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LØNNSRAPPORT

Lønnsrapport

De fleste sjåfører ser gjennom lønnslippen hver måned og 
stoler på at bedriften avlønner korrekt. Lønnslippen er en 
oversikt over hva man har fått utbetalt, (lønn, tillegg etc.)  
og hva som er trukket fra. (skatt, medlemsavgift etc.) 
Alle utbetalte beløp som kommer på lønnslippen er 
totalbeløp, altså får vi der ingen spesifisering på når de ulike 
tilleggene er opptjent. Derfor kan det være lurt å sjekke 
lønnsrapporten i tillegg. Den skal inneholde alle tillegg man 
har fått i løpet av en måned, spesifisert på dato og antall 
timer/minutter. Vi anbefaler at man ved registrering av avvik 
også sørger for at man får avviket tilsendt på e-post. Det 
hender dessverre at avvik ikke blir registrert, og da kan det 
være greit å kunne dokumentere.

Hvor finner man så lønnsrapport?
Vi har undersøkt litt, og det viser seg at både Tide og 
Vy har lagt lønnsrapport på samme sted i SelfService. 
Lønnsrapport fra begge selskapene ser også omtrent like ut.

• Gå inn på Rapporter
• Velg Lønn
• Vis lønnsrapport, og så den måned du ønsker å sjekke.  

Ta gjerne en utskrift.

Vy viser kun de siste to måneder, mens Tide er litt flinkere 
og har lagt ut lønnsrapport for langt flere måneder. Dette 
jobbes det med hos Vy også.

Det man gjør videre er;
• Gå inn i Selfservice på en dato hvor du vet at du  

f.eks. hadde en forsinkelse du har levert avvik for.
• Velg så Arbeidsdag. 

Da skal du kunne lese «delay» nederst på den delen av 
arbeidsdagen du har en logget forsinkelse. Merk deg så hvor 
mange minutter du har logget. Sammenlign gjerne med 
e-post dersom du har valgt det alternativet da du la inn avviket. 
Så går du til lønnsrapporten, samme dato som forsinkelsen 
din. Hva står det der? Hva har bedriften gitt deg lønn for?

Det som nå er viktig er at man vet hva man har krav på.
Bussbransjeavtalen (BBA) gir oss følgende:

§ 4.6. Overtidsarbeid/merarbeid 
Som overtidsarbeid regnes for ansatte i full stilling, 
det arbeidet som utføres ut over den ansattes fastsatte 
arbeidstid. For arbeidstakere som er deltidsansatt eller 
midlertidig ansatt på redusert arbeidstid, regnes den 
arbeidstid som går ut over den avtalte, men innenfor 

ordinær arbeidstid, som merarbeid, og utover dette som 
overtidsarbeid. Overtidsarbeid betales med 50 % tillegg. 
Overtidsarbeid mellom kl. 2100 og kl. 0600, samt 
overtidsarbeid på lørdager og dager før helligdager fra 
kl. 1300 og på søn.- og helligdager samt de offentlige 
høytidsdager 1. og 17. mai, utbetales med 100 % tillegg. 
Påbegynt halvtime skal lønnes som halv time. 

Lønnsrapport Tide

Lønnsrapport Vy
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Beregningsgrunnlaget for overtidsarbeid skal være den 
enkeltes faktiske fortjeneste, jfr. arbeidsmiljølovens AML § 
10-6, nr. 11. 12;

Overtidsbetaling ved forsinkelse 
Uforutsett forsinkelse på 10 minutter og derover godtgjøres 
med overtidsbetaling.

Kort og enkelt forklart så betyr dette i hovedsak:
Dersom du logger en forsinkelse på 10 minutter eller mer, så 
skal du ha en halv time betalt. Hvis forsinkelsen er mer enn 
30 min. skal du ha for en hel time. Tillegget på timelønna 
(50% eller 100%) avhenger av når på døgnet forsinkelsen er 
skapt, og selvsagt om det er hverdag eller helg/helligdag

Så når du da sammenligner «delay» på Selfservice med 
lønnsrapport vil du fort og greit se om bedriften har rundet 
opp til nærmeste halvtime eller om de har gitt deg betalt 
for kun de minuttene du var forsinket og har logget. Det må 
nevnes at Tide er litt flinkere enn Vy her også. De har nemlig 
aktivert en funksjon i sitt lønnssystem som automatisk runder 
opp til nærmeste halvtime.  (kan leses på lønnsrapporten som 
Overtid 50%/100% avrunding.)  Trampeklapp for Tide!

Dersom bedriften kun har gitt deg for antall minutter du var 
forsinket, og latt være å runde opp til nærmeste halvtime, ja 
da har du lønn til gode. Ta da kontakt med nærmeste leder 
og frem kravet ditt. Det er nå en eventuell dokumentasjon 
kan være grei å ha. Hvis det ikke fører frem, bør du kontakte 
en tillitsvalgt.

Av og til har man to forsinkelser per dag, en på første 
del av dagen og gjerne en på siste. Da hender det at 
disse minuttene blir lagt sammen, og så rundet av opp til 
nærmeste halvtime. Om denne praksisen er riktig eller ikke, 
det har vi foreløpig ikke fått noen avklaring på. Men det 
jobbes med dette spørsmålet også. 

Innimellom kan det i tillegg være vanskelig å få avviklet 
matpause. Noen velger å ta en halvtime for å spise, andre 
ikke. Dersom du velger å ikke ta matpause, så bør du melde 
fra siden du automatisk vil bli trukket en halvtime. Om du 
ikke gir beskjed oppnår du bare at du har jobbet helt gratis. 

BSF avdeling Stjørdal har nylig gjennomført en sjekk av våre 
medlemmers lønnsrapporter for de siste to måneder. Vi fant 
ikke kjempestore avvik denne gangen heldigvis, men vi fant 
nok til at vi konkluderer med følgende;
Hva som blir registrert på lønnsrapport kan for oss virke litt 
tilfeldig. Noen ganger får vi de overtidsbetalte minuttene vi 
har krav på, andre ganger ikke. Det alene er urovekkende 
nok til at vi anbefaler at alle sjåfører går gjennom sin 
lønnsrapport hver eneste måned. Selv om vi kanskje ikke 
snakker om store beløp for hver enkelt sjåfør, så utgjør 
alle disse mindre beløpene et ganske stort beløp for 
arbeidskjøper i løpet av et år.

Husk, vi snakker om vår fritid her, og arbeid i fritiden skal 
koste litt for arbeidskjøper. Vi jobber ikke dugnad på 
overtid, gjør vi vel? 



Denne konflikten som i hovedsak dreide seg om privatisering 
og lønnsnedslag på mellom 15-32.000 kr pr.år, startet 
allerede i desember i 1992, da amtsrådet i Ribe Amt(fylke) 
skulle spare et beløp estimert til rundt 3 millioner i bussdriften 
i Esbjerg, som da var kommunal. Etter hvert kom man fram 
til et mer edruelig forslag på 1 millioner i innsparinger. 
Sjåførene organisert i SiD (Spesialarbeiderforbundet i 
Danmark) lanserte en litt strammere kjøreplan som kunne få 
ned kostnader, men amtsrådet avviste dette, og selskapet 
ble solgt til laveste anbyder, det private selskapet RiBus, i 
februar 1994. Den nye aktøren satte i gang kjøringen den 
29. mai 1994, og etter kort tid ble 11 av 82 sjåfører sparket 
fordi de ikke ville bytte fagforening og ikke anerkjenne den 
nye overenskomsten som arbeidsgiverforeningen ville 
tilby dem, med en betydelig lønnsnedgang og dårligere 
arbeidstidsordninger. Streikeaksjoner startet allerede  
1. juni, og flere aksjoner fulgte utover høsten. Arbeidsretten 
ble koblet inn der RiBus ble dømt til å opprettholde 
opprinnelig lønn en liten periode, forhandlinger om en 
overgangsordning ble ikke gjennomført, og den 10. februar 
1995 bryter det ut en større streikeaksjon, som fører til 
massive støtteaksjoner fra andre sektorer den 20. februar.

Allerede 27. februar 1995 sparker selskapet alle sjåfører og 
hyrer inn streikebrytere, eller «skruebrækkere» som de ble 
kalt på dansk. Dette førte naturligvis til blokadeaksjoner 
blant de oppsagte sjåførene. Dette førte til massive 
repotasjer i aviser og massemedia i Danmark, og denne 
konflikten førte til at store politistyrker ble satt inn for å 
oppheve blokaden den 6.april. Politistyrker på 20-30 
mann, pluss 10-12 betjenter fra hundepatruljen settes  inn, 
som fører til at flere aksjonister blir bitt og må på legevakt 
med skader.

Politistyrkene ble forøvrig tilkalt hver dag blokadene 
pågikk, og førte til adskillige utrivelige episoder med 
hundebitt, trakassering, arrestasjoner og bøtelegginger 
i fleng. Den 2. juni sender arbeidsgiveren et utspill om 
forhandlinger til SiD, og inneholder flere forslag: Blokader 
må oppheves i 24 timer før forhandlinger om løsning 
overhode starter, en nødplan på 12 busser i trafikk på 
dagtid opprettes inntil løsninger er vedtatt. Endelig 
forbeholder arbeidsgiver seg retten til å sortere blant 
sjåfører som skal ansettes etter at streiken er avblåst! 
SiD avviser forslaget blankt, og blokadene fortsetter. 

Busskonflikten i Esbjerg, Danmark, 1994-1995  
BSF og Trondheim Faglige Samorganisasjon  
sine støtteaksjoner.



Disse aksjonene blir til slutt Danmarks største buss-streik 
som varer til sammen 268 dager, samlet kostnad for alle 
mannskaper fra politiet ble på 15 millioner kroner og 
70.000 mannskapstimer forbrukt, samt 500 arrestasjoner 
og et hav av bøter. 

Disse urolighetene var jo kilde til stoff i mange aviser, 
ikke bare i Danmark, med også i norske media, og 
ikke minst fagbevegelsen i Norge fanget opp dette 
privatiseringsforsøket av offentlig transport, med 
dårligere lønns og arbeidsforhold som resultat. 
BSF som alltid har slåss for medlemmenes lønns og 
arbeidsforhold hadde jo nettopp vært igjennom en 
konflikt julen 1993 og inn på nyttåret 1994 med AS TT 
sitt bytte av arbeidsgiverorganisasjon fra Kommunenes 
Sentralforbundet til NHO som hadde en lavere tariff, og 
som ble stipulert til en lønnsnedgang for sjåfører på rundt 
16000 kroner pr.år. Denne streiken ble jo dømt ulovlig etter 
hvert i arbeidsretten, og endelig punktum ble satt i  
1997 med et erstatningsbeløp til arbeidsgiver på rundt 
380.000 kroner.

En artikkel i Klassekampen den 10. juni 1995 omhandler 
en av flere streiketurer  til Danmark, oppsatt med buss fra 

Trondheim, med bla Børge Tingstad fra BSF ved rattet, der 
flere fagforeninger innenfor fagbevegelsen deltok, ikke 
bare fra Trondheim, men også fra Oslo, med til sammen 
17 faner. Delegasjonen fikk bla møte borgermesteren i 
Esbjerg, uten at han kunne love noe tiltak for å beholde 
kommunal lønn til sjåførene, eller overgangsordninger. 
Flere støtteaksjoner, bevilgninger og innsamlinger 
her i Norge ble foretatt i denne perioden, og BSF som 
har solidaritet med andre forbund som ledestjerne sto 
for innbydelse av danske fagforeningsfolk som kom til 
Trondheim for å holde foredrag om hvordan situasjonen 
opplevdes der nede. Torben Nielsen fra streikekomiteen 
i Danmark besøkte Trondheim den 22. og 23. mai 1995. 
Det ble avholdt pressekonferanser, flere møter med 
fylkespolitikere og fagforeningsstyrer, og åpent møte i 
Folkets Hus, der temaet var aksjonene for å beholde de 
lønns og arbeidstidsordninger man hadde da selskapet 
var kommunalt. Og ifølge nevnte artikkel i Klassekampen 
ble opplevelsen av det mer heftige slaget for de rundt 
40 deltakerne på denne ene turen. Blokadevakten ved 
Ri-Bus-garasjen på Ravnevej inneholder en flokk av 
«skruebrækkere» som prøver å opprettholde rundt 15 
busser som kjører rundt i byen på dagtid, blokader der 
tidligere sjåfører prøver å hindre utkjøringene, 20-30 



konstabler og rundt 10 betjenter fra hundepatruljen herser 
rundt med 100 aktivister, bøtelegginger og arrestasjoner for 
den minste ting skjer hele tiden. Mer eller mindre sjokkerte 
gjester fra Norge ser hvordan politiet går frem mot folk som 
slåss for retten til å opprettholde en tariffavtale, og man 
spør seg hvordan rettsstaten fungerer i 1995 i Danmark. En 
tillitsvalgt fra Oslo Transportarbeiderforening sier han blir 
mektig provosert over det han ser, og undres på hvordan 
folk kan holde seg i skinnet når man opplever denne 
trakasseringen fra en arbeidsgiver som ikke vil gi seg, og 
på den stadige bruken av forholdsvis store politistyrker. 
Politiet beslaglegger også rundt en halv million kroner 
som stammer fra innsamlinger til de streikende, og fører 
selvfølgelig til stor frustrasjon.

Dansk LO går så inn for et forlik med danske arbeidsgivere 
om en «løsning» med sjåførene og SiD den 16. oktober 
1995, en avtale blir underskrevet i hemmelighet mellom 
SiD og Rutebileiernes Arbeidsgiverforening, blokadene 

oppheves 4. november, og streiken blir offisielt avblåst 
den 11. november på et massemøte. Et moment 
som er interessant å merke seg i denne avtalen er at 
«skruebrækkerne» kunne fortsette jobben i RiBus, og når 
selskapet manglet folk skulle de rekruttere av de tidligere 
sjåførene som ble sparket! I det hele tatt en arbeiderkamp 
av det sjeldne, der spesielt bruken av politistyrker med 
hunder skapte stor bitterhet og store oppslag i media. 
I norsk fagbevegelse ble dette en virkelig fanesak mot 
privatisering, og Buss og Sporveibetjeningens  Forening 
var sammen med andre aktører, Trondheim Faglige 
Samorganisasjon (LO i Trondheim) svært aktiv for å 
markere motstanden mot raseringen av sjåførenes lønns og 
arbeidsforhold.

2089 Kufås 
Org. sekretær BSF



Ønsker du fagbrev i Yrkessjåførfaget (YRK3102)?

Privatisteksamen gjennomføres to ganger i året og 
påmelding skjer via  privatistweb.no. Det er kun mulig 
å melde seg opp til eksamen i disse tidsrommene:
15. januar - 1. februar: for våreksamen (juni)
1. - 15. september: for høsteksamen (desember)

For å melde deg opp til tverrfaglig teorieksamen betaler 
du kr. 1186,- Skal oppmeldingen være gyldig må 
eksamensavgiften være betalt innen oppmeldingsfristen. 

Etter at tverrfaglig teorieksamen er bestått kan oppmelding 
til fag-/svenneprøve gjøres. Ved oppmelding må du betale 
kr. 1011,- (sats 2021). 

Det er prøvenemnda for yrkessjåførfaget i Trøndelag 
som har ansvaret for utforming og bedømming av fag- 
og svenneprøven.  Fag- og svenneprøven skal prøve 
kandidatens kompetanse i faget slik den er beskrevet i 
læreplanen VG3/opplæring i bedrift. Denne praktiske 
prøven gjennomføres over 2 dager i den bedriften du 
jobber i. 

Er du i full jobb? Som bussjåfør kan du ta fagprøven som praksiskandidat. Praksiskandidater må før oppmeld-
ing til praktisk prøve gjennomføre og bestå en teorieksamen på lik linje med elever som avslutter tredje året 
på videregående skole. Eksamen gjennomføres ved en videregående skole. 

NOE DU LURER PÅ? 

Ta gjerne kontakt med John D. Einangshaug på Sandmoen  
på tlf. 92 26 23 06  om du har spørsmål. 
(kl. 0800-1600 om han ikke er å finne bak rattet på en buss.)

I Bussbransjeavtalen – finner vi følgende: 
§ 5.6.3. Praksiskandidater
For arbeidstakere som i henhold til opplæringslovens 
§ 3.5, ønsker å avlegge fagprøve, skal bedriften dekke 
utgifter til læremateriell og prøveavleggelse.

Bedriften skal også betale ordinær lønn for tiden som går 
med til prøveavleggelsen. Bedriften skal legge til rette 
de tjenestemessige forhold for praksiskandidater. Andre 
ordninger utover dette kan avtales lokalt.

Partene har utviklet et interaktivt yrkesteorikurs som kan 
brukes til eksamensforberedelse til yrkesteorieksamen for 
Yrkessjåførfaget. Bedriften dekker utgiftene til dette kurset, 
og utdanningen skjer på arbeidstakers fritid.

I 2021 er det ca. 20 medlemmer i Fagforbundet BSF som 
har tatt fagprøve. Vi gratulerer med vel gjennomførte 
prøver og fagbrev. 



Dette ble en interessant og sosial dag for tillitsvalgte og 
verneombud i BSF. Det kan vel ikke understrekes nok hvor 
viktig det er å møtes utenfor jobb for å bli bedre kjent og 
utveksle erfaringer.

Dagen ble innledet av Ole Roger Berg før han gav ordet 
til SpareBank 1. Her fikk vi ganske grundig innføring og 
oppdatering i våre viktigste medlemsfordeler og ulike 
forsikringsordninger. I tillegg var selvsagt pensjon  
et viktig tema. 

Vi rakk en kort presentasjonsrunde før lunch. De fleste var 
kanskje kjente fjes, men likevel en flott runde å ta for alle nye.

Som tillitsvalgt er det viktig å ha kjennskap til en del lovverk 
og bestemmelser. Det trengs for å kunne hjelpe medlemmer 
med ulike problemer. De som har vært med på kurs første 
trinn for tillitsvalgte har ganske god kontroll på dette, men 
mange har ikke hatt den mulighet enda. Det var derfor veldig 
greit å få en kort gjennomgang av de ulike hjelpemidlene vi 
kan bruke, som Bussbransjeavtalen og Arbeidsmiljøloven. 

Så var det tid for BSF sin stolte historie. Ole Roger Berg tok 
oss gjennom små og store hendelser, fra klubbens spede 

begynnelse i 1901 og frem til i dag. Mye har skjedd på 120 år, 
og tidene har endret seg. Likevel var det lett å se at klubben 
i alle disse årene har jobbet for det samme målet hele 
tiden, nemlig arbeidernes vilkår. Ulike tider gir kanskje ulike 
metoder, men historien har gjentatt seg forbausende ofte.

De siste punktene på agendaen var tariffkonferansen som 
fant sted 5. – 7. oktober, samt tariffkravene og tariffavtalen. 
Og jammen rakk vi så vidt innom Åpen time også.

Da vi sa -takk for oss- i den flotte Augusta Aasen-salen  
i Folkets hus hadde vi hyggelig felles bespisning på  
Peppes i Kjøpmannsgata. 

Kort sagt så ble dette en spennende, lærerik og flott 
samling. Takk til dere som stod bak dette arrangementet, 
slike dager inspirerer!

HVA SKJER?

Heldagssamling lørdag 23. oktober



HVA SKJER?

Medlemsmøte i Tempelet?

Har du vært i et tempel tidligere? 

Som en del av vår inkluderingskampanje ønsker vi å prøve 
noe helt nytt. Vi vil invitere medlemmene til å bli med på 
besøk i forskjellige »gudshus». Ikke for å omvende noen, 
men for å skape en større forståelse for de forskjellige 
religioner og kulturer knyttet til disse.  Vi vet at religion er 
viktig for mange mennesker, og vi vil bidra til økt respekt og 
toleranse gjennom kunnskap om de forskjellige religioner. 
På besøket vil vi få informasjon om den aktuelle religionen, 
og om symboler og figurer som brukes i «gudshuset». Og 
ikke minst om likheter og forskjeller mellom religionene.  

Torsdag 2.  desember kl. 18.00 - 19.00 får du sjansen til 
å besøke Hindu-tempelet på Tiller sammen med andre  
BSF medlemmer.  

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. 

Vi vet at religion er viktig for mange mennesker, så da 
kan det være nyttig å vite litt om de forskjellige. Vi tror at 
kunnskap er nøkkelen til respekt og toleranse.

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. Vi får en kort 
informasjon om religionen. Hva er spesielt med den, og hva 
er likheten med andre religioner?  Så får vi vite litt om tempelet 
og dets figurer og symboler og hva de betyr, og om det er 
spesielle tradisjoner eller kultur knyttet til religionsutøvelsen.

Vi ber om at du melder deg på til bsf@fagforening.no 
Adressen er Dypmyra 5 og det er parkeringsplass rett utafor. 

Vel møtt til et helt annerledes medlemsmøte!

Styret i Fagforbundet BSF

Vi har så langt tenkt å besøke et tempel, en synagoge, en 
kirke, en moske, og hvis dette blir bra, vil vi utvide til flere 
religioner. Det vil komme løpende informasjon etter hvert 
som datoer og tidspunkt blir klare. 

Ole Roger Berg
Leder
Fagforbundet BSF



HVA SKJER?

Vy Buss-klubben Orkanger

19. oktober var Fagforbundet BSF samlet i hos  
Vy Buss Orkanger for å formelt etablere klubben. 
Tillitsvalgte fra Sandmoen og Stjørdal var til stede ved 
anlegget på ettermiddagen. Medlemsmøte fant sted  
på Bydels kaféen kl. 1830 samme kveld. Her ble Roar 
Ysland valgt til klubbleder.

Kontaktinformasjon Vy Buss-klubben Orkanger:
90 87 12 49

Vernetjenesten informerer

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 trase-befaring med fylket, Trondheim bydrift og AtB.
• Vi er ute og gjør befaringer ved veiarbeid.
• Møter med private vei-aktører/bygg-ingeniører 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 trase 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 
Vernetjenesten Tide Buss

Kay Ekseth 
Vernetjenesten Tide Buss

VERNETJENESTEN

Roar Ysland, Ole Roger Berg, Jarle Tønnesen, Vegard Tillerflaten


