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FORENINGENS LEDER

Takk te dokk og takk for meg!
Når jeg etter 25 år går av som
leder av fagforeninga, så vil jeg
benytte anledningen til å takke alle
medlemmer, og tidligere medlemmer,
for en fantastisk reise. Jeg har blitt kjent
med utrolig mange flotte mennesker,
og fått oppleve store øyeblikk og
store nedturer. Slik er livet, både
i og utenfor fagforeninga. Mange
medlemmer har fått hjelp til store og
små saker, og mange har hjulpet meg
med store og små saker. Kontakten
med medlemmene og ikke minst
arbeidsplassen min, er en av årsakene
til at jeg har valgt å være tillitsvalgt så
lenge. Når jeg nå trapper litt ned, så er
det i visshet om at vi sammen har skapt
en sterk, levedyktig og aksjonsvillig
fagforening som er kjent langt ut over
Trondheims grenser.
Jeg ber alle medlemmer ta godt vare
på de som nå tar på seg ledende verv
i fagforeninga vår. Slike tillitsvalgte
vokser ikke på trær, så vi må gi dem all
den støtte de trenger for å bli varme i
trøya. Det vil være urettferdig om dere
sammenligner dem med meg, som har
35 års erfaring. De må få sjansen til å få
sine egne erfaringer og lære seg å bli
gode tillitsvalgte. Jeg var også usikker
og litt famlende den første tida. Men
ved hjelp av andre tillitsvalgte og andre
medlemmer, så fikk jeg etter hvert den
nødvendige trygghet og erfaring. Selv
om jeg har prøvd å lære bort noe av
mine erfaringer, så er det mye som man

selv må erfare før det sitter. Ikke minst
må enhver leder finne sin egen måte
å lede på. Men jeg har stor tro på at de
grunnleggende verdiene som BSF er
bygget på vil bli videreført.
Så skal jeg også bidra et par år til
i andre verv, dersom årsmøtet ønsker
det, slik at jeg kan være en støttespiller
til de som tar over. Og dersom alle
medlemmer også bidrar med litt, og
lar de tillitsvalgte få lov til å gjøre feil
av og til, så skal dette gå bra. Ingen
er ufeilbarlig, og de som skal lede
en fagforening har valgt å ta på seg
et stort ansvar uten noen form for
økonomisk kompensasjon. Det står
det stor respekt av.

Ole Roger Berg
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ÅRSMØTEINNKALLING

Årsmøte
i Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening

tirsdag 25. januar 2022 kl. 17.30
på Transportsentralen (Kvenildmyra 5)
Saksliste
1) Åpning
2) Konstituering - valg av
dirigent, sekretær og 		
protokollunderskrivere
3) Minnestund
4) Årsmelding 2021

5) Mål/strategier for 2022
6) Regnskap 2021
7) Innkomne forslag
8) Budsjett 2022
9) Valg
10) Avslutning v/leder

Frist for innsending av forslag til årsmøtene er 3. januar 2022
Det blir servert en enkel middag
ca kl. 18.30. Vi trenger derfor påmelding:
https://forms.gle/9JUCDCDRxwJcg7mx6
eller bruk QR-koden

KLUBBÅRSMØTER
Tideklubben		
Vy Buss-klubben Trondheim 		
Vy Buss – klubben Stjørdal 		
Vy Buss – klubben Orkanger		
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tirsdag 25.01 kl. 17.30, (Kvenildmyra 5)
tirsdag 25.01 kl. 17.30, (Kvenildmyra 5)
avholdes lokalt (egen innkalling)
avholdes lokalt (egen innkalling)
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Årsmelding 2021 for styret i BSF
Styre- og medlemsmøter
Styret har i 2021 hatt 10 styremøter
og behandlet 123 saker pr. 17.11.21.
4 styremøter har blitt avholdt fysisk,
mens 6 styremøter har blitt
avholdt digitalt (Teams) på grunn
av koronasituasjonen. 2 felles
medlemsmøter har blitt gjennomført
på høsten i årsmøteperioden:
Onsdag 29. september 2021
kl. 18.30-20.30 hos Team Verksted,
Sandmoen. Til stede: 23 stk.
Saker: 1) Krav til tariffoppgjøret 2022;
Sak 2) Ny billettmaskin

situasjonen ved årets mellomoppgjør
som følge av pandemien, vil LO sikre
medlemmenes kjøpekraft og gjennom
sine krav prioritere seriøsitet, likelønn
og å motvirke lavlønn.» Kravet til LO i
lønnsoppgjøret var å sikre kjøpekrafta
til medlemmene, få på plass et
lavlønnstillegg og noe som sikrer
seriøsitet i arbeidslivet. Vektere og
bussjåfører er lysende eksempler da
det nødvendige skritt ble tatt om å
streike i fjorårets hoved tariffoppgjør
2020. Arbeidermakt mot kapitalmakt.

Torsdag 2. desember 2021
kl. 18.00-19.00 i Hindu-tempelet på
Tiller, Dypmyra 5. Som et ledd i vår
inkluderings kampanje vil vi arranger
besøk i forskjellige «gudshus». Ikke
for å omvende noen, men for å
skape mere forståelse og toleranse
mellom medlemmer med forskjellige
religioner/tro. I tillegg til tempelet
så vil vi arrangere møter i moskeen,
kirka, pagoden og synagogen i første
omgang. Så vil vi vurdere om det er
flere religioner som vi kan besøke.

Styret i BSF hadde er grundig
gjennomgang av forberedelser til
mulig streik i mellomoppgjøret fra
11.04.21. Styret / streikekomiteen
forberedte mulig streik på følgende
måte: 1) Plassfratredelse; 2) Bruk av
fasiliteter på depotene; 3) Kontakte
andre forbund for samarbeid om
felles streikevaktordning; 4) Oppstart
eventuell streik søndag morgen
11.04.21 – folk til stede på depotene;
5) Streikevester; 6) Streikevaktlister;
7) Streiketelt og streikevakter;
8) Streikegrunnlag; 9) Streikemøter;
10) Smittevernregler; 11) Munnbind

Mellomoppgjøret 2021 – Vi krever
økt kjøpekraft og lavlønnstillegg
Representantskapsmøte
16. februar 2021 vedtok som krav til
lønn i en TARIFFPOLITISK UTTALELSE
FOR MELLOMOPPGJØRET 2021:
«Med bakgrunn i den endrede

Det ble ingen storstreik privat sektor
etter at LO og NHO ble enige om
en løsning, etter å ha meklet
15 timer på overtid. Den økonomiske
rammen er på 2,7 prosent. Det er
0,1 prosentpoeng under LOs krav.
Alle fikk 2,25 kroner mer per time.
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Det er 4.387 kroner mer i året.
Lavtlønte fikk 1 krone per time. Det
gir 1.950 kroner ekstra på årsbasis.
Lavtlønte fikk dermed en lønnsøkning
på 3,25 kroner per time. Det betyr
at lavtlønte totalt fikk 6.337 kroner
mer i året. Oppgjøret omfatter
181.524 LO-medlemmer og 17.000
YS-medlemmer, nesten 200.000
arbeidere i privat sektor. Men dette
tillegget dannet også en økonomisk
ramme for nesten alle andre ansatte i
norsk arbeidsliv.
LO har hvert eneste år siden 1990,
både i hoved- og mellomoppgjør,
fått gjennomslag for ekstra tillegg
for de lavest lønte. Dette er også
LOs varemerke. Ett av LOs viktigste
krav var at yrker på overenskomster
som tjener under 90 prosent av en
gjennomsnittlig industriarbeiderlønn,
måtte få et eget lavlønnstillegg. LO
har brukt denne lavlønnsmodellen i
alle de samordnede oppgjørene med
NHO siden 2005. Gjennomsnittlig
industriarbeiderlønn er 506.600
kroner. 90 prosent er 455.940 kroner.
Det betyr at det kun er ansatte som er
omfattet av overenskomster med en
gjennomsnittslønn under 455.950
kroner som får lavlønnstillegg. Ansatte
på 22 tariffavtaler fikk lavlønnstillegget, men dette gjaldt ikke
Bussbransjeavtalene (BBA).
Hvis partene ikke hadde kommet til
enighet, ville det ha blitt streik. Over
31. 000 arbeidere ville ha lagt ned
arbeidet. Flesteparten av de som var
tatt ut i konflikt var bussjåfører. Det
6

var meldt plassoppsigelse for 12.000
bussjåfører. Vi ville i så fall ha vært ute i
vår andre streik på et halvt år.
BSF sendte i etterkant ut følgende
forklaring av lønnsoppgjøret til
medlemmene: 1) 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. per år. Gjennomsnittlig
bussarbeiderlønn ble på 465 407
kr, altså 91,9 % av gjennomsnittlig
industriarbeiderlønn. Derfor får vi
ikke lavlønnstillegget, for det gis
til de bransjene som ligger under
90%; 2) 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 industri-arbeiderlønn
regner med alle variable tillegg, så for
å få til en reell sammenligning, må vi
gjøre det samme; 3) 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. 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. Sagt på en annen måte:
Dersom alle lønnstillegg hadde vært
gitt fra 1. januar hvert år, så hadde vi
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ikke hatt noe overheng. Da hadde all
lønnsøkning virket hele det året. Dette
er også årsaken til at vi 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 2021. 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 på grunn av
dette; 4) Ramma. På grunn av 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 reguleringstillegg fra i
fjor (2,50 kr) 0,8 %, Overheng 1,9 %.
Sum ramme BBA 3,4% i gjennomsnitt.
Støtte til streikende fagorganiserte i
LO-forbundene Fagforbundet og FOstreik i private omsorgsbedrifter i NHO
Streiken starta 9. januar 2021, og
totalt var 120 medlemmer i FO og
Fagforbundet i streik, hvorav 8 i
Trondheim, i Birralee International
Kindergarten, Trondheim
mottakssenter Hero og Kirkens SOS.
Streiken er NHO sitt ansvar, og gjaldt
krav om likebehandling og lik lønn for
likt arbeid. Niels E. Wanggaard deltok
med BSF fanen og John-Peder Denstad
holdt appell på streikestøttemarkering

ved Folkets hus fredag 22. januar
2021. Totalt 17 fagforeninger deltok
med fane. Styret i BSF vedtok
26.01.21: FO og Fagforbundets
streik kan følges opp med ytterligere
støtte etter ønske fra de streikenes
fagforeninger. Ole Roger Berg sendte
hilsningsvideo fra BSF til de streikende
i FO og Fagforbundet.
Støtte til streikende kulturarbeidere
i Fagforbundet Teater og Scene,
NTL og FO mot Spekter
Streiken gjaldt kamp for kollektiv
livslang kjønnsnøytral pensjon i
kulturvirksomhetene. BSF støttet
opp om de streikende, som etter
flere uker i arbeidskamp gikk seirende
ut av streiken.
Mobilisering fram mot neste
hovedtariffoppgjør i 2022
Styret drøftet saken 15.11.20.
Fagforbundet må skjerpe seg og få
ut den nye tariffavtalen kjapt etter
oppgjøret. Det er viktig å synliggjøre
problemer knytta til tekniske krav som
sikkerhetskontroll og avmønstringstid
frem mot neste oppgjør. Dette
bør settes opp på dagsorden på
medlemsmøter fremover, blant annet
at medlemmene ikke bruker av sin
fritid ved oppstart av skift og at det
kreves overtid for forsinkelser inn til
avslutning både på arbeidsdagen og
til matpause.
Styret i BSF drøftet 15.09.21 forslag
til tariffkrav 2022 fra BSF, og disse ble
også drøftet på kollektivkonferansen
i Fagforbundet 24.-26.09.21. Styret
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vedtok å fremlegge følgende forslag
til tariffkrav overfor medlemsmøte i
BSF 29.09.21:
• Lønn: økes med 20 kr. pr. time utgjør nesten 40 000 i året, som
er omtrent gapet mellom oss og
Industriarbeideren.
• Full lønn under sykdom i ett år –
forskuttering av sykelønn.
• Uforutsette forsinkelser på 10
minutter fjernes.
• 15 minutter hver uke som
kompensasjon for å holde oss
oppdatert om alt det AG sender oss
på fritida via mail, sms osv.
• Definisjonen på et deltskift – deltskift
skal lønnes med deltskifttillegg
• Fjerne 8 ukers gjennomsnittsberegning av turnuser ødelegger vår
mulighet til å påvirke turnusene.
• Minimum 6 min til sikkerhetssjekk
ved uttak av vogn, jfr. krav til hoved
tariffoppgjøret i 2020.
• § 7.1 endres. En spisepause på 30
min avholdes til bestemmelsene i
AML §10-9. Spisepauser skal så vidt
mulig gis etter 4 timers arbeid, dog
senest etter 4.5 timers arbeidstid.
Ingen del av skiftet skal være mere
enn 4,5 t. Dersom spisepause gis
etter 4.5 timer, skal det legges inn
pause for personlig behov. Strykes,
og endres til: Tid til nødvendig
pause for personlig behov skal
legges til etter maks 2,5 timers
arbeid. Minimum 10 min. Tid til
personlig behov må være der det er
tilgang til toalett.
Medlemsmøtet diskuterte kravene
og det kom frem noen ønsker om
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tilleggskrav. For å få frem 5 prioriterte
krav, utenom lønn, krysset hver enkelt
av på sine 5 prioriterte krav. Resultatet
ble følgende prioriterte krav: 1) Lønn:
økes med 20 kr pr time- utgjør nesten
40 000 i året, som er omtrent gapet
mellom oss og Industriarbeideren;
2) Full lønn under sykdom i ett år –
forskuttering av sykelønn –
22 stemmer; 3) Uforutsette
forsinkelser på 10 minutter fjernes
– 17 stemmer; 4) Fjerne 8 ukers
gjennomsnitts-beregning av turnuserødelegger vår mulighet til å påvirke
turnusene – 15 stemmer; 5) Maks
utstrekk på deltskift 11 timer –
13 stemmer.
Saken er fulgt opp i tariffkonferansen
til Fagforbundet Trøndelag i oktober
2021.
Arbeidsmiljø
Styret drøfter jevnlig arbeidsmiljøsaker, fremlagt av
arbeidsmiljøansvarlig i styret. Styret
har i 2021 blant annet drøftet følgende
problemer og avvik: Kjetting på
MAN; Innføring av alkolås – protokoll
sentralt; Befaringer med ATB fortsetter
- Flere avvik registrert; Møte Vy
vedrørende avviksrapporter; Nytt
billettsystem og roadrunner / ATC;
Tidsstudier krevd på Sandmoen; ATB
skal lage en liste over AVVIK ikke fulgt
opp av ATB, krav om registrering av
alle utfordringer lys, veistandard og
div; Stengt BSF kontor på Tide pga.
Covid-19 smitte - Informasjon til BSFmedlemmene om tilgjengelighet på
tlf. / e-post / facebook-gruppa BSF.
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Kampanje for bruk av seriøse
busselskaper i kommuner og
fylkeskommune
Styret i BSF behandlet saken i flere
møter i løpet av 2021. Bakgrunnen var
et forslag om å kunne aksjonere for
å få kommunene og fylket til å bruke
seriøse buss-selskap fra høsten av. Til
grunn for styrets drøftelser lå blant
annet den politiske behandlingen av
krav nr. 42 i Trondheimsmanifestet
2015 – oppfølging etter
kommunevalget 2015: Krav nr. 42:
Vil ditt parti kreve at det ved offentlig
innkjøp og anbud stilles krav om
tariffavtale for å bli godkjent som
anbudstilbyder? Det er politisk flertall
om å innfri kravet ut fra sammensetning
av bystyret etter kommune¬valget
2015: AP (28), MDG (5), SV (4), Rødt
(2), PP (2), KrF (2), V (4), SP (2) = 49
representanter. Saken er i liten grad
ivaretatt ved at 1) Behovet dekkes av
rammeavtale på busstransport, hvor
Trondheim kommune har parallelle
rammeavtaler med fem leverandører,
men kun et mindretall er dekket av
bussbransjeavtalen; 2) Trondheim
kommune har stilt følgende krav knyttet
til lønns- og arbeidsvilkår i kontrakten
med disse leverandørene: «Det stilles
krav om at ansatte hos Leverandøren
og eventuelle underleverandører
som direkte medvirker til å
oppfylle kontrakten, har lønns- og
arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn
allmenngyldig tariffavtale. På områder
som ikke er dekket av forskrift om
allmenngjort tariffavtale, stilles det
krav om at ansatte hos Leverandøren
og eventuelle underleverandører

som direkte medvirker til å oppfylle
kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i
henhold til gjeldende landsomfattende
tariffavtale for den aktuelle bransje.
Med lønns- og arbeidsvilkår menes det
i denne sammenheng bestemmelser
om minste arbeidstid, lønn, herunder
overtidstillegg, skift- og turnustillegg
og ulempetillegg, og dekning av
utgifter til reise, kost og losji, i den
grad slike bestemmelser følger
av tariffavtalen. Leverandøren og
eventuelle underleverandører skal
på forespørsel dokumentere lønnsog arbeidsvilkårene til ansatte som
medvirker til å oppfylle kontrakten.
Oppdragsgiver forbeholder seg
retten til å gjennomføre nødvendige
9
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sanksjoner, dersom Leverandøren eller
eventuelle underleverandører ikke
etterlever kontraktsklausulen om lønnsog arbeidsvilkår.» I tillegg ble det ved
gjennomføring konkurransen stilt krav
om at leverandørene skulle bekrefte ved
en egenerklæring at de oppfylte disse
kravene. Samtlige leverandører bekrefter
dette. Trondheim kommune skal sikre at
avtalene følges ved jevnlige statusmøter
med leverandørene.
Styret i BSF vedtok 24.03.21 å be
Fagforbundet Trøndelag om hjelp
til å sende ut info og forslag til alle
kommuneforeningene i Trøndelag, med
krav om tariffavtale og krav om godkjent
lærlingebedrift for bussleverandører
som kan benyttes. Kampanjen ble
godkjent av Fagforbundet Trøndelag, og
styret i BSF vedtok 21.04.21 å kontakte
Fagforbundet Trøndelag for å få til en
felles kampanjestart med medieoppslag.
Saken fikk fokus i media, ble fulgt opp
i representantskapet i Fagforbundet
Trøndelag, men kampanjen må
videreføres om den skal få god effekt.
Nytt bussdepot på Malvik
Styret i BSF behandlet saken i møter
26.01 og 24.02.21. Saken kom opp
med bakgrunn i https://doffin.no/
Notice/Details/2020-341557 Nytt
Bussdepot på Malvik. Hva skal vår
holdning være til dette da flere valgte
Tide og Sorgenfri da på grunn av
plasseringen av Sorgenfri til anbud
2019. Styret i BSF vedtok å lage forslag
til uttalelse til årsmøtet i LO i Trondheim
og omegn og representantskapsmøte
i Fagforbundet Trøndelag, og begge
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steder ble uttalelsen vedtatt, jfr. uttalelse
nedenunder fra årsmøtet i LO i Trondheim
og omegn: «Bussdepot Malvik. Årsmøtet
i LO i Trondheim og omegn aksepterer
ikke at Trøndelag Fylkeskommune velger
Malvik kommune som ny plassering av
nytt bussdepot. Årsmøtet krever også
at det foretas en skikkelig utredning om
muligheten for å fortsatt bruke Sorgenfri,
med busser i garasjen, der eventuelle
andre lokaler bygges oppå/over.
Begrunnelse: Det har lenge vært kjent
at sterke krefter jobber for at dagens
bussedepot på Sorgenfri i Trondheim
Kommune skal legges ned og utvikles
til annet formål. Før det nye anbudet i
Stor-Trondheim i 2019 startet, var det
fortsatt ikke avklart hva som skulle skje
med Sorgenfri. Trøndelag Fylkeskommune
og Trondheim Kommune ble enige
om å forlenge avtalen om fortsatt drift
av bussdepot Sorgenfri frem til 2024.
14.12.2020 ble det lagt ut på Doffin
«Alminnelig kunngjøring av konkurranse»
der Trøndelag Fylkeskommune ønsker
tilbud på tomter til nytt bussdepot i
området Trondheim Øst og Malvik
Kommune. Malvik Kommune har tidligere
aldri vært nevnt som tiltenkt sted å ha nytt
bussdepot på. Busselskapet Tide Buss vant
i 2019 anbudspakken med bussdepot på
Sorgenfri. Mange valgte derfor Tide Buss
gjennom virksom-hetsoverdragelse for sin
beliggenhet på Sorgenfri. Det kunne ligge
i kortene at Sorgenfri i perioden fra 2019
til 2029 skulle legges ned og flyttes, men
da til Trondheim Øst som har vært i planen
for nytt bussdepot i Trondheim. Malvik
kommune har ikke vært nevnt tidligere. Å
legge nytt bussdepot til Malvik Kommune
er ikke i tråd med miljøhensyn, med
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mye tomkjøring med busser fra
depot til startholdeplass. Det er
heller ikke i tråd med valgene til våre
medlemmer og kollegaer som valgte
Tide Buss på bakgrunn av beliggenheten
til dagens bussedepot. Vi vil også peke
på de store protestene angående bruk
av matjord i Malvik Kommune når ny
travbane ble planlagt. Det må også
tas med i regnestykket ved planlegging
av nytt bussdepot.»
Stortingsvalget 2021 – reversering av
skattlegging av frikort
Styret i BSF behandlet saken i møter
26.01, 24.02 og 19.05.21. Bakgrunnen
for styrets behandling av saken var at
frikortet har vært en del av lønna til oss
som jobber innenfor kollektivbransjen
og er også sett på som en gode. Den
borgerlige regjerings beskatning er
usolidarisk og et hån mot arbeidsfolk
innenfor denne bransjen for å ta igjen det
man har gitt i milliarder i skattelettelser
til de som har mest fra før. Spørsmålet
før stortingsvalget 2021 var om
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne
og Rødt ville være en garantist for at
denne beskatningen på vårt frikort blir
reversert. Saken er tatt opp i Faggruppa
i Fagforbundet, for å følge denne opp
politisk. Saken ble tatt opp i landsstyret
i Fagforbundet 10. – 11. juni 2021 og i
regionmøtet Fagforbundet Trøndelag
1. – 2. juni 2021.
Leder av fagforeninga sendte 24.11.21
på vegne av BSF følgende brev til
finansminister Trygve Slagsvold
Vedum (SP): «Skattelegging av frikort

for bussførere og andre ansatte i
kollektivtrafikken. Hei her finansminister.
På et digitalt møte med Landsstyret i
Fagforbundet før valget lovte du å fjerne
den urettferdige beskatningen av frikort
som Solberg regjeringen innførte. Nå har
jeg lest Hurdalserklæringa og sett litt på
statsbudsjettet, men jeg finner ikke dette
nevnt noen steder. Jeg håper at det er
jeg som ikke lest godt nok, men uansett
vil jeg gjerne at du bekrefter at denne
ekstraskatten blir fjernet.»
Stortingsvalget 2021 – Fagforbundets
valgkampprosjekt
Under valgkampen fikk bussdepotene
besøk av valgkampbuss fra Fagforbundet
Trøndelag. Styret i BSF oppsummerte at
besøk av Tina Paulsen Stenkløv, Marie
Jonsson og Janne Kristin Bjørnerås fra
Fagforbundet Trøndelag ble godt mottatt
i forbindelse med valgkampen.
Handlingsprogram for BSF i 2021
Styret drøftet på styresamlingen
15.11.20 Fagforbundets strategiplan
for 2021, BSFs handlingsplan for
2020 og evaluerte hva vi hadde
oppnådd. Justeringer til årsmøtet for ny
handlingsplan i 2021 ble også drøftet.
1) Organisasjonsbygging og tariffmakt:
Utfordringer i egen organisasjon:
Få frem i Frontruta bedre hva vi gjør.
2) Heltid og likelønn. Lønn opp til
gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
BSF må følge opp streikekravene i 2020
frem mot neste hovedtariffoppgjør
i 2022. Ta bort formulering om 5
% økning av medlemsmassen. BSF
som største og beste fagforening for
kollektivansatte i Trøndelag. BSF må
11
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få til introduksjonskurs og turnuskurs.
Jobbe for at medlemmene får faglige
tilbud. Kjøre antirasisme kampanje.
Det bør legges opp til 2 styresamlinger
for BSF, en samling lørdag og søndag
på våren og en samling lørdag på
høsten; 3) Nytt punkt om valgkamp
og alliansebygging. Mobilisere BSF
medlemmene til å bruke stemmeretten
ved stortingsvalget 2021 for å fjerne
Høyreregjeringen. Det bør gis ut et
medlemsblad om valgkampen.
Medlemsrapport, rekruttering og
organisasjonsbygging
Dette er fast post på styremøter. Det tas
ut rapporter for medlemsutviklingen
i de ulike klubbene til styremøtene.
Styret blir informert om status og ulike
tiltak for å styrke BSF blir drøftet. Styret
drøftet informasjon om nyansatte og
introduksjonskurs: Fagforeningene skal
kunne presentere seg på en ordentlig
måte, jfr. gode bestemmelser om dette
i HA LO/NHO. I Vy avd. Sandmoen
praktiseres ikke dette til tross for
HA LO/Spekter: «§ 38 Ansettelser.
Ledelsen skal snarest mulig orientere
de tillitsvalgte om nyansettelser
og gi nyansatte beskjed om hvilke
arbeidstakerorganisasjoner som er
representert i virksomheten, samt hvem
som er tillitsvalgt. Det bør utarbeides
retningslinjer for introduksjon og
oppfølging av nyansatte.» Dette må
følges opp overfor ledelsen i Vy.
Styret i BSF vedtok 24.03.21:
Antimobbekampanjen starter med
utdeling av buttons og flyers, følges
opp i Frontruta med diverse innslag og
12

intervju. Kjerneverdiene fremmes som
forslag til årsmøtevedtak, slik at disse
forankres på en god måte. Vi starter
også arbeidet med å lage en ny BSF
folder til erstatning for den vi har i dag.
Styret i BSF vedtok 21.04.21:
Følgende meldes tilbake til
Fagforbundet Trøndelag: Vervemål
for BSF i 2021 = 7 % = 50 stk.
Handlingsplan verving omfatter for
BSF i 2021: 1) Frontruta 4 stk. per år /
hjemmesida / facebook / Sideruta;
2) Antimobbekampanje; 3) Utnytte
vervepotensiale i distriktene; 4)
Inkluderingskampanje; 5) Introkurs
Gode grunner til å velge BSF
Styret har i løpet av årsmøteperioden
jobbet med å utforme konkret tekst
til gode grunner for å velge BSF som
fagforening. Fagforbundet BSF betyr
kvalitet i alle ledd. Mange gode grunner
til å bli medlem: Se de gode grunnene
annen sted i bladet.
BSF sine verdier - grunnpilarer
Saken er drøftet i flere styremøter.
Styret vedtok 16.06.21: Mangfold,
yrkesstolthet, solidaritet, miljø, aktivitet,
klassebevissthet og tariffmakt er BSF sine
grunnpilarer. Se annet sted i bladet.
Rekruttering og organisasjonsbygging – rekrutteringsutvalg
Styret i BSF drøftet 19.05.21 rekruttering
og organisasjonsbygging og hvorvidt vi
burde opprette et rekrutteringsutvalg,
hvor en i hver av (de store) klubbene har
ansvar for å sikre god nok opplæring
av sine tillitsvalgte. Frobisher Kasirye
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var allerede utpekt som deltaker
i opplæringsutvalget fra Vy buss
klubben. Opplæringsutvalget må
kartlegge behovet for opplæring og
lage en plan for å gjennomføre dette,
herunder grunnleggende opplæring
av nye tillitsvalgte. BSF kursvirksomhet:
Det bør lages en grundig informasjon
til medlemmene om Hovedavtalens
bestemmelser om permisjon, fri med
og uten lønn, lokale og sentrale kurs.
Det samme gjelder info til bedriftene.
Kurs med sosialt samvær bør kunne
avholdes lørdag og søndag. Styret
vedtok 19.05.21: VY buss klubben og
Tide klubben velger en person som
skal gjøre denne jobben, sammen med
opplæringsansvarlig Ann-Kristin A. Reinås.
Disse blir da vårt opplæringsutvalg.
Utvalget lager en plan for høsten.
Rekruttering og organisasjonsbygging - verve- og agitasjonsutvalg
Styret i BSF drøftet 17.11.21 Vi har
opprettet et opplæringsutvalg.
Forslag om å se vårt opplæringsutvalg
i sammenheng med rekruttering/
verving, da dette henger nøye sammen.
Oslo Sporveier Arbeiderforening (OSA)
har dette blant annet. Vi trenger da
en hovedansvarlig i styret for verving/
rekruttering, som sammen med
opplæringsansvarlig styrer utvalget.
Styret vedtok å opprette et verve og
agitasjonsutvalg etter årsmøte i 2022.
Vervekampanje
Styret i BSF vedtok 17.11.21: Vi setter
i gang en vervekampanje nå frem
mot årsmøtet 25.01.2022. Den som
verver 3 medlemmer i perioden, får et

gavekort på kr. 1000. Kampanjen må
også omfatte distriktene og ledsages
av tillitsvalgte som er til stede og synlig
blant annet i forbindelse med utdeling
av neste Frontruta.
Opplæringsplaner for året
Saken har vært drøftet i flere styremøter
i BSF i løpet av 2021. Drøftelsene har
blant annet dreid seg om hva vi har
kapasitet til å gjennomføre selv samt
løpende evalueringer av våre kurs.
Styret har også drøftet gjennomføring
av ønske fra våre andre tillitsvalgte i VY
systemet om en digital opplæring om
turnus. Styret i BSF vedtok 24.02.21:
Vi må som et minimum få til et eget
turnuskurs - vi må få i gang introkurset
- vi må få til Fase 0 og Fase 1 kurs.
Styret vedtok 24.03.21: Fase 1 til nye
tillitsvalgte (TV) prioriteres. Opplæring
av alle TV i de gode grunner prioriteres.
Introkurset igangsettes til høsten.
Turnuskurset 26. mai 2021 prioriterte de
som jobber med turnusarbeid.
Deltakere på kurs/seminarer i 2021
Deltakelsen er ifølge BSFs
handlingsplan pkt. 3. Organisasjonsbygging og tariffmakt, 3.5.
Gjennomføre opplærings – og
utviklingstiltak som er tilpasset den
enkelte tillitsvalgtes behov. Følgende
kurs/seminar har hatt deltakelse fra
Fagforbundet BSF:
• 18.01.2021 Kurs i saksbehandling.
Fagforbundet Trøndelag. (3 timer,
Teams). Agnes Økdal Husabø,
Stjørdal; John Birger Løftamo,
Sandmoen; Ann-Kristin Alstad
Reinås, Stjørdal
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• 22.02.2021 Internt turnus kurs
v/Per Erik Kufås. (4 timer, kveldskurs
på Stjørdal). Agnes Økdal Husabø,
Stjørdal; John Birger Løftamo,
Sandmoen; Ann-Kristin Alstad
Reinås, Stjørdal; Rune Madtzog
Schevik, Sandmoen; Vegard
Tillerflaten, Sandmoen
• 26.05.2020 Grunnleggende
innføring i arbeidstidsplanlegging.
Fagforbundet Trøndelag. (5 timer,
Teams). Ann-Kristin Alstad Reinås,
Stjørdal
• 15.06.2021 Turnuskurs (BSF var
arrangør av kurs på teams) 7 deltagere
fra ulike deler av landet, ble ledet av
Per Erik Kufås og Vegard Tillerflaten.
Meget bra kritikk fra deltakerne.
• 07.09.2021 Kurs for
opplæringsansvarlige. Fagforbundet
Trøndelag. (5 timer, fysisk samling
hos Fagforbundet Trøndelag).
Ann-Kristin Alstad Reinås, Stjørdal
• 15. 16. og 17.09.2021 Fase 1,
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(fysisk samling hos Fagforbundet
Trøndelag) Agnes Økdal Husabø.
• 05.11.2021 Kurs i valgkomitearbeid.
Fagforbundet Trøndelag. (5 timer,
Teams) Rita Gundersen, Sandmoen,
Per Arne Sæther, Sorgenfri,
Rune Madtzog Schevik, Sandmoen
• 06.11.2020 Seminar «Fra lovlydighet
til mer aksjon» – LO i Trondheim og
omegn. Seminar (8 timer i Augusta
Aasen Salen, Folkets Hus). Agnes
Økdal Husabø, Stjørdal; Ann-Kristin
Alstad Reinås, Stjørdal; John-Peder
Denstad, Sandmoen
• Vegar Tillerflaten og Per Erik Kufaas
arrangerte turnuskurs på nett. Meget
bra kritikk fra deltakerne.
Anti-rasisme - antimobbekampanje –
«Ikke mobb kameraten min»
Button-kampanje for noen år tilbake på
Sorgenfri om «Ikke mobb kameraten
min» var vellykket. Fusjoneringer innen
Nettbuss førte til at BSFs initiativ om
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å følge opp kampanjen rant ut i sand.
Styret i BSF tok derfor et nytt initiativ
til en anti-rasisme kampanje. Styret i
BSF vedtok 16.06.21: Vi setter i verk
kampanjen rett over sommeren, og
utsetter Frontruta til da. Det avklares med
arbeidsgivere om bruk av buttons på
uniformen under kampanjen.
Styret i BSF vedtok 15.09.21: Utdeling
av Frontruta og buttons samkjøres, og
det lages litt blest rundt kampanjen.
Morgenutdeling på de store
stasjoneringsstedene. Klubbledere har
ansvar for at utdelingen kommer i gang.
Mulig levering av Frontruta er 19.10.21.
Styret i BSF vedtok 13.10.21: Neste
steg i kampanjen er «medlemsmøter
i gudshus». Prøver å få til ett eller to
før jul. Styret i BSF evaluerte 17.11.21
antimobbekampanjen og drøftet
oppfølging av kampanjen. Evalueringen
var at tiltaket var lite kampanjepreget,
men vi var synlige noen steder.
Medlemsmøter i gudshusene blir den
viktigste videreføringen av kampanjen
nå fremover. Prøver å få til ett møte
pr måned. Første møte blir 2. desember
i Hindutempelet.
Frikjøp av tillitsvalgte
Styret i BSF drøftet 17.11.21 ordningen
med frikjøp av tillitsvalgte, herunder
justering av frikjøpsdager for 2022 sett i
forhold til budsjettforutsetninger. Styret
vedtok at det utsendte forslag legges
som en ramme for frikjøp i 2022, og at
styret må evaluere senest etter ½ år.
Nytt fra klubbene
Styret i BSF har i de fleste styremøtene
i løpet av 2021 blitt orientert av

klubblederne i Stjørdalsklubben,
Tide klubben og Vy-klubben på
Sandmoen om arbeidet i klubbene.
Styret har også drøftet råd om konkrete
løsninger på problemer i klubbene og
i forholdet mellom plasstillitsvalgte og
bedriftsledelser. Følgende saker har
blitt drøftet:
Heldagssamling for alle tillitsvalgte
i BSF lørdag 23. oktober 2021
Styret i BSF vedtok 16.06.21 å arrangere
en heldag for alle plasstillitsvalgte (lørdag)
over sommeren, der vi presenterer
vår historie, våre fordeler og om
Bussbransjeavtalen (BBA), med middag
og sosialt samvær. Det søkes om støtte til
Fagforbundet og det arrangeres på en
lørdag i løpet av høsten. Konkret program
ble drøftet i styremøtet 15.09.21:
Kl. 10.00 – 16.30 + middag etterpå.
Det er viktig med litt slingringsmonn i
programmet. Heldagssamlingen holdes
i Folkets hus, Augusta Aasen salen i
4. etasje, inngang A og B. Program:
1) BSF historie; 2) BSF kvalitet; 3) BSF
sine grunnpilarer; 4) Åpen time rundt
tariffavtalen og tariffkrav; 5) 10 gode
grunner til å velg BSF – gjennomgang av
fordelene. Middag holdes på Peppes
Pizza m/vann/brus. 25 stk. deltok.
Frontruta – framtidsplaner og planer
og innhold 2022
Saken har stått på dagsorden i de
fleste styremøter i løpet av 2021,
med saksframlegg fra redaktøren
Ann-Kristin A. Reinås på vegne av
redaksjonskomiteen. Frontruta er en av
våre sterkeste identitetsbærer, sammen
med BSF -logoen og Fagforening.no.
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Frontruta ble laget som et symbol på
at BSF skal være i front, vi skal være i
førersetet, vi skal være synlige og vi
skal være åpne for innsyn, akkurat som
en frontrute er. Det var ikke tilfeldig
at navnet ble som det ble. Styret har i
årsmøteperioden drøftet hvor mange
utgaver man skal gi ut i løpet av et år,
rutiner for arbeidet med Frontruta,
tidsplan for utgivelser, og aktivisering
av styret med bidrag i form av innlegg
og bilder til en bildebank. Det har blitt
drøftet at kostnadene bør ned, antallet
som trykkes av hver utgave er viktig i
den anledning. En løsning kan være 4
nummer i året, med redusert sidetall.
En undersøkelse av Fagforbundet viser
at flere medlemmer søker informasjon
på facebook enn på hjemmesida – BSF
bør dekke alle plattformer, men det
bør sorteres ut hva som skal legges ut
hvor. Styret i BSF vedtok 26.01.21:
Mona Eidhammer, Per Erik Kufås
og Ole Roger Berg lager et
budsjettforslag i løpet av neste uke,
som diskuteres i styret på google.
meet. Dette legges til grunn for
omfanget av gjennomføringen av
redaksjonskomiteens forslag til plan.
På bakgrunn av overnevnte, vedtok
styret 24.02.21 at Frontruta skal hvis
mulig utkomme med 4 trykte nr. i året,
og 4 elektroniske utgaver imellom de
trykte. Frontruta beholdes som navn
på trykte utgaver, elektroniske utgaver
får navnet Sideruta. Styret gjorde
24.03.21 følgende prinsippvedtak:
Både Frontruta og Sideruta legges ut
på hjemmesida. Men dette krever at vi
er nøye med riktig bruk av bilder, navn
og interne opplysninger.
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Nyutgivelsen av Frontruta ble godt
mottatt. Den nye Frontruta fikk mye
skryt, med godt helhetsinntrykk. Det er
viktig å ha rutiner om tilbakemelding/
kvittering til bidragsytere som ikke får
inntatt sine innlegg mm i Frontruta.
Det er viktig med fokus på og innlegg
fra verneombud (VO) og nytt fra
klubbene. Verveeffekt er viktig å
prioritere. Papirutgaven av Frontruta
må ut til medlemmene. Klubbene må ta
ansvar. Bente Elshaug gjør en stor jobb
med å frakte blad ut til buene. 3 fra Vy
bussklubben har delt ut siste nummer
på Sandmoen. Styret i BSF vedtok
19.05.21: Hver (stor) klubb velger en
kontaktperson for medlemsbladet, som
skal sørge for at klubben kommer med
stoff til bladet.
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Styret evaluerte Frontruta i møte
17.11.21, herunder distribusjon av
Frontruta, antall nummer, antall fysiske
eksemplarer, vurdering av tiltaket
opp mot kostnader og verveeffekt
og budsjettforutsetninger. Vi ser at
8 nummer i året er noe for ambisiøst
fordi det krever mye ressurser både
av redaksjonen og av mange andre.
Antallet som trykkes opp er også
avgjørende for pris og frekvens.
Som i alle saker må vi vurdere tiltaket
opp mot kostnader og verveeffekt.
Erfaringer viste at 400 stk. ikke holdt.
Styret vedtok 17.11.21 at vi trenger flere
blad til utdeling, og at vi prøver med
600 på neste nr. Vår redaktør skulle
også sjekke pris med Skipnes i forhold
til å trykke færre nummer.
Hjemmesida til BSF
Domenenavnet er Fagforening.no Styret
har drøftet Hjemmesida, oppdateringer
av denne, og at følgende bør prioriteres:
1) Linker hvor BSF har vært i media; 2) De
ti grunnene til å bli medlem av BSF;
3) Oppdateringer av lister med styrene
etter årsmøter. Styret i BSF vedtok
24.03.21: Vi søker etter en som kan
oppdatere hjemmesida.
Ny hjemmesideredaktør
Styret har drøftet saken. Trond Bjørnerås
har påtatt seg å ta ansvar som ny redaktør.
Regnskapsrapporter BSF
Styret er jevnlig blitt forelagt rapporter
om regnskapet fra kasserer, sett
opp mot budsjettet for 2021 på kr.
548.000,-. Styret har særlig fokusert
på inntektene, herunder at trekklister

er ajour og innsendt og at rutiner er
på plass for at medlemskontingenter
innbetales løpende.
Kollektivkonferansen helga
24.–26. september 2021 på Oslo
Sporveisarbeiderforenings (OSA)
kurssted Kjeholmen, Oslofjorden
Saken ble drøftet i flere styremøter i løpet
av 2021. Styret i BSF vedtok 16.06.21:
Vi stiller med 5 deltakere i tillegg til våre 3
innledere. Det åpnes for mulig påmelding
av ungdomstillitsvalgt, dersom
kostnadene kan forsvares. Billetter
bestilles snarest av Ole Roger Berg
dersom det finnes passende avganger.
Vegar Tillerflaten, Trond Bolkan, Niels
Wanggaard, Morten Waclawczyk, Ann
Kristin Reinås og eventuelt Ole Kristian
Bye deltar fra oss. Pluss Ole Roger Berg,
John-Peder Denstad og Harald Sehm.
Ole Roger Berg ledet konferansen.
Konferansen hadde følgende program:
1) Drift i egenregi kontra anbud - Innleder
Cato Hellesjø, direktør Oslo Sporveier.
Lokale politikere fra SV, SP, MDG, AP;
2) Tariffoppgjøret 2022, innleder
Stein Guldbrandsen, AU medlem i
Fagforbundet; 3) Oppsummering av
lønnsoppgjør siste tiår som grunnlag
for diskusjoner om valg av strategi og
taktikk og krav foran neste års hovedtariff
oppgjør, innleder John-Peder Denstad,
sekretær BSF; 4) Forberedelser til streik –
utforming av krav og erfaringsutveksling
om streiken 2020, innleder Ole Roger
Berg, leder av BSF; 5) Autonome busser,
ny teknologi – hvordan ser bransjen ut
om 5-10 år, innleder fra Ruter; 6) Etter
stortingsvalget – hvilke muligheter
ser vi, innleder AU medlem Stein
17
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Guldbrandsen; 7) Arbeidsmiljøsaker,
herunder kollisjonssikkerhet, skjermvegg
for sjåfører, erfaringer fra koronatiltakene,
innleder HVO VY buss Harald Sehm; 8)
Utvalgsarbeidet etter lønnsoppgjøret,
innleder Ole Roger Berg, leder av BSF/
HTV Vy Buss.
33 stykker tillitsvalgte og verneombud
fra Fagforbundets fagforeninger i
kollektivtrafikken i de store byene deltok
(Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen,
Fredrikstad).
LO i Trondheim og omegns årsmøte
27. april 2021 – forslag på kandidater
til tillitsverv og forslag på uttalelser
Styret i BSF har behandlet saken
i flere møter, basert på brev med
vedlegg fra LO i Trondheim og omegn
07.01.21. Styret vedtok å fremme
forslag på følgende kandidater overfor
valgkomiteen i LO i Trondheim og
omegn: John-Peder Denstad (BSF), leder
av LO i Trondheim, foreslås gjenvalgt
Rigmor Bjerche (SL), 2. nestleder i LO
i Trondheim, foreslås gjenvalgt JohnPeder Denstad (BSF), LO Trøndelag
– regionkonferanse, foreslås gjenvalgt.
Ole Christian Bye (BSF), LO i Trondheims
ungdomsutvalg, foreslås gjenvalgt.
Medhenye Tkestie (BSF), foreslås
valgt til utvalg mot diskriminering og
for inkludering. John-Peder Denstad
(BSF), medlem av politisk utvalg LO i
Trondheim, foreslås gjenvalgt. JohnPeder Denstad (BSF), medlem av
internasjonalt utvalg LO i Trondheim,
foreslås gjenvalgt
Niels E. Wanggaard (BSF), medlem
av valgkomiteen i LO i Trondheim,
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foreslås gjenvalgt. Kirsten Renå
(NSF), tidligere leder for hotell- og
restaurantarbeidernes forening, nå
medlem i Norsk Sjømannsforbund
region Midt-Norge, foreslås valgt til
valgkomiteen. BSF vedtok å oversende
forslag om Bussdepot til uttalelse.
Det ble vedtatt, se eget tema om
bussdepotet over. Rigmor Bjerche ble
valgt som styremedlem. John-Peder
Denstad ble ikke innvalgt i politisk
utvalg, men gjenvalgt som leder av LO
i Trondheim og omegn og medlem av
internasjonalt utvalg. Alle BSFs øvrige
forslag ble vedtatt av årsmøtet.
8. mars 2021 – Den internasjonale
kvinnedagen
Styret i BSF vedtok 24.02.21: Elektronisk
kort med blomsterhilsen lages av AnnKristin A. Reinås. Vegard Tillerflaten og
Morten Waclawczyk lager en 8.marshilsen som legges ut på facebook og
instagram. Hilsningene tas med i Sideruta.
18. mars – bussjåførenes dag
Styret i BSF vedtok 24.02.21:
Ole Roger Berg lager en videohilsen til 1
8. mars. Hilsningene tas med i Sideruta.
1. mai 2021
Styret drøftet saken 09.09.20.
1. mai 2020 ble dessverre ikke noe av
pga. korona. Vi håpet derfor at 1. mai
2021 kunne bli en stor feiring. Styret
hadde gitt John-P. Denstad fullmakt
til å bestille lokaler hos Trondhjems
Sjømandsforening i Sandgata 7. Bente
Elshaug og Tor Sandstad hadde påtatt
seg oppgaven med å lage frokost. Det
var planlagt tilbud til medlemmer som
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deltok i demonstrasjonstoget om å
delta på Peppes Pizza etter folkemøtet.
Styret drøftet 26.01 og 24.02.21
brev 07.01.21 fra LO i Trondheim
med opplysning om at Representantskapsmøtet tirsdag 23. mars 2021
kl. 18.30 hadde 1. mai som
hovedtema, og brev 07.01.21 fra LO i
Trondheim med søknad om økonomisk
støtte til 1. mai arrangementer. Styret
oversendte følgende forslag på 1.
maiparoler til LO i Trondheim: 1)
Hovedparole: Offentlig finansierte
tjenester i egenregi; Andre
paroler: 2) Kortere arbeidstid - start
innføring av 6 timer dagen; 3) Vern
normalarbeidsdagen
På grunn av covid-19 ble de store
1. mai arrangementene i byen avlyst.
Styret i BSF vedtok 24.03.21 å utsettes
1. mai frokosten til 2022.

Årsmøte Arbeidernes Økonomiske
Fellesorganisasjon (AØF) 14.06.21.
Styret i BSF drøftet 24.03.21 årsmøtet
i AØF. Styret hadde ingen forslag på
kandidater til styret i AØF.
Forstanderskapet til Personellservice
Trøndelag – oppnevnelse av personlig
vara
Styret i BSF drøftet saken 24.02.21.
Vi må oppnevne en personlig vara for
Børge Tingstad i Forstanderskapet til
Personellservice Trøndelag. Børge sitter
2 år til, men Tor Sandstad er på valg som
vara. Styret vedtok: Tor Sandstad foreslås
gjenvalgt for 2 nye år.
Forslag om Fagforbundets nettbutikk
Styret i BSF drøftet saken 24.02.21.
Brev ble sendt til Fagforbundet om at et
krav til de som skal drive Fagforbundets
nettbutikk er at nettbutikken skal ha

19

ÅRSMELDING BSF

tariffavtale. Det må stilles krav om
bærekraftsmål og miljøprofil og ILOs 8
kjerne-konvensjoner må legges til grunn.
Pensjon for alle - årskontingent
Styret i BSF drøftet 19.05.21 brev
fra Pensjon for alle. Styret vedtok at
årskontingent på kr. 500,- innbetales
til Pensjon for alle.
Styret i BSF vedtok 26.01.21 støtte
til streikende palestinske arbeidere
mot israelsk eierselskap ved fabrikken
«Yumit Sinon» i Geshoris industrielle
sone i Tulkarm på Vestbredden i
Palestina, i en av flere titalls industri
soner på okkupert jord langs den
palestinske side av den grønne linja.
De palestinske arbeiderne avsluttet
streiken etter å ha fått på plass
en avtale.
Økonomisk støtte
Styret har behandlet følgende
søknader om økonomisk støtte i 2021:
1) Styret har bevilget kr. 1000,- til LO
i Trondheim, søknad om å arrangere
kulturarrangement dagen før 1. mai
2021. 2) Styret har behandlet søknad fra
idrettslaget på Vy buss om økonomisk
støtte, og vedtok: BSF betaler husleia
på kr. 5.000,-. BSF tar initiativ til en
innsamlingskampanje til hytta.
Andre saker
Styret har også drøftet: 1) Ledig
turnus – utlysning; 2) Lønnstabell;
3) “Deltskift-kafe” – møteplass
for sykmeldte; 4) Busslæreplaner
VGIII sendt til departementet for
godkjennelse; 5) Styrevalg i VY
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konsernet; 6) Telefonbruk i bussen,
filming og rapportering av kunder
i bussen; 7) Valgkomiteen;
8) Saksbehandling i styret;
9) Ros og ris i styret; 10) Klageadgang
i styret – klager på tillitsvalgte;
11) Styresammensetning;
12) Årsmøteforberedelser BSF
26. januar 2021;
13) Årsmøteforberedelser BSF 26.
januar 2021 – valgkomiteens innstilling;
14) Formelt vedtak om supplering
av styret; 15) Årsmøteforberedelser
BSF tirsdag 25. mai 2021 på Scandic
Lerkendal; 16) Gjennomføring av
årsmøtene 2022; 17) Oversikt over BSF
årsmøtevedtak 2011-2021;
18) Innkjøp av 2 stk. PCer til klubber, jfr.
budsjett 2021; 19) Ferieoversikt;
20) Møteplaner høst, vinter, vår;
21) Sosiale medier - bruk og
oppslutning; 22) Moms og momsfritak
Frontruta; 23) 1. vara for Rødt i
Sør-Trøndelag etter stortingsvalget –
John-Peder Denstad; 24) «Dynamitt
i borehullene – Trondheim faglige
samorganisasjons historie 1870 –
2020» - Boklansering i Litteraturhuset
onsdag 26. mai 2021 kl. 19.00.
Styret vil takke alle tillitsvalgte og
medlemmer som har gjort en innsats,
stor eller liten, for fagforeningen i 2021.
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Årsmelding Pensjonistutvalget i BSF 2021
Pensjonistutvalget har bestått av:
Børge Tingstad
Torbjørn Modig
Tor Sandstad
Pensjonistutvalget har deltatt med
2 deltakere på 2 konferanser i

Fagforbundet Trøndelag sin regi.
På grunn av Corona-epidemien har
vi prioritert utsending av Frontruta til
alle pensjonistene. Pensjonistutvalget
har ikke arrangert noen tiltak ut over
medlemsbladet i 2021.

Årsmelding Ungdomsutvalget i BSF 2021
Ungdomsutvalget har bestått av:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Ole Christian Bye
Trond Bjørnerås
Jan Bye
Alexander Demidov

Ungdomsutvalget har ikke fått arrangert
noe på grunn av pandemien, og har
dermed heller ikke hatt noen møter.
Trond Bjørneås
Nestleder
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Årsmelding Tideklubben 2021
Styret har bestått av:
Niels Wanggaard
Morten Holden
Magne Kråkvik
Lena Daffinrud
Bård Langørgen
Per Sæther
Jan Erik Aukan
Det er holdt 6 møter i år.

Kantine:
At automaten skal servere gratis kaffe
og at alle kan kjøpe mat var tanken,
da kveldsskift som regel ikke rekker å
kjøpe mat med en åpningstid som på
en vanlig kantine.
Turnuser:
Ledige turnuser legges frem for søking
av alle sjåfører før nyansatte kan søke på
dem. Dette pga. ansiennitetsprinsippet.
Det blir nye turnuser i februar,
forhåpentligvis så tidlig som mulig.

Dette er det vi har jobbet for i 2021:
Helligdagsavtalen:
Alle med % stilling må inn i avtalen.
Ferie:
Aleneforeldre bør ha prioritet ved
ferie/helligdager. Plassering av 4.
ferieuke er vi sterkt uenig i. Vi vil
søke både 4. og 5. uken selv. Vi fikk
gjennomslag for dette, og i 2022 kan
man søke om ferieukene selv. (Vi er
den eneste fagforeningen som nekter
dette, og vi vil ikke skrive under).
Turnuser:
Her har vi jobbet mye med å få til jevne
turnuser og dager, tidlig fri før fridager,
men de har bommet totalt på kjøretider.
Kaffemaskin:
Dette har vært en dårlig avtale med mye
nedetid på buene, men dette skal nå
fungere greit.
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Timebankavtale:
Timebankordningen må fortsette i
Trondheim. BSF og YTF har levert
ønske om dette skriftlig. Feriedager må
kunne benyttes i stedet for timebank.
Bergen styrer det meste, og vi har bedt
dem om svar.
Kalde Busser:
Det klages på kalde busser.
Noracom tester et system for å
fjernstarte webasto, og inntil det
er kommet i gang er det satt inn
vognstartere. Webastotank kan ikke
fylles ved hurtigtanking.
Facebook:
Vi fronter saker der de ansatte har lagt
ut saker i Messenger.
Sommerturnuser:
12 uker sommerproduksjon er for
lenge, produksjonen burde begrenset
seg til skoleferien.
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Uniformer:
Disse er for dyre, ytterjakken vinter
koster 90 poeng og det 30 poeng for
mye, konsernet behandler saken.
Arbeidsmiljø:
Vi har hatt et veldig tøft arbeidsmiljø en
stund nå. Tide prøver å rette opp dette
med litt forskjellig, så de innførte gratis
vaffel og kaffe en stund. Det er fint å se
at arbeidsmiljøet blir tatt på alvor.
Turbilavtale:
Den er ikke ønsket i Trondheim og de
på turbil har fått den uansett.

Alkolås:
Gode smittevernstiltak må være i orden
før oppstart. Eddikservietter og nye
munnstykker hver dag bør finnes.
Saken blir behandlet på et medlemsmøte
så vi får høre hva medlemmene ønsker.

Niels-Egil Wanggaard
Leder
Morten Holden
Nestleder

Kjøretid:
En hverdag å leve med. AtB gir ingen
minutter før februar og nye turnuser
kommer på plass. Oppfordrer
medlemmer over en periode til å ta tid
til personlig behov.
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Årsmelding Vy Buss-klubben Stjørdal 2021
Styret har bestått av:
Leder (Plasstillitsvalgt)
Nestleder (vara. Plasstillitsvalgt)
Styremedlem (repr. i turnuskomiteen)

Ann-Kristin Alstad Reinås
Agnes Økdal Husabø
Ole Christian Bye

Første halvår var preget av venting
for oppstart anbud 2021. Det kom
lite informasjon fra ledelse og stor
usikkerhet preget hele våren. Vy Buss
sin ledelse reiste rundt i hele Trøndelag
med masse informasjon, men det føltes
som om de til tider glemte Stjørdal
som var en avdeling i Vy, og som bare
skulle innlemme sjåfører fra Boreal. I
sommerferien løsnet informasjonsflyten,
og da skulle alt skje på en gang. Med
sjåfører på ferie ble det så som så med
opplæring, noe som vårt verneombud
satte foten ned på.

tid til matpauser, noe som resulterer i at
mange turer går veldig forsinket eller
går ut. Sjåførene velger å ta matpause.

Vy Buss har etter tildeling av anbud
2021, fått en ny organisering i
Trøndelag. Team Stjørdal, Selbu/
Tydal, Meråker er nå skilt fra Trondheim
og innlemmet i avdeling Vy Midt.
Avdelingssjef er stasjonert på Steinkjer.
			
Høsten har vært preget av utfordringer
i forbindelse med oppstart av anbudet.
Det har vært til dels stor frustrasjon
blant sjåfører, - eks. at skift ikke er
bygget med av/påmønstringstid, det
er ikke satt av gangtid ut til buss, ikke
satt av tid til rydding etc. Tomkjøring/
posisjonskjøring har for liten tid.
Pga. forsinkelser har det ikke vært nok
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På Stjørdal har vi fire fagforeninger
som samarbeider veldig godt.
Turnusgruppen fungerer også veldig
bra, og innehar god kompetanse.
Styret takker alle medlemmer for
engasjement i saker som opptar dem
og som gjør at de tar kontakt med
styret. Styret burde kanskje hatt faste
kontortider, men med daglig kontakt,
e-post og sms, er vi aldri langt unna.
Medlemsantallet har økt i 2021.
Styret i klubben har god dialog internt
og utfyller hverandre meget godt.
Jeg takker mine styremedlemmer
som alltid ser positiv på oppgaver
som må gjøres.
Takk for det gode samarbeidet i 2021
alle sammen.
Ann-Kristin Alstad Reinås
Plasstillitsvalgt
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Årsmelding Verneombud Tide Buss 2021
Vernetjenesten ønsker å informere om
hva vi kontinuerlig jobber med.
• Smitteforebyggende tiltak
i samarbeid med ledelsen,
risikovurdering, vognpark, anlegg
på Sorgenfri og hvileboder.
• Vernerunder av vognparken,
hvert kvartal.
• Vernerunde i vaskehallen,
hvert kvartal.
• Vernerunde i administrasjonsbygg, 		
hvert kvartal.
• Årlig trasé-befaring med fylket, 		
Trondheim bydrift og AtB.
• Vi er ute og gjør befaringer
ved veiarbeid.
• Møter med private vei-aktører/byggingeniører i regi av AtB og fylket, 		
samt Trondheim kommune.
• Møter med AtB og Statens vegvesen.
• Samarbeid med Tillitsvalgte og 		
ledelsen om nye turnuser.
• AMU møter hvert kvartal.
Her er ansatt-representanter, 		
bedriftshelsetjenesten, HR, Teknisk 		
samt områdeleder.
• Kontinuerlig befaring/risikoanalyse 		
ved behov.

• Stenging av holdeplasser/deler av 		
trasé ved behov.
• Presentasjon av Verneombudets rolle
ved nyansettelser.
• Bidra til et godt arbeidsmiljø 		
(psykososiale).
• IA- avtalen.
• Samarbeid med ledelsen og bedriftshelsetjenesten angående HMS
Ellers følger vi opp Vis meldinger
(kvalitetssystem) med ledelsen og
Hovedverneombud ved behov.
Verneombud har kontortid hver
fredag, og alle er hjertelig velkomne
for en uformell eller privat prat. Dere
finner vår kontaktinformasjon på Edit.
Vi setter pris på at dere bruker oss!
Geir Arne Ryland og Kay Ekseth
Vernetjenesten Tide Buss

25

ØVRIGE ÅRSMELDINGER

Årsmelding BSF Vy Buss-klubben
Trondheim 2021
Styret har bestått av:
Klubbleder og vara PTV:
Nestleder:
Plasstillitsvalgt:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem klargjøring:
Styremedlem Stjørdal:
Styremedlem og HVO:
Styremedlem og VO:
Ungdomskontakt:

Vegard Tillerflaten
Morten Waclawczyk
Trond Bolkan
John Birger Løftamo
John-Peder Denstad
Emal Wahedi
Frobisher Kasirye
Ole Roger Berg
Erling Andresen
Ann Kristin Reinås (Frem til 07.08.21)
Harald Sehm
Kristian Arnesen
Ole Christian Bye (Frem til 07.08.21)

Aktivitet
Det har blitt avholdt syv -7- styremøter i
klubben i 2021 og styret har behandlet
pr. 30.11.21 førtito -42- styresaker.
Vi har hatt stort søkelys på synlighet og
derfor har vi vært aktive med forskjellige
tiltak, tross covid-19 situasjonen.
Klubben har også jobbet tett opp mot
fagforeningen med ulike aktiviteter.

Store og små medlemssaker har blitt
ført gjennom hele året. Noen har vi
vunnet, andre har vi dessverre tapt.

Klubbarbeid
Covid-19 situasjonen i 2021 har
gjort det vanskelig å ha fysiske
medlemsmøter, men vi har gjort
teknologiske fremskritt. Vi har hatt
to digitale medlemsmøter som ble
gjennomført via Facebook og vår
gruppe BSF for medlemmer. Vi har
også fått til to fysiske medlemsmøter.
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Skift og turnus for høsten/vinteren 2021
ble en hektisk prosess. Man startet bra
og med god tid, men så ble det som
tidligere knappet inn på tiden til å gå
gjennom skift og turnuser som kom fra
planavdelingen. Dette gjorde at skiftene
etter vårt syn kunne blitt bedre, og man
kunne fått flere gjennomslag for våre
innspill i denne prosessen.
Ikke mobb kameraten min ble sparket
i gang på Sandmoen torsdag 19.10.21
med meget god respons fra alle
kollegaer. Ikke mobb kameraten min
buttons ble delt ut til de som ønsket å
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ha dette på seg. Som klubbleder tror
jeg de fleste syntes det var helt OK å
gå med disse. Det er et viktig tema
siden vi er i en bransje med mange
nasjonaliteter og bakgrunner. Da har
vi en plikt som klubb, fagforening og
kollega til å si: Ikke mobb kameraten
min! Dette var sammen med Tideklubben, Stjørdal-klubben, Orkangerklubben og resten av fagforeningen,
en felles kampanje som varte i 4 uker.

navnet på klubben. På klubbstyremøte
23. juni 2021 ble det vedtatt at navnet
blir Vy Buss-klubben Trondheim.
Klubbleder takker klubbstyret for
et godt arbeidsår.

Vegard Tillerflaten
Klubbleder

BSF, Vy Buss-klubben Trondheim

Navnendring på klubben
Da vi har blitt flere klubber innenfor
Vy-systemet, så vi oss nødt til å endre

Årsmelding Vy Buss-klubben Orkanger 2021
Vy Buss-klubben Orkanger ble etablert
19. oktober 2021.
Plasstillitsvalgt:
Turnustillitsvalgt:

Roar Ysland
Jarle Tønnessen

Ole Roger Berg, Vegard Tillerflaten
og Ann-Kristin Alstad Reinås deltok
fra Fagforbundet BSF. Det ble foretatt
valg på klubbleder.

Roar Ysland
Plasstillitsvalgt
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Årsmelding Verneombud Vy Buss 2021
Året startet rolig.
Har vært med på en del møter
sånn som vintervedlikehold (mars,
november) samt drøftemøter om
avviksrapportering mot sjåfører og
ordlyd i avviksrapportene.
Også noen drøftemøter om turnus.
Befaringer gravearbeider osv.
Mai og juni 3 trasébefaringer, Byneset,
Klæbu og Trondheim. En del av det
som ble funnet her er utbedret. Ikke alt.
Møte AtB, demo ny billettmaskin.
Her hadde Hvo og undertegnede
mange anmerkinger om utformingen
og brukervennlighet av skjermen.
Skriftstørrelser og størrelse på knapper.
Senere 17.06 kurs ny billettmaskin.
Ingenting utbedret og maskin og
program fremstod som uferdig.
Risikoanalyser. Åpning av framdør
25.05. 2021. Det ble ikke slik at
dørene ble åpnet 25.05.2021.
I løpet av sommeren ble gamle
billettmaskin kastet ut av vognene
slik at åpning av dørene ikke var
nødvendig. Ble ikke åpnet før utpå
høsten. Billettmaskin her i Trondheim
er fortsatt ikke i full drift.
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Risikoanalyse av gassanlegget på
Sandmoen.
Teammøte AtB om Brekkåsen snuplass.
Her hadde hvo og jeg en del innspill i
forhold til utformingen. Snuplassen er
pr. dato ikke bygget.
Siste i november var møte med
Trøndelag fylkeskommune om
kloakkgass i administrasjonsbygget
på Sandmoen. Her har det vært prøvd
mye rart, men uten resultat foreløpig.
I tillegg har vi deltatt i 8
samarbeidsmøter (referater er å finne
på intranettsiden.)
Diverse infomøter Tillitsvalgt,
Verneombud og Kenneth Bratt.
Også diverse dagligdagse saker som
vei, trafikk, vogner osv.
Dessverre også noen få saker om
mobbing/trakassering.

Kristian Arnesen

Koordinerende verneombud
Vy Buss Sandmoen

Julehilsen fra redaksjonen
FRONTRUTA har vært en følgesvenn for BSF sine medlemmer i 40 år.
Det har vært en rivende utvikling fra papirutgaver til elektroniske informasjonskanaler
i den perioden. Begge deler på godt og vondt.
Tradisjoner er viktig, men noen ganger må det endringer og fornyelse til.
40 års-jubilanten må nå dele oppmerksomheten med den elektroniske SIDERUTA.
Redaksjonen har hatt stor tro på dette konseptet og håper at dere nå leser
begge utgaver med liv og lyst uansett om du finner den i elektronikkens verden
eller i postkassen.
Vi takker alle som har bidratt til FRONTRUTA og SIDERUTA i 2021.
Redaksjon ønsker alle BSF’ere en fredfylt og fin julefeiring.
God jul og godt nytt år!
Ole Roger Berg, Agnes Økdal Husabø og Ann-Kristin Alstad Reinås.
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Visste du at?
I de tidligere utgavene av Frontruta har redaksjonen hatt en serie om du
ulike fordelene man har som medlem i BSF Fagforbundet. I samtale med
Tore Bull Hedel fra SpareBank 1 ble redaksjonen gjort oppmerksom på
at forrige utgave dessverre inneholdt feil. Dette er beklagelig, og vi vil i
denne utgaven prøve å rette opp.

Lo Favør ulykkesforsikring og Lo Favør fritidsulykkeforsikring
Disse var dessverre feil, men vi har et helt utmerket alternativ i denne:

FAGFORBUNDETS UFØRE-, LIVSOG ULYKKESFORSIKRING
Også kjent som Fagforbundets gruppeforsikring. Dette er en forsikring
som alle får tilbud om ved innmelding. Dersom du aksepterer tilbudet
og betaler faktura trengs ingen egenerklæring om helse. Dersom man
reserverer seg og ønsker medlemskap senere kreves det helseerklæring.
Uføreforsikring:
Forsikringen er spesielt tilrettelagt for Fagforbundets medlemmer og
gir deg økt økonomisk trygghet om noe skulle skje deg eller din familie.
Forsikringen gir erstatning ved uførhet, dødsfall samt ulykke og vil
utbetales i tillegg til eksisterende ordninger gjennom arbeidsforhold
og tariffavtaler. Uføreforsikringen opphører ved fylte 60 år.
Livsforsikring:
Forsikringssummen på kr 400 000 utbetales som et engangsbeløp
til gjenlevende ektefelle/samboer eller øvrige arvinger dersom
medlemmet dør. Erstatningen utbetales uansett dødsårsak og
gjelder hele døgnet. Dødsfallsforsikringen gjelder til utgangen av det
kalenderåret medlemmet fyller 67 år.
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Ulykkesforsikring:
Forsikringen gir rett til erstatning ved varig skade på kroppen som
følge av en ulykke. For medlemmet og ektefelle/samboer gjelder
forsikringen i fritiden, mens for barn under 20 år gjelder den i hele
døgnet. Ulykkesforsikringen opphører ved utløpet av det kalenderåret
medlemmet fyller 67 år. Forsikringen koster kr 360 pr måned.

FAGFORBUNDETS REISEFORSIKRING
Forsikringen gjelder hele familien, døgnet rundt i hele verden. Gjelder
hele familien (ektefelle/ samboer og barn under 20 år) uavhengig om
dere reiser sammen eller hver for dere. Gjelder alle reiser. Det stilles
ingen krav til overnatting eller flyreise. Forsikringen koster kr. 1140,- pr. år.
(Kr. 1524,- for de over 67 år pga. høyere risiko knyttet til eldre på reise.)

Som dere skjønner så er det ganske lett å gå seg vill i alle de ulike
forsikringene som finnes, og det er slett ikke alle som kan tegnes av
våre medlemmer.
Redaksjonen vil derfor sterkt anbefale å undersøke nøye hvilke
forsikringer som gjelder og som gir fordeler ved vårt medlemskap.
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En arbeidsplass uten forskjeller
Ulikheter kan være så mye. Det skal
være forskjell på folk, kan man høre
noen si. Og det vil det nok alltid
være, men det er kanskje ønskelig at
ulikhetene skal være så små som mulig.
Er det store ulikheter på vår
arbeidsplass og i vår bransje?
Uten å male fanden på veggen så er
det nok dessverre det. I mitt stille sinn
med Nea Radio Trønder hits på øret,
farer det noen tanker gjennom hodet
som jeg har tenkt å prøve og dele med
dere nå.
Når vi ser på Vy Buss kan man se at det
nok er forskjeller hos oss, også lokalt.
Det holder å se seg rundt på
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parkeringsplassen til Vy Buss
Trondheim, så ser man at
Områdesjefen faktisk mener at han
trenger en helt egen plass til sitt private
kjøretøy. Plassen er til alt overmål
skiltet også. Det mener jeg er å lage
forskjeller. Områdesjefen ser for meg ut
som en relativt sunn mann, som sikkert
kunne klart å parkere på en ledig
plass, gå til sitt kontor for så å sende
grønne plusstall ned til Oslogryta og
Schweigaards gate 23. Kanskje ikke en
stor forskjell, men den er der.
Det kan også fort skje at det blir -ossog -de-, og ikke VI.
Et annet eksempel er de som jobber
i 2.etasje på Sandmoen. De sender

ut beskjeder sammen med en skarpt
rettet pekefinger til oss, sjåførene som
holder til nede i 1.etasje. Noen ganger
forventes det nærmest av oss at vi skal
opptre som avvikspoliti for 2. etasje.
Man skal selvsagt si fra om noe er galt,
men vi jobber neppe som en enhet
når vi må gå rundt og kontrollere
hverandre. Vi har alle et felles ansvar
for at arbeidsplassen er et godt og
trygt sted å være for alle. Slikt blir det
forskjeller og avstand av, dessverre.
Dette er en litt større forskjell
enn min første tanke, den med
parkeringsplassen til Områdesjefen.
Nede i kantina kan man også se
forskjeller blant oss. Ved det ene
bordet sitter en gjeng etniske norske,
ved neste bord sitter det en gjeng
med flybuss-sjåfører, og ved et
annet bord en gjeng med blandede
nasjonaliteter. Det er forså vidt helt
greit, man må kunne få sitte der man
ønsker og snakke med de man vil.
Men utfordringer kan oppstå om man
ikke viser hverandre respekt og tillit.
Jeg har mange gode kamerater med
ulike nasjonaliteter, og har stor tro på
at å snakke med hverandre og ikke om
hverandre gjør at forskjellene blant
oss blir mindre. Vi er jo tross alt alle
mennesker. Vil man ha respekt, så må
man også vise respekt.

neppe fjerner mobbing fra jordas
overflate med denne kampanjen, men
jobber vi sammen mot samme mål, så
blir kanskje forskjellene så små som
mulig. Disse fire ukene med kampanje
vakte en del tanker hos meg, og jeg
håper at du også, kjære leser, har
reflektert oven en del ting
Vi har alle sammen et ansvar for
nulltoleranse mot mobbing på
arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven er
krystallklar på at det er arbeidsgiver
som har det fulle ansvar for at
arbeidsmiljøloven følges. Arbeidsmiljøloven er tross alt vår felles
vernelov. Paragraf 2-1 sier følgende
om arbeidsgivers plikter: Arbeidsgiver
skal sørge for at bestemmelsene
gitt i og i medhold av denne lov blir
overholdt. Men vi arbeidstakere har
også en medvirkningsplikt, beskrevet
i paragraf 2-3 i arbeidsmiljøloven.
Vi går inn i desember og snart mot
en religiøs høytid. Personlig har jeg vel
ingen religiøs trosretning, men synes
likevel denne tiden er den flotteste
tiden av året.
Med ønsker om en riktig God Jul og
et Godt Nyttår!
Kameratslig hilsen

Vi i Fagforbundet BSF har nå kjørt ut
kampanjen -Ikke mobb kameraten min
Kampanjen varte i 4 uker og jeg gikk
stolt rundt med vår Button. Kampanjen
handlet både om ting vi opplever fra
våre passasjerer, men også hvordan
vi oppfører oss selv. Mobbing fører
dessverre til forskjeller. Jeg vet at vi

Vegard Tillerflaten
Klubbleder
Vy Buss-klubben Trondheim
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GODE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM
I FAGFORBUNDET BUSS- OG
SPORVEISARBEIDERNES FORENING
BSF har over 30 tillitsvalgte og verneombud som jobber for deg lokalt og sentralt.
Våre tillitsvalgte er godt skolert, og noen har spesialkompetanse på HMS, arbeidsmiljø, pensjon,
turnuser, arbeidsrett, BBA og andre områder.
Fagforbundet har egne jurister og erfarne rådgivere som hjelper oss med alle problemer som
kan oppstå i arbeidsforholdet.
BSF har eget medlemsblad, som sørger for at du er godt informert om det som skjer på jobben.
I tillegg har vi egen FB side, FB gruppe for medlemmer og egen hjemmeside fagforening.no
Fagforbundet har en unik stipendordning, der du kan få inntil 15 000 kr i støtte
pr år, til videreutdanning, fagutdanning og små og store kurs. Vi dekker inntil 50% av kostnadene.
Fagforbundet dekker 70% av lønnstapet du har dersom det blir streik i tariffoppgjøret.
Skattefritt.
Fagforbundet har Norges mest omfattende innboforsikring. Den dekker omtrent alt ditt innbo.
Kun 2000 kr i egenandel. Ingen egenandel om dere er to i husstanden som er LO medlemmer.
Fagforbundet har en av de beste og billigste gruppelivsforsikringene. En kombinert livs-, ulykkeog uføreforsikringen. Hele familien er ulykkesforsikret, og du er forsikret både for uførhet og død.
Og du trenger ingen medisinsk egenerklæring, hvis du tar denne når du melder deg inn.
Fagforbundet har en meget god reiseforsikring som dekker hele familien hele året, fra du
går ut døra til du kommer inn igjen. Inntil 70 dager. Avbestillings-forsikring inkludert og ingen
egenandel
Fagforbundet har kun 1,45% i kontingent.
Fagforbundet har egen stønadskasse som hjelper familien din om du dør. Utbetaling på 1/5 av
Grunnbeløpet i folketrygden. (ca. kr. 20.000)
Fagforbundet har en egen advokatforsikring som kan hjelpe deg i private saker
BSF er den største fagforeninga i bussbransjen i Trondheim, og vi fikk Trondheim kommunes
mangfoldspris i 2017 for vårt arbeid med inkludering.
BSF er en demokratisk fagforening, med lokale klubber og regelmessige medlemsmøter
og kurstilbud til alle medlemmer
BSF-medlemmer har tilgang til noen av de beste bank- og forsikringsselskapene
gjennom LO-favør, Sparebank 1 Midt-Norge, Personellservice Trøndelag, IF og
Jernbanepersonalets bank og forsikring (gjelder VY buss).
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MANGFOLD, YRKESSTOLTHET,
SOLIDARITET, MILJØ, AKTIVITET,
KLASSEBEVISSTHET OG TARIFFMAKT
Mangfold. Vi har medlemmer med forskjellige etniske, kulturell og religiøs
bakgrunn, og vi ser det som en styrke og en berikelse for fellesskapet. Vi bygger broer
mellom mennesker for å styrke fagbevegelsen.

Yrkesstolthet. Både sjåfører/renholdere og våre andre yrker må få større respekt,
høyere status og økt lønn, bl a gjennom fagutdanning. Koronaen har vist at vi er en
bransje som er viktig for samfunnet.

Solidaritet. Vi vet hva solidaritet betyr i praksis. Vi fikk enorm støtte under
streiken i årsskiftet 1993/94, da vi streiket mot lønnsnedslag. Vi vil derfor alltid støtte
fagforeninger og klubber som sloss for sine lønns- og arbeidsvilkår, eller faglige
rettigheter. Internasjonal solidaritet er en del av arbeiderbevegelsens grunnlag.

Miljø. Vi må styrke kollektivtrafikken, for å minske behovet for flere veier og flere biler.
Fagbevegelsen må også ta ansvar for klimaet på vår felles klode.Mye av vår lokale
aktivitet retter seg mot å bedre arbeidsmiljøet på jobb, og for å bedre arbeidsmiljøet
og sikkerheten i hele bransjen.

Aktivitet. Vi trenger aktive medlemmer og bidrar til det gjennom kurs, sosiale tiltak, og
medlemsmøter. Også utadrettet aktivitet som «å bruke fotan» og delta på «sosiale» medier.

Klasseperspektiv. Vi representerer arbeiderklassen, og det perspektivet skal vi ha
med oss i alt vårt arbeid, både lokalt, sentral og internasjonalt.

Tariffmakt. Vår makt ligger i å ha nok medlemmer til å øve innflytelse lokalt og
sentral. Både i det daglige og i tariffoppgjør, for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår.

Fagforbundet BSF - for deg som vil noe!

