendt til
sentral behandling, hvor man må lage
nye protokoller for hver prosess.

Medlemsmøte 14.09.21:
To gode medlemsmøter ble arrangert
på Team Verkstedsenter tirsdag
14. september.
Hovedtema var skift og turnus fra og
med 09.08.21 på Sandmoen.
• På enkelte metroskift er det
utfordrende å komme inn til rett tid,
gjelder rushtid. Det er også gjort
noe med kjøretiden som kan
fremkalle unødvendig stress.
• L 71 - rushtidsproblemer her også.
Spesielt ved Dora-området og
Klettkrysset.
• L 10 - her har det skjedd noe med
kjøretiden. Tidvis kjører man rundt
17
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som et piska skinn. Koordinerende
verneombud Kristian Arnesen
var invitert til møtene og besvarte
spørsmål rundt vernesaker. Det som
er gledelig, er at monteringen av nye
lyskastere på de MAN-vognene som
går på Byneset er igangsatt. Bedre
sent enn aldri.

Ellers virker det som de fleste av
skiftene og turnusene var OK.
Vegard Tillerflaten
Klubbleder
Vy Buss-klubben Trondheim

Styringsrett og arbeidermakt
Den såkalte styringsretten har alltid
spilt en sentral rolle i arbeidslivet.
Kampen om styringsretten er en viktig
del av fagbevegelsens eksistens og
berettigelse i fortid, nåtid og framtid.
Det gjelder grensene for vår innflytelse
på våre egne lønns- og arbeidsvilkår
og arbeidervern ved rett til innsyn,
informasjon, medbestemmelse,
medvirkning og forhandlinger.
Som utgangspunkt er styringsrett
en disposisjonsrett som følger av
den private eiendomsretten i et
kapitalistisk samfunn. Retten tilligger
bedriftseieren, men utøves ofte av
bedriftsledelsen som representant
for eieren. Den vanlige definisjonen
av styringsretten er «retten til å lede,
fordele og kontrollere arbeidet, og til å
ansette og si opp arbeidstakere.»
I en radikal fase omkring 1920
gikk fagbevegelsen til angrep på
styringsretten. Kravet var innflytelse
18

på styringen av bedriftene, starten på
en langsiktig kamp for sosialiser¬ing av
produksjonsmidlene. Etter hvert som
forholdet mellom fagbevegelse og
arbeidskjøpere utover på 1930-tallet
utviklet seg til en stillingskrig, ble et
kompromiss mellom arbeid og kapital
inngått ved Hovedavtalen mellom LO
og Norsk Arbeidsgiverforening (NAF)
i 1935. Fagbevegelsen anerkjente
arbeidskjøpernes styringsrett. I bytte
måtte arbeidskjøperne anerkjenne
fagbevegelsen som de ansattes
representant. Styringsretten ble
historisk uttrykt i en dom i 1937,
den såkalte «Francodommen».
Sjømannsforbundet hadde sendt
ut et skriv til sine medlemmer med
krav om at de skulle avmønstre skip
som skulle til havner i Spania som var
kontrollert av fascisten Franco og hans
styrker. I dommen står det at «Det
må regnes som en hovedregel i vår
tariffrett at arbeidernes organisasjoner

ikke uten tariffhjemmel kan gripe inn i
arbeidsordningen og arbeidsledelsen
eller bedriftsledelsen i det hele.»
(Arbeidsretts dom ARD 1937/22,
15.02.37).

kontinuerlig diskusjon om det såkalt
aller helligste i den kapitalistiske
samfunnsmodellen, nemlig den private
eiendomsretten og arbeidskjøpers
styringsrett.

Styringsretten er imidlertid et
ulovfestet prinsipp, som aldri har
gjeldt uavkorta og ubegrensa. Et
unntakseksempel er Ferielovens § 6
nr. 1. Demokratiseringen i arbeidslivet
handler om at vi har kjempa oss til økt
innflytelse over egne arbeidsvilkår,
ved å begrense arbeidskjøpers
styringsrett. Det har skjedd gjennom
både lov- og avtaleverket, som for
eksempel Arbeidsmiljølovens og
Bussbransjeavtalenes bestemmelser
om arbeidstid og skift- og
turnusplanlegging. Styringsretten
fremstår derfor juridisk som en
«restkompetanse». Styringsretten må
også følge allmenne saklighetsnormer,
og skal ikke utøves i sjikanøs
hensikt (Jfr. Evju: Arbetsrätten i
Norden, s. 263, NORD 1990:42)
Det er viktig å være klar over at
styringsretten ikke omfatter tolkning
av tariffavtalene. Arbeidskjøper har
ikke såkalt tolkningsforetrede i kraft
av styringsretten. Uenighet om slike
avtaler, må løses ved forhandlinger.
Arbeidslivsforskning viser at
sterke arbeiderkollektiver med
sjølstendige, faglig dyktige og
engasjerte arbeidere, skaper i et
arbeidsliv basert på tillit fram for
kontroll med «ukjente kunder» gode
resultater i produktivitet, kvalitet og
utvikling, nyvinninger og forbedringer
av tjenester og produksjon. I et slikt
perspektiv er det viktig at vi reiser er

Blant noen radikale forslag i 1970åra var et forslag om et mer radikalt
bedriftsdemokrati fremmet av en
komité med jern- og metallformannen
Lars Skytøen som formann. Ansatte
skulle ha 50 prosent representasjon i
de styrende organer, og det ble varslet
at dette bare var et første skritt mot et
reelt flertall. Men som det skjedde med
så mange andre radikale forslag på den
tida, ble det stille lagt til side.
Fagbevegelsens historie har til
enhver tid gått ut på å begrense
styringsretten. Da jeg som ungdom
gikk inn porten på ILA Jern på
70-tallet og ble organisert i Jern og
Metallarbeiderforbundet, sa en av de
eldre smelteverksarbeideren til meg:
«Her nøyer vi oss ikke med smulene, vi
jobber for å overta hele bakeriet.» En
oppfølging av dette bør nå være å reise
en debatt for å utfordre den såkalte
fredsplikten og hvordan den hemmer
en aktivt kjempende fagbevegelse.
Hva også med en debatt om at vi må
kreve en reell innflytelse på ansettelsen
av våre bedriftsledere?

John-Peder Denstad
Sekretær i BSF
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Visste du at?
Her fortsetter vår serie om ulike fordeler du har som medlem
i BSF Fagforbundet.
Vi har tidligere skrevet om de forsikringene som automatisk er med når du blir
medlem. Men det finnes mange andre forsikringer også som det kan være lurt å
vite noe om. LO, som Norges største hovedsammenslutning av arbeidstakere med
over 970 000 medlemmer, har kraft til å forhandle frem gunstige avtaler for oss,
folk flest.

LO FAVØR ULYKKESFORSIKRING
• Dekker både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og
hjemmeboende, ugifte barn under 20 år
• Ulykkesskader i fritiden, som fører til livsvarig medisinsk
invaliditet eller død
• Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade, med inntil
5 prosent av forsikringssummen ved invaliditet
• Varer frem til fylte 75 år
• Behandling og opphold på private legevakter og klinikker
dekkes etter samme satser som ved behandling i offentlig
institusjon

LO FAVØR FRITIDSULYKKESFORSIKRING
• Dekker deg som medlem ulykker i fritiden i hele verden frem til
fylte 70 år.
• Dekker både død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.
• Dekker behandlingsutgifter til lege, tannlege, fysioterapi og lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes av folketrygden eller fra
annet hold, med inntil 5 % av forsikringssummen ved invaliditet.
• Egenandel ved behandling er kr. 1000,-.
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LO FAVØR REISEFORSIKRING
• Eiendeler -skade på og tyveri av personlig reisegods og
eiendeler tilhørende arbeidsgiver.
• Leiebil -egenandel fra bilutleiefirma på ferie eller reise.
• Forsinkelse -reisegods, fremmøte, avgang og ankomst.
• Sykdom -akutt uventet sykdom, sykehusopphold, tilkalling
nærmeste pårørende, psykologisk førstehjelp, hjemtransport,
avbrutt reise og ubenyttede feriedager, ubenyttede billetter og
arrangementer.
• Ulykke - Ulykkesforsikring ved varig medisinsk invaliditet/død.
Opphører ved fyllte 75 år, utgifter til nødvendig behandling i
Norden 2 år etter skadedagen.
• Avbestilling -som skyldes egen eller nær families sykdom/død.
• Evakuering - Naturkatastrofe på reise utenfor Norge, Krig, terror,
opprør, Epidemi på reise utenfor Norge, Ansvar- og rettshjelp på
reiser utenfor Norden.

Vi tar med en forsikring til i denne omgangen, rett og slett fordi den er helt ny.
Denne kom 20.september 2021.

LO FAVØR ADVOKATFORSIKRING
• Forsikringen omfatter rettsområdene barne- og familierett, arv,
førerkortbeslag, krenkende nettpubliseringer, forbrukerkjøp, fast
eiendom og forsikringssaker.
• Ingen timespris, kun forsikringspremien.
• WebHELP er inkludert.
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Det er viktig å være klar over at vi her bare har plass til å fortelle om de aller
viktigste tingene om hver forsikring. Dersom du ønsker å vite mer om de
forsikringer, priser og tilbud som er forhandlet frem for nettopp deg som medlem
av Fagforbundet BSF, så finner du alt på denne lenken:
LO favør: lofavor.no
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 kan
dette gjøres via appen.
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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

