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ÅRSMØTEREFERAT

Protokoll fra årsmøtet i Fagforbundet Buss- og 
sporveiarbeidernes forening tirsdag 25. mai 2021

Tid: 25. mai 2021 kl. 19.00
Sted: Scandic Lerkendal
Til stede: 30 medlemmer og følgende inviterte gjester: 
Tarjei Leistad, fungerende nestleder Fagforbundet 
Trøndelag

Leder Ole Roger Berg ønsket velkommen.
I forkant av årsmøtet ble det delt ut Fagforbundets 
gullmerke, ærespriser, jubileumsmerker og diplomer for 25 
års medlemskap i Fagforbundet/Norsk Kommuneforbund 
og 40 års medlemskap i LO
Nåler og diplomer ble tildelt følgende personer: 

Fagforbundets gullmerke
Tarjei Leistad delte på vegne av forbundsstyret ut diplom 

og Fagforbundets gullmerke til John-Peder Denstad for  
20 års sammenhengende tillitsverv / sekretær i BSF.  
Ole Roger Berg begrunnet tildelingen.
Denstad takket for tildelingen.

Ærespriser
Ole Roger Berg delte ut BSFs steinklokke til mangeårig 
HVO Harald Sehm og mangeårig tillitsvalgt Per Erik Kufås. 
Sehm og Kufås takket for tildelingen.

Jubileumsmerke og diplom for 25 år i 
Fagforbundet / NKF: 
Navnene ble lest opp. Merkene ar utsendt tidligere i vinter.
Kjell Ragnar Ekelund, Kjell Øyvind Fredheim, Rolf Lund, 
Mona Buhagen.

Per Erik Kufås og Harald Sehm.John-Peder Denstad og Tarjei Leistad.
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LOs sølvnål for 40 år i LO:
Navnene ble lest opp. Merkene ar utsendt tidligere i vinter.
Runar Thrana, Ole Roger Berg, Britt Eva Wisth, Astrid 
Leistad, Ola Bjerkestrand, Geir Klingenberg, Ove Thrana, 
Sigrun Hovstein, Jon Atle Dahle, Thore Christian Wærdahl, 
Børge Arnstein Tingstad, Hans Petter Stallvik, Roar 
Mathisen.

Tarjei Leistad hilste til årsmøtet på vegne av Fagforbundet 
Trøndelag.

SAK 1. ÅPNING
Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, åpnet årsmøtet, og 
ønsket alle velkommen. Leder redegjorde for datoer for 
innkalling til årsmøtet. 

Ingen merknader framkom til innkallingen.
Vedtak: Innkalling godkjent: Møtet lovlig satt.

Saksliste:
1. Åpning
2. Konstituering

• Valg av dirigent
• Valg av sekretær
• Valg av protokollunderskrivere

3. Minnestund
4. Årsmelding 2020
5. Mål / strategier for 2021
6. Regnskap 2020
7. Innkomne forslag
8. Budsjett 2021
9. Valg
10. Avslutning v/ leder

Leder redegjorde for dagsorden / saksliste og 
forretningsorden. Ingen merknader framkom til sakslista 
eller forretningsorden.
Vedtak: Sakslista og forretningsorden enstemmig 
godkjent.

SAK 2: KONSTITUERING.
Valg av dirigent: Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, 
foreslo på vegne av styret Børge Tingstad som dirigent. 
Det framkom ingen andre forslag.
Vedtak: Børge Tingstad enstemmig valgt. 

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

Valg av protokollunderskrivere:
Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, foreslo Rune 

Schevig og Tove Sørensen.
Det framkom ingen andre forslag.
Vedtak: Rune Schevig og Tove Sørensen enstemmig valgt. 

SAK 3. MINNESTUND
Det ble holdt minnestund over følgende BSF-medlemmer 
som er avgått ved døden i årsmøteperioden. Ett minutt 
stillhet ble avholdt for våre døde kamerater: Odd Halseth 
(f. 271237), Thore Henriksen (f. 190748), Solveig Letnes 
(f. 080929), Egil Lindseth (f. 241044) og Leif Åge Nilsen (f. 
241140)

SAK 4. ÅRSMELDING 2020
Dirigenten gjennomgikk styrets beretning for 2020, side 
for side.
Følgende hadde ordet til saken: Ingen ønsket ordet til 
saken.

Vedtak: Årsmelding 2020 enstemmig godkjent.

Ole Roger Berg.
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SAK 5. MÅL / STRATEGIER FOR 2021
Ole Roger Berg redegjorde for saken om handlingsplan / 
tiltaksplan for BSF.
Følgende hadde ordet til saken: Ingen ønsket ordet til 
saken.

Vedtak: Handlingsplan / tiltaksplan 2021 for BSF 2020 
enstemmig vedtatt.

SAK 6. REGNSKAP 2020
Kasserer Mona Eidhammer gjennomgikk regnskapet for 
2020.
Følgende hadde ordet til saken: Brit Guin, Ole Roger 
Berg (2x), Anders Bergsli (2x), John-Peder Denstad.  

Kasserer Mona Eidhammer gjennomgikk balansen for 
2020.
Følgende hadde ordet til saken: Anders Bergsli

Dirigenten Børge Tingstad opplyste om at regnskapet ikke 
var revidert.

Vedtak: Regnskap for 2020, styret gis fullmakt til å 
godkjenne regnskapet når det er revidert av revisor.

SAK 7. INNKOMNE FORSLAG.
Ingen innkomne forslag.

SAK 8. BUDSJETT 2021
Mona Eidhammer gjennomgikk forslag til budsjett for 2021.
Følgende hadde ordet til saken: Ingen ønsket ordet til 
saken.
Vedtak: Budsjett for 2021 enstemmig godkjent.

SAK 9. VALG
Ole Roger Berg redegjorde for valgkomiteens arbeid.
Dirigenten Børge Tingstad fremla valgkomiteens innstilling.

Det ble åpnet for en generell debatt om valgkomiteens 
innstilling.
Følgende hadde ordet til saken: Trond Bjørnerås, Anders 
Bergsli, Ole Roger Berg

Hovedstyret ble valgt ved særskilte valg. Ingen andre 
forslag fremkom til valgkomiteens innstilling.

Hovedstyret i Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes forening:

Leder            Ole Roger Berg Ikke på valg
Nestleder Trond Bolkan Enstemmig valgt for 2 år 
Nestleder Vegard Tillerflaten Ikke på valg
Sekretær  John-Peder Denstad Ikke på valg
Kasserer   Mona Eidhammer Enstemmig valgt for 2 år
Medl.ansv/org. sekretær Per Erik Kufås Enstemmig valgt for 1 år
Opplæringsansvarlig Ann-Kristin A. Reinås Ikke på valg
Ungdomstillitsvalgt Ole Christian Bye Enstemmig valgt for 2 år
Vara ungdomstillitsvalgt Trond Bjørnerås Enstemmig valgt for 1 år
Seksjonsansvarlig SST  Niels Egil Wanggaard Enstemmig valgt for 2 år
Vara seksj. ansv. SST Vegard Tillerflaten Ikke på valg
Arbeidsmiljøansvarlig  Kristian Arnesen Ikke på valg
Vara arb.miljøansvarlig Harald Sehm Enstemmig valgt for 2 år
Pensjonist tillitsvalgt Børge Tingstad Ikke på valg
Vara pensjonisttillitsv. Tor Sandstad Enstemmig valgt for 2 år
Styremedlem 1 Bente Elshaug Enstemmig valgt for 2 år
Styremedlem 2 Morten Waclawczyk Klubbvalgt for 1 år
Styremedlem 3 Morten Holden Klubbvalgt for 1 år
Styremedlem  Linn Løvli Klubbvalgt
Styremedlem Lena Daffinrud Klubbvalgt for 2 år
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Forslag på revisorer: 
Geir Dahlø, ikke på valg
Tove Olga Sørensen foreslått for 2 år.
Ingen andre forslag framkom
Vedtak: Tove Olga Sørensen enstemmig valgt for 2 år.

Forslag på ungdomsutvalg: 
Ole Christian Bye (leder) foreslått for 2 år
Medlemmer: Trond Bjørnerås (nestleder), Alexander 
Demidov og Jan Bye foreslått for 1 år.
Ingen andre forslag framkom
Vedtak: Ole Christian Bye (leder) enstemmig valgt for 2 år. 
Trond Bjørnerås (nestleder), Alexander Demidov og Jan Bye 
enstemmig valgt for 1 år.

Forslag på pensjonistutvalg: 
Børge Tingstad (leder) ikke på valg.
Medlemmer: Tor Sandstad (nestleder) foreslått for 2 år. 
Torbjørn Modig foreslått for 1 år.
Ingen andre forslag framkom
Vedtak: Tor Sandstad (nestleder) enstemmig valgt for 2 år. 
Torbjørn Modig enstemmig valgt for 1 år.

Forslag på valgkomité BSF: 
Per Arne Sæther, Rita Gundersen, Jorun Garli, Espen Waag, 
Thomas Hansbakken og Rune Schevik foreslått for 1 år.
Ingen andre forslag framkom
Vedtak: Per Arne Sæther, Rita Gundersen, Jorun Garli, 
Espen Waag, Thomas Hansbakken og Rune Schevik 
enstemmig valgt for 1 år.

Forslag på representanter til representantskapet i 
Fagforbundet Trøndelag:
Ingen innvendinger framkom til dirigentens forslag om 
samla votering. 
Ingen andre forslag framkom
Representant 1: Vegard Tillerflaten; Representant 2: Trond 
Bolkan, 
Vedtak: Enstemmig valgt for 1 år.

Vararepresentanter representantskapet Fagforbundet 
Trøndelag: 
Vara 1: John-P. Denstad (møter fast så lenge Ole R. Berg 
sitter som styremedlem i Fagforbundet Trøndelag); Vara 2: 
Niels Egil Wanggaard; Vara 3: Morten Waclawzcyk; Vara 
4: Bente Elshaug; Vara 5: Ann-Kristin A. Reinås; Vara 6: Ole 
Christian Bye; Vara 7: John Birger Løftamo.
Ingen andre forslag framkom
Vedtak: Enstemmig valgt for 1 år.

SAK 10. AVSLUTNING
Leder takket dirigent og sekretær for jobben, samt 
valgkomiteen.
Korona har medført et merkelig årsmøte. Mange meldte at 
de ikke ønsket å komme pga. pandemien.
Leder Ole Roger Berg takket for tilliten på vegne av det nye 
hovedstyret.

Alle ble ønsket vel hjem.

Møtet hevet kl. 20.15.

Sekretær / referent: 

--------------------------------
John-Peder Denstad /s/

Protokollunderskrivere: Protokoll gjennomlest og funnet i orden

-------------------------------------------   ------------------------------------------- 
Tove Særensen /s/    Rune M. Schevik /s/



Nå begynner vi å se konsekvensene av det nye 
bussanbudet i Trøndelag utenfor Trondheim. Tre 
anbudspakker som starter opp 7. august, Sør, Midt og 
Nord. I forrige uke ble de nye turnusene presentert for 
sjåførene på de fleste stasjoneringsstedene. Og det første 
som slår oss er at omtrent samtlige stasjoneringssteder får 
vesentlig færre hele og fulle stillinger. Vi har ennå ikke full 
oversikt, men de områdene vi har sjekket, så er trenden 
helt klar. Stjørdal får 9 færre 100% stillinger, Orkanger får 
ca 20 færre 100% stillinger, Hitra/Frøya får halvert antall 
fulle stillinger og det samme i Hemne. Vi ser at det samme 
mønsteret går igjen i både Sør- og Midt-pakken. Og man 
må huske på at det allerede i utgangspunktet er en god del 
deltidsstillinger på denne kjøringa. 

Dette er rett og slett en katastrofe for buss-næringa utenfor 
Trondheim, og en fallitterklæring for fylket og AtB. AtB 
sier at de faktisk har økt antall rutekilometer noe, og så er 
skole- og rutekjøring samlet i felles pakker, i motsetning til 
forrige anbudsrunde, da de var delt opp. Dette skulle tilsi at 
det burde bli lettere å få til flere hele stillinger enn tidligere. 
Og i tillegg så har fylket hele tiden poengtert og vedtatt 
at ansatte ikke skal få dårligere lønns- og arbeidsvilkår ved 
anbud, og det er lagt inn føringer i anbudsutlysningen om 
flest mulig 100% stillinger. 

Nok et katastrofalt anbud i Trøndelag

Det er Vy buss som har alle de tre pakkene, men det ville 
nok blitt omtrent samme resultat uansett hvem som vant  
anbudet. Fordi alle kommersielle selskap må drive  
anbudene med overskudd, og derfor går hele prosessen  
ut på å få lavest mulige kostnader, uansett. 

Og det er ikke bare litt reduksjon i stillingsandeler. Flere 
stillinger er redusert ned til 60-70% og det er det ingen som 
kan leve av, spesielt når vi vet at sjåføryrket ikke er  
spesielt godt lønnet i utgangspunktet. Hvordan tenker  
man at det skal bli mulig å rekruttere yngre folk inn i vårt 
yrke med slike vilkår? Vi ender opp med nesten bare  
pensjonister som sjåfører. 

Dette er resultatet av anbudspolitikken i et nøtteskall. 
Ved hver anbudsrunde taper vi ansatte noen goder eller 
rettigheter og får dårligere vilkår. Og nå blir det garantert 
mange som sier opp og prøver å finne seg noe annet å 
gjøre. Hele bransjen er i ferd med å bli ødelagt. 

FORENINGENS LEDER

Ole Roger Berg 
Leder Fagforbundet BSF



«Nye Trøndelag» fra 7. august

Vy Buss vant hele anbud 2021 i Trøndelag, og fylket bli nå delt inn i 4 avdelinger. Vi deler inn Trøndelag i 
Trondheim, Nord, Midt og Sør. Hver avdeling er videre inndelt i team. 

«NORD»
Team Kolvereid
Team Grong
Team Namsos   

«MIDT»   
Team Steinkjer
Team Fosen
Team Levanger, Verdal, 
Frosta
Team Stjørdal, Selbu,  
Tydal, Meråker
 

«SØR»   
Team Orkanger
Team Kyrksæterøra
Team Hitra, Frøya
Team Støren, Røros, 
Oppdal

«TRONDHEIM»  

NORD

SØR

MIDT



Team Kyrksæterøra 
Tem Hitra, Frøya
Team Støren, Røros, Oppdal

Ann-Kristin  
A. Reinås

(leder)

Roar Ysland
(Plasstillitsvalgt)

Agnes Økdal 
Husabø

(nestleder)

Ole Christian Bye

Sør
Team Orkanger 
Kontaktinformasjon: roarysland@yahoo.no / 90 87 12 49

Nord
Team Kolvereid
Team Namsos
Team Grong

Midt
Team Levanger, Verdal, Frosta
Team Steinkjer
Team Fosen

Team Stjørdal, Selbu, Tydal, Meråker 
Kontaktinformasjon: alst-rei@online.no / 99 56 30 98



Niels-Egil Wanggaard
(leder)

Bård Langørgen

Jan Erik Aukan Per Arne Sæther Fredrik Kolstad

Morten Holden
(nestleder)

Lena Daffinrud Magne Kråkvik

Tideklubben
Kontaktinformasjon: tide@fagforening.no / 98 40 22 74

Vegard Tillerflaten
(leder)

John Peder Denstad

Ole Roger Berg Kristian Arnesen

Emal Wahedi

Harald Sehm Frobisher Kasirye Erling Andresen

Morten Andrej B. 
Waclawczyk
(nestleder)

Trond Bolkan John Birger Løftamo

Trondheim

Vy Byss klubben Sandmoen
Kontaktinformasjon: bsf@fagforening.no / 93 09 55 67



Linn Løvli

Boreal Buss, avd. Fjordgata 
Kontaktinformasjon: linn.lovli@gmail.com  / 93 84 14 39 



Vårt medlem på Stjørdal, Agnes Økdal Husabø har gitt meg 
tillatelse til å bruke sin sak i korte trekk for å vise at det nytter 
å kjempe. 

Saken handler om at Agnes fikk et avvik på seg etter at 
hun hadde tekniske problemer med vogna hun tok ut på 
Stjørdal en ettermiddag i februar. Lysene over førerplass 
lot seg ikke slå av, noe som ville bli problematisk siden 
det snart ville bli mørkt ute, og sikten derfor ville bli svært 
nedsatt med mye refleksjon i frontruta. Hun kontaktet 
Trafikkleder, og etter mye prøving med ulike kombinasjoner 
av knapper som gikk på innvendig lys, ble hun rådet til å 
ta hovedstrøm i 4 minutter. Det ble gjort, og forsinkelse 
som følge av dette ble meldt inn til Trafikkleder. Turen gikk 
etterpå som normalt. 

Denne forsinkelsen ble selvsagt også logget av trafikkleder 
i trafikkloggen opp mot AtB, og her skulle egentlig saken 
vært avsluttet. 

Agnes sin overraskelse var derfor stor da hun mottok en 
ikke så hyggelig mail undertegnet Områdesjef Kenneth 
Eidem Bratt. I mailen kom det klart frem at hun angivelig 
skulle ha forårsaket en forsinkelse den dagen. Hun kunne 
ikke uten videre godta ordlyden i mailen, hun hadde jo 
tross alt løst et problem, og ikke forårsaket det. 
 
Agnes tok derfor kontakt med meg og forklarte situasjonen 
for å finne ut hva hun kunne gjøre. Saken ble så sendt til 
områdesjef Kenneth Eidem Bratt som igjen tok dette opp 
med hennes Teamleder. Det viste seg at mailen om avviket 
aldri skulle ha blitt sendt til Agnes, og hendelsen hadde 
blitt registrert feil i systemet. I stedet for «sjåfør-brukerfeil» 
burde det blitt registrert som «kjøretøy-teknisk feil»  
Agnes og hennes Teamleder fikk i felleskap ordnet opp 
i dette kort tid etter at jeg tok kontakt med Bratt, og 
hendelsen er nå logget riktig.  
 
Merk; Under sin samtale med sin Teamleder ble Agnes 
spurt om hvorfor hun valgte å prøve å fikse det tekniske 
problemet med bussen på startholdeplassen heller enn å 

Avviksmeldinger

Det har nå skjedd en liten bevegelse fra ledelsen 
når det kommer til avviksmeldingene som sendes 
ut til oss. Etter at vi har kjørt noen saker på dette og 
vunnet frem ved av avvik har blitt slettet, så skal hele 
denne ordningen ha sitt eget evalueringsmøte. 

kjøre til første holdeplass og fikse problemet der. Da ville 
selskapet unngått gebyr. I rettingen av avviket har han 
skrevet at Trafikkleder burde foreslått en sånn løsning. 
Det finnes imidlertid så mange innvendinger som taler imot 
en sånn løsning, at det må vel opp som et eget tema ved en 
senere anledning. 

Vi mener at ordningen med avviksmail som de er nå bør 
avvikles, og at tilbakemeldinger til sjåførene bør skje på 
annen måte. 

Men Vy Buss Trondheim tviholder foreløpig på sin 
fremgangsmåte. Det er tatt opp i mange samarbeidsmøter, 
og endelig har vi fått en avklaring på evaluering av dette. 
Vi håper det i hvert fall er en start på en fremtidig bedre 
løsning. 
 
Vi har også sendt over forslag på en tekst til 
avviksmeldinger. Vi mener den er noe mer spiselig, og byr 
på en mer VI- følelse og ikke JEG- følelse. Den er ikke uten 
videre tatt til følge. 



Teksten er som følger: 

``Emne: Vy buss avviksmelding i Trafikkloggen Ref: xxx 
Arbnr: xxx Team: x  
INTERN  
Vær vennlig å referer til saks-nummer 39268 for videre 
kommunikasjon.  
Hendelse: Sjåfør - Avvik  
Dato: 16.02.2021  
Avg: 06:42:00  
Linje: 2  
Fra: Midteggen  
Vogn: xxxx  
 
Dette er en oppfølging fra teamlederen din da vi har 
fått melding om hendelse du har væt involvert i, som avviker 
fra selskapets rutiner og bestemmelser slik de er beskrevet 
i bl.a. i din sjåførhåndbok. Dersom du mener avviket ikke 
medfører riktighet, ber vi deg ta kontakt med teamleder så 
snart som mulig. 
 
Som ansatt i Vy buss er du underlagt formelle krav, samt de 
regler og interne rutiner selskapet selv har. 
Det er viktig at alle er oppdatert på gjeldende rutiner ved 
å regelmessig se etter nye instrukser i sjåførhåndboka i 
sjåførappen. Slå opp om det er noe du er usikker på.  
VY som arbeidsgiver har plikt til å sørge for at du til enhver tid 
har tilgang til formelle krav, samt de regler og interne rutiner 
selskapet selv har. 
 
Din Teamleder er tilgjengelig om du ønsker dialog om det 
registrerte avviket, eller at avviket ikke medfører riktighet.  
Du kan da ta en kort avklarende prat på telefon xxx xx xxx 
 
Point & Call er ditt verktøy for å redusere avvik.  
 
Hilsen din Teamleder 
 

For bare noen få dager siden, etter at artikkelen over ble 
skrevet, ble det gjort vedtak på endelig utforming av 
avviksmelding, eller hendelsesmelding som de nå skal 
hete. 

Den nye teksten er en klar forbedring av den eksisterende, 
og formidler det den skal uten at man får «bakoversveis». 
Resultatet under viser at det nytter å kjempe, og å ta 
kampen! 

Fra: Teamledere.trd <Teamledere.trd@vy.no> 
Sendt: tirsdag 15. juni 2021 09:01
Til:  
Kopi: Teamledere.trd <Teamledere.trd@vy.no>
Emne: Vy buss melding i Trafikkloggen ref.: xxxxx Arb.nr 
xxx Team x. 
 
Vær vennlig å referer til saks-nummer 40502 for videre 
kommunikasjon.

Hendelse: Sjåfør – Pålogging - Manglende pålogging  
Sign-In, måtte ringes.
Dato: 13.06.2021
Avg.: 10:45:00
Linje: 1
Fra: Østre Lund 1
Vogn: xxxx

Melding om hendelse som er registrert i vår trafikklogg.
Din innsats teller! Vær en ansvarlig medarbeider!

Din Teamleder er tilgjengelig om du ønsker dialog om den 
registrerte hendelsen.
Booking med din Teamleder gjøres via ikonet til 
[Møtebooking] på ditt Vy-nettbrett eller: & denne lenken

Hilsen din Teamleder.

Kameratslig hilsen;

Vegard Tillerflaten 
Klubbleder og plasstillitsvalgt 
Vy Buss-klubben BSF

https://outlook.office365.com/owa/calendar/VyBussAS@nsbas.onmicrosoft.com/bookings/


JANUAR:
Januar var en stille måned. Samarbeidsmøte 1 (se referat).
For å finne referater fra samarbeidsmøtene går du inn på 
intranett. Trykk arbeidsstøtte, og du finner referater under 
«møtereferater og lokalinformasjon for buss». Vi beklager 
et noe rotete oppsett for tiden, men referatene fra avdeling 
Sandmoen finnes med forfatter Karl Arne Nervik.

FEBRUAR:
Vi var ute med AtB (7 personer) på prøvekjøring av 
passasjertelling i dører. Kjørte 2 turer med leddvogn i 
traseen til linje 16. Vi stoppet på holdeplasser valgt av 
AtB, og de som var med på prøveturen gikk av og på. Det 
ble også prøvd med sykkel og kofferter samt ski. Ikke alle 
personer av og på ble tellet, men kofferter ble med på 
telling samt ski som ble tellet som flere personer. Kan vel 
trygt si at tellesystemet i dørene ikke fungerte helt som 
planlagt.

Befaring rundkjøring Nidarvoll for gravearbeid og 
sperringer.

MARS:
Samarbeidsmøte 2 og 3.
Drøftemøter, rutiner utkjøring, forsinkelser på opptil 10 
minutter, produksjonsendringer 15. mars (omkjøringer 
Trondheim S), og prosjekt universell utforming.

Befaring EBIT og sanntidsskjermplassering anbud 
Trøndelag. Vurdering av eventuell plassering i bybuss hvis 
det skulle bli prøveprosjekt her. I skrivende stund vet vi at 
prøveprosjektet kommer på bybuss. Det vil si at ATC skjerm 
(Samsung nettbrettet som vi allerede bruker) i tillegg vil få 
lagt inn billettmaskin.

Det har vært avholdt møte om den siste vinterens 
vegvedlikehold med kommunen og vegvesen.
Denne vinteren har ikke skapt de største utfordringer, men 
en del av punktene som ble tatt opp har blitt tatt opp også 
tidligere vintre.

APRIL:
Drøfting av prinsipper for turnusbygging sommer og høst 
2021. Drøfting av døgnhvile.

Befaring for plassering av brannøks førerplass i Van Hool 
metrobuss. Dette er eneste mulighet til å skaffe rømningsvei 
ut fra førerplass dersom det ikke er mulig for sjåfør å komme 
seg bakover i bussen.

Befaring Trondheim S og prøvekjøring ved omlegging av 
busstraseen gjennom Trondheim S.

Samarbeidsmøte 4. Det ble blant annet tatt opp forhold 
ved avviksrapporter mot sjåfører.

Vernerunde.

MAI:
AtB. Presentasjon av billetteringssystemet på tiltak 
hardware og gjennomgang av opplæringsmaterialet
Entur ønsket å presentere systemet for innlogging for sjåfør.
Her var det en del ting som ikke var bra. Dette ble da også 
kommentert fra verneombudene.
Skriftstørrelsen var alt for liten, knapper for billettsalg ble alt 
for små, tungvint pålogging samt endel andre ting.

AtB ønsket å åpne framdør 25.05.2021. Vi foretok 
en risikoanalyse 18.05.2021. for eventuell åpning av 
framdører.

Smittetallet passerte 25 pr. 100k siste 14 dager (VG).
Det ble ikke aktuelt å åpne framdører enda.

Pr. 30.05.2021 er smittetallet steget til 174,4 pr. 100k de 
siste 14 dager (VG) for Trondheim. For Stjørdal er tallet 
123,5 pr. 100k (VG).

I tillegg har det vært avholdt infomøter med TV/VO og 
avdelingsleder om covid-19. Det blir også tatt opp andre 
temaer i disse møtene, men ingen vedtak blir gjort, dette er 
kun informasjon fra ledelse.

Det har som vanlig vært en del mindre saker også i denne 
perioden.

Status fra koordinerende verneombud

Kristian Arnesen 
Vy Buss Sandmoen

VERNEOMBUD



Søndagsreglen. Du har krav på fri enten søndagen 
før ferien eller søndagen etter ferien. Søndagen etter 
ferien betyr i praksis den siste feriedagen din. Dette fordi 
ferieloven operere med kun «svarte» dager som feriedager, 
dvs hverdager og lørdager. I vår bransje er det vanlig 
praksis at alle får fri den siste søndagen (i ferien), slik at du 
begynner på jobb igjen på mandag. Dette gjelder både når 
du har en uke ferie eller flere uker.
 
16 timersregelen kommer ii tillegg når du har minst 3 
uker ferie. Da skal det være minst 16 timer fra du avslutter 
arbeidet før ferien, til du starter på arbeid etter ferien. Eks. 
har du et skift som slutter kl. 22.00 på søndagen før ferien, 
så kan du ikke begynne på jobb igjen før kl. 14.00 på 
mandagen etter ferien.
 
Dette er fritid som du har krav på. Men ferieloven sier 
ikke noe om betaling. Så den ekstra feriefritida som du får 
søndagsregelen eller 16 timers reglen, kan arbeidsgiver 
trekke deg for, i verste fall. Derfor er det mange som velger 
å bytte skift i stedet. 

Det beste rådet vi kan gi er å kontakte driftssentralen i 
god tid dersom du er borte i noen disse problemene. 
Bruk selfservice. 

Feriestart etter søndag kl. 24.00. Har du et kvelds eller 
nattskift som går over kl. 24.00 på søndagen før ferien, 
så forskyves ferien formelt med en dag. Da regnes ikke 
mandagen som feriedag, og du skal ikke begynne på jobb 
igjen før tirsdag etter ferien. Men dette er jo kanskje ikke så 
praktisk, så her også gjelder det å kontakte driftssentralen 
for å finne praktiske løsninger. Det vanligste er at du får 
en feriedag til gode. 

Ferieloven kort forklart

Les mer om ferieloven

SMÅSTOFF

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21

