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Ho, ho, ho. Da håper jeg snart vi kan 
la julefreden senke seg over våre sjeler 
igjen. Der hvor ribbefettet renner 
nedover kjaken på oss, og hvor akevitt-
glasset aldri er tomt. 

Det har vært et innholdsrikt år, med 
lønnsoppgjør, forberedelser til streik, 
uravstemning og mye lokale saker ute 
i klubbene. Klubbene har jobbet godt 
i år, så gi gjerne deres klubbleder og 
plasstillitsvalgt et klapp på skuldra for 
innsatsen!

Vi ser at det hardner seg til i bransjen 
vår. Vi har arbeidskjøpere som heller 
går med lyskaster enn lommelykt inn i 
bussbransjeavtalen for å finne smutthull  
som gjør at en paragraf heller går til 
deres fordel. Slik prøver de å spare seg 
noen blanke øre. På kort sikt.
Men jeg tror at på litt lengre sikt sparer 
de seg til fant. I disse urolige tider 
både i Norge og Europa ellers, skal 
man vel være glad man har jobb. Men 

arbeidskjøperen bør også vite at de skal 
være meget glade for den jobben vi 
gjør hver bidige dag, 365 dager i året.

Som jeg skrev innledningsvis, 
jeg håper i hvert fall at julefreden 
kommer sigende også til deg og dine 
nærmeste. Vi har ærlig fortjent det, alle 
som en.

Te løkk med jula og et riktig godt  
nytt år!

Fagforeningens leders juleoase

FORENINGENS LEDER

Vegard Tillerflaten
Leder Fagforbundet BSF
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Ukraina hadde sin grunnlovsdag 28 
juni og dette ønsket BSF å markere 
med at alle busser og trikker kjørte 
med ukrainsk flagg denne dagen.

Det hele startet med at BSF kontaktet 
AtB med forespørsel om hvilke tanker de 
hadde rundt en sånn markering, og om 
de var villige til å ta en del av regningen. 
AtB brukte ikke en time en gang, på å 
gi tilbakemelding om at; dette ønsket 
de å bli med på. De tok likeså godt 
hele regningen også, som kom seg på i 
underkant av 60 000 kroner. 

Denne markeringen ble dekket i flere 
medier som Nettavisen, Fosna-folket, 
Adressa, Nea Radio med flere.

Flagg for Ukraina

Selveste flagg-dagen startet dessverre 
ikke så bra. Markeringen hadde vi jo 
varslet media om, og jeg ble oppringt 
av journalister på morgenen som 
varslet om at det var kun noen få busser 
som hadde flagg. Det visste seg at det 
hadde vært en kommunikasjons-svikt 
hos Tide Buss, men selveste Niels-Egil 
Wanggaard kastet seg i bilen og kjørte 
byen rundt for å feste flagg på deres 
busser også. Litt etter klokka 12 så 
var det 200 busser/trikker som kjørte 
rundt i byen vår med ukrainske flagg. 

Responsen var ekstrem god! Både 
publikum, ansatte og ikke minst det 
ukrainske folk syntes dette var utrolig 
fint.
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Jeg dro ned til byen denne dagen for 
å ta bilder av bussene/trikkene, og da 
traff jeg et par i Prinsen-krysset som 
stod og gråt. Jeg gikk rolig forbi og 
hørte at de snakket Ukrainsk. Jeg spurte 
om de gråt  på grunn av flaggene? 
De svarte at de hadde mistet alt i sitt 
hjemland, men de hadde giftet seg på 
denne datoen, 28 juni (2016). Så dette 
betydde ekstremt mye for dem.

I etterkant har jeg fått noen negative 
reaksjoner. Men sånn er det, ikke alle 
kan være enige i alle markeringer 
som blir gjort. Men når både vår 
arbeidsgiver og vår oppdragsgiver har 
godkjent en slik markering så bekrefter 
det for oss i BSF at dette var riktig ting 
å gjøre. Dette var jo ikke en politisk 
markering, men mere en “Nei til Krig” 
markering. 

AtB og BSF ønsker å bruke disse 
flaggene ved en senere anledning 
også. 

Jeg vil rette en stor takk til Vy og 
idrettslaget i regi av Lars Larsen som 
stilte opp på sene kvelder og fikk både 
satt på og tatt av flaggene ved Vy Buss 
avd. Sandmoen. Takk til Eirik Knoff 
(Trafikksjef på Boreal) som stilte med 
flagg på trikkene, og en stor takk til 
Niels-Egil Wanggaard som heiv seg 
rundt og fikk på alle flaggene på Tide 
sine busser til slutt.

Morten Andrej  
Waclawczyk
Vy Buss-klubben 
Trondheim
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Fagforbundets Landsmøte 2022, 
det 5. ordinære er nå historie. 
Lærdom og erfaring har kommet 
godt med, og man ser helheten i 
hvordan Fagforbundet fungerer. Fra 
prinsipp- og handlingsprogram til 
våre egne vedtekter. Prinsipp- og 
handlingsprogrammet som skal gjelde 
den neste perioden, altså frem til neste 
Landsmøte, er det vi skal følge. Både 
som forbund og som fagforening.

Totalen ble bra. Selv om jeg mener det 
ikke hadde skadet om vi hadde vært 
krystallklar på at aldersgrensen for å 
gå av med pensjon fortsatt skal være 
67 år. I de demokratiske prosessene i 
Landsmøte, tapte vi den saken. 
Men vi vant noe annet;

Fra 01.januar 2023 blir kontingent 
satt ned til 1,20 % av brutto lønn.  
Det er en seier!

Med lavere inntekter totalt har vi 
ALLE et ansvar for å organisere nye 
medlemmer til Fagforbundet og sørge 
for at de forblir medlemmer. Verving 
og organisering er ikke kun et ansvar 
for oss som har tillitsverv, det må alle 
ta innover seg. ALLE medlemmer kan 
verve, og på den måten være med på å 
trygge kollegaenes arbeidshverdag. Vi 
er også i sterk konkurranse med andre 
forbund. Det at vi kan si at; -JA, vi kan 
konkurrere på pris, det er verdifullt.

Forslagene er fremmet og vedtakene fattet!

På Fagforbundets nettsider 
fagforbundet.no kan dere lese om de 
viktigste vedtakene som ble gjort på 
Landsmøte 2022.

Kameratslig hilsen

Vegard Tillerflaten
Leder Fagforbundet BSF
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En normallønnsavtale forutsetter at 
man forhandler frem en klart definert 
avtale sentralt. Den lønna som da 
avtales gjelder for alle som er omfattet 
av overenskomsten, og den gjelder 
da i hele landet. Ingen får hverken mer 
eller mindre enn det som er avtalt. 
Det er ingen lokale forhandlinger. 
Bussbransjeavtalen for rutebilsjåfører er 
en slik avtale. 

Minstelønnsavtale er en tariffavtale 
som baserer seg på et system med 
minstelønn. Dette er motsatsen 
til en normallønnsavtale. En 
minstelønnsavtale angir en nedre 
grense for hva som er lov å betale, 
men partene skal forhandle lokale 

Hva er forskjellen på en normallønnsavtale 
og en minstelønnsavtale?

tillegg etter at tariffavtalen er vedtatt. 
For oss i bussbransjen har renholdere, 
verkstedarbeidere og turbilsjåfører 
en slik minstelønnsavtale. Lønna til 
disse gruppene blir det forhandlet 
om etter at hovedoppgjøret er ferdig. 
Men i bussbransjen har vi sterke 
tradisjoner på at disse gruppene i all 
hovedsak får samme lønnstillegg som 
rutebilsjåførene.

Ole Roger Berg
Organisasjonssekretær
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Fra 1. januar 2023 blir det billigere å 
være medlem i Fagforbundet BSF. 
Landsmøtet i Fagforbundet vedtok 
å senke satsen fra 1,45 % av lønna til 
1,20%.  

Samtidig øker fagforeningsfradraget 
på skatten fra 
kr. 5500,- i 2022, og til
kr. 7500,- i 2023.

Et regneeksempel:
Tjener du kr. 500 000,-  i året, så 
betaler du i dag (1,45%) kr. 729,- pr. 
mnd., eller kr. 8750,-  pr. år.  

Dette inkluderer: 
Innboforsikring    kr. 74,- pr. måned
Stønadskasse       kr. 26,- pr. måned
Opplæringsfond  kr. 25,-  pr. måned
 
Med den nye satsen (1,20%) blir 
beløpene kr. 625,- pr. måned og kr. 
7500,- pr. år. Maksimal kontingent 
som kan trekkes er kr. 746,- pr. måned, 
inkludert forsikringene.

Hvis vi regner inn skattefradraget (for 
enkelhets skyld bruker jeg 22% som 
skattesats) så blir det du reelt betaler:
Kr. 488,- pr. måned og kr. 5850,- pr. år.

Men dette gjelder de yrkesaktive. 
Pensjonistene må dessverre regne 
med en liten økning i kontingenten. 
Dette fordi deres kontingent i dag 
ikke dekker de faktiske kostnadene 

Nå blir medlemskapet billigere

som er knyttet til medlemskapet, som 
innboforsikring og stønadskasse. 
Fagforbundet har vedtatt at man 
skal øke kontingenten slik at den 
dekker de faktiske kostnadene ved 
medlemskapet. Det vil si ca. kr. 1500,- 
pr. år. (mot dagens kr. 1000,-)
Dette gjelder frem til man er 80 år, da 
blir medlemskapet gratis.

Ole Roger Berg
Organisasjonssekretær
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Ole Roger Berg
Organisasjonssekretær

Reglene om pensjon fra første krone gjelder 
fra 1. januar 2022

Bedriftene gis tid til 30. juni 2022 med 
å tilpasse seg de nye reglene. 

De nye reglene innebærer bl.a. at det 
blir krav for alle private tjeneste-
pensjonsordninger om å spare 
minst 2% (i bussbransjen har man 
5%, hvorav man selv betaler 2%) av 
medlemmenes inntekt fra første krone. 
Tidligere ble det spart av den inntekten 
som oversteg 1G (grunnbeløpet i 
folketrygden = kr. 111 477,-  i 2022)

Videre blir minstekravet til 20 % stilling 
for rett på medlemskap i ordningene 
opphevet. Det betyr at all inntekt gir 
rett til pensjon, også for små stillinger 
og tilkallingsvikarer.

Aldersgrensen for medlemskap settes 
ned fra 20 til 13 år som i folketrygden. 
Det har liten betydning for oss.

Endringen betyr at man får mere 
pensjon. La oss ta et regneeksempel: 

Et medlem tjener kr. 500 000,- i året. 
Den gamle ordningen ga 
pensjonsopptjening av det som 
oversteg kr. 111 000,-. Altså 5% av  
kr. 389 000,- = kr. 19450,- pr år. 

I ny ordning så får man 5% av kr. 500 
000,- = kr. 25 000,- pr år. Altså over  
kr.  5000,-  mer pr år.  

Spesielt for unge medlemmer så vil 
dette kunne utgjøre stor forskjell i 
pensjonen man normalt får utbetalt 
fra 67 til 77 år.  Hvis man antar en årlig 
avkastning på 6,5 %, så vil man sitte 
igjen med over kr. 300 000,- mer i 
pensjon etter 30 år. Det vil da gi  ca. kr. 
30 000,- mer i pensjon pr. år med den 
nye ordningen. 

Totalt vil da en som starter nå og jobber 
i 30 år, med en årslønn på kr. 500 
000,-,  få en tjenestepensjon på over 
2,5 millioner. Altså kr. 250 000,-  hvert 
år fra 67 til 77. Men det forutsetter som 
sagt 6,5% avkastning, noe det ikke er 
garanti for. 

Dette illustrerer at vår tjenestepensjon 
slett ikke er så dårlig. 
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Som tillitsvalgte i avdeling Midt er det 
nå damene som holder «rattet».

Fagforbundet Buss- og Sporveis-
arbeidernes Forening, avdeling 047, 
er en av de eldste fagforeningene 
i Fagforbundet. Fagforeningen 
ble stiftet den 28. desember 1901, 
og har i dag over 700 yrkesaktive 
medlemmer. De fleste er bussjåfører, 
men vi organiserer også renholdere, 

Damene styrer mot nye mål i avdeling Midt

klargjørere, kontoransatte, trafikk-
ledere og kontrollører.

Etter at Vy buss vant anbudet på region 
i 2021 fikk vi en ny organisering. Vy 
Buss i Trøndelag ble delt i 4 avdelinger, 
Nord, Midt, Trondheim og Sør. 

Region Trøndelag ledes av Heidi 
Renolen. Arnljot Bjarne Aglen leder 
avdelingen i Nord, Svein Arne 
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Giskås leder avdeling Midt, Renate 
Stålskjær Erlandsen leder avdeling 
Sør, og Kenneth Eidem Bratt leder 
Trondheimsavdelingen.

Bli kjent med en ny tillitsvalgt
Nå skal du få bli litt bedre kjent med en 
ny tillitsvalgt i avd. Midt. Men først litt 
fakta om avdelingen.

Totalt i avdelingen er det 239 busser, 
og det er 214 utkjøringer hver dag i 
skoleåret.

Team Fosen 
– består av stasjonering Leksvik, Rissa, 
Bjugn, Åfjord, Stokksund, Reppkleiv,
Osen, Råkvåg, Roan og 1 hjemme-
stasjonering. 

82 ansatte inkl. tilkallingssjåfører.

Team Steinkjer 
- består av stasjonering Steinkjer, 
Straumen (Inderøy), Malm, Follafoss og 
11 hjemme-stasjoneringer. 

73 ansatte inkl. tilkallingssjåfører.

Team Levanger 
- består av stasjonering Levanger, 
Verdal, Frosta, Åsen og 1 hjemme-
stasjonering. 

60 ansatte inkl. tilkallingssjåfører.

Team Stjørdal, Selbu/Tydal, Meråker 
- har stasjonering i Stjørdal, Selbu, 
Tydal, Meråker og 2 hjemme-
stasjoneringer. 

135 ansatte inkl. tilkallingssjåfører.

Totalt i avdeling Midt er det 354 
ansatte og tilkallingssjåfører.

Fagforbundet BSF er den største 
arbeidstakerorganisasjonen for ansatte 
i kollektivtrafikken i Trondheim, men 
er nå i ferd med å få etablere seg også 
langt utenfor Trondheim.

Etablering av klubb på Stjørdal
Fagforbundet BSF fikk sitt første 
medlem på Stjørdal i 2015. Det ble 
etablert klubb, og Ann-Kristin Alstad 
Reinås ble som første medlem naturlig 
nok også plasstillitsvalgt. 

Ann-Kristin har jobbet i 100 % stilling 
hos Nettbuss/Vy Buss i Stjørdal siden 
oktober 2012. Medlemsmassen vokste 
sakte, men sikkert, og i august 2020 
fikk vi vårt eget klubbstyre. Ann-Kristin 
Alstad Reinås har vært plasstillitsvalgt 
siden 2015, mens Agnes Økdal 
Husabø ble vara plasstillitsvalgt i 
august 2020.
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Klubben var de første årene en 
klubb under Fagforbundet BSF i 
Trondheim, men har siden anbud 2021 
vært i en egen avdeling, avdeling 
Midt. I forbindelse med den nye 
organiseringen ble Ann-Kristin Alstad 
Reinås valgt som avdelingstillitsvalgt 
for avdeling Midt, med Agnes Økdal 
Husabø som vara.

Vy Buss – klubben Stjørdal er i godt 
driv, og medlemsmassen øker jevnt, 
og trutt. Hard jobbing og god 
kompetanse hos tillitsvalgte, har gjort 
at flere og flere sjåfører velger å være 
organisert hos Fagforbundet BSF.

Etablering av klubb i Steinkjer
Nå er Fagforbundet BSF i ferd med 
å starte klubb i Steinkjer også. Siv 
Annette Skreddernes er klar for å ta 
ansvar for Fagforbundet BSF sitt arbeid 
i team Steinkjer. Hun har tråkket sine 
barnesko i Åfjord, og flyttet til Steinkjer 
etter endt utdannelse i Trondheim.
I 2012 tok hun sertifikat for buss, og 
flyttet fra Steinkjer til Trondheim med 
familien sin. Det var bare der hun 
kunne få 100 % jobb som bussjåfør. 
Den gangen sa hun at de en dag skulle 
tilbake til Steinkjer, byen i hennes 
hjerte. 10 år etter at hun forlot Steinkjer 
kunne hun endelig få full stilling i 
hjembyen, så hun og familien flyttet 
«hjem». Nå er hun på nytt etablert i 
Steinkjer og har kjøpt bolig.

Hun ble forespurt av Ole Roger Berg 
i Trondheim om å engasjere seg som 
tillitsvalgt, men tok ikke steget med 
en gang. Da flytteprosessen var i gang 

ble hun igjen forespurt, denne gangen 
av Vegard Tillerflaten. Han ønsket at 
hun engasjerte seg som tillitsvalgt i 
Steinkjer. Og som Siv sier selv; «Æ 
koinn itj si nei uten å gi det et forsøk.»

Siv Annette Skreddernes er allerede 
så smått i gang, og dette skal gjøres 
formelt i forbindelse med årsmøter i 
januar. Da vil Siv være plasstillitsvalgt, 
med Ann-Kristin som avdelingsleder.

Da har Fagforbundet BSF altså to 
klubber utenfor Trondheim i region 
Midt, begge styrt av engasjerte damer. 
Det er ganske oppsiktsvekkende, tatt 
i betraktning av at antall kvinnelige 
bussjåfører i Norge er ca. 10%. 

Redaksjonen.
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Årsmøte
i Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening

tirsdag 31. januar 2023 kl. 18.30
i Augusta Aasen salen i Folkets hus (4. etg.)

Olav Tryggvasons gt. 5, 7011 Trondheim

Saksliste

1) Åpning
2) Konstituering - valg av  
 dirigent, sekretær  og   
 protokollunderskrivere
3) Minnestund
4) Årsmelding 2022

5) Mål/strategier for 2023
6) Regnskap 2022
7) Innkomne forslag
8) Budsjett 2023
9) Valg
10) Avslutning v/fagforeningsleder

Merkeutdeling kl. 18.30

Det blir servert middag ca kl. 17.30-18:30  
Vi trenger derfor din påmelding:  
https://forms.gle/9JUCDCDRxwJcg7mx6  
eller bruk QR-koden

KLUBBÅRSMØTER

Tideklubben 31.01 kl. 17.00, (Folkets Hus)
Vy Buss-klubben Trondheim  31.01 kl. 17.00, (Folkets Hus)
Vy Buss – klubben Stjørdal  17.01. kl. 18.00 (Vy Buss Stjørdal, 3. etg)
Vy Buss – klubben Orkanger avholdes lokalt, innkalling kommer

ÅRSMØTEINNKALLING
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Turnus og søknadsprosessen
Det kom i november protokoll 
fra hovedkontoret i Bergen som 
omhandler turnusprosess og hvordan 
de ønsker den skal være fremover. 
Fellesforbundet og Ytf har godtatt og 
skrevet under avtalen. BSF har ikke 
skrevet under.

Den nye avtalen innebærer at man 
søker på gruppe, f.eks. leddbuss, 
metro etc. Når man søker vet man ikke 
hvilke skift man skal kjøre, og heller 
ikke eksakt når man starter/slutter på 
jobb. Man får bare vite ca. tider. 
Det blir heller ikke tatt hensyn 
til bedriftsansiennitet.Først når 
søknadsprosessen er ferdig får man 
vite hvilke linjer man skal kjøre, og 
nøyaktig tidspunkt på disse.

Den nye søknadsprosessen som 
hovedkontoret ønsker gir sjåførene 
dårligere medbestemmelse, og er med 
på å viske ut ansiennitetsprinsippet 
som har vært en viktig del av systemet i 
alle år. Om man har vært ansatt i  
1 år eller 30 år spiller ikke lenger noen 
rolle når man må søke gruppe/turnus 
omtrent i blinde.

Den helligdagsavtalen vi nå har, fjerner 
mulighet for å søke ferie jul og påske.
Og som om dette ikke var nok, så 
ønsker Tide å «låse» høstferie og 
vinterferie også.

Vi mener at denne måten å 
søke turnus på bryter med både 
Bussbransjeavtalens § 4.4, og 
ansiennitetsprinsippet:
§ 4.4. Arbeidsplaner (skift- og 
turnusplaner) For ansatte som arbeider 
til forskjellige tider i døgnet, skal det 
utarbeides arbeidsplaner i samarbeid 
med de ansatte ved deres tillitsvalgte. 
Arbeidsplaner skal vise den ansattes 
daglige og ukentlige arbeidstid, hvile- 
og spisepauser samt ukentlig fritid.

Vi mener bestemt at turnus- og 
søknadsprosessene skal være som 
de er i dag, hvor all informasjon er 
tilgjengelig for søkerne. 
Vi mener at sjåførene skal ha 
full oversikt over de ulike skift, 
linjer og arbeidstider i forkant 
av søkeprosessen, hvor antall 
arbeidstimer per uke og fridagsplan/ 
helgefri kommer tydelig frem.

Saken er levert kompetansesenteret 
i Fagforbundet for nærmere 
gjennomgang av det juridiske, vi 
venter spent på tilbakemelding.

Tideklubben

Niels-E. Wanggaard
Leder/Hovedtillitsvalgt 
Tideklubben

KLUBBNYTT
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KLUBBNYTT

Samarbeidsmøte med AtB 09.11.22
En del saker ble tatt opp med AtB, 
men mye tar fortsatt lang tid. En del 
av sakene er i en sånn kategori at det 
må reguleres nye planer i Trondheim 
Kommune før man finner noen løsning. 
Som for eksempel ny snuplass på 
Torgård med hvilebod.

Angående kjøretid, så kan AtB vise 
til at av de tusener av avganger som 
kjøres i Trondheim hver uke, så er 
det et minimalt antall avganger som 
kjøres forsinket. Ergo mener de at vi 
har god nok kjøretid. De sier også å 
ligge 3 minutter bak skjema er innenfor 
normalen og noe de sier seg fornøyde 
med.

Julen 2022
I skrivende stund er ikke arbeidstider 
for julen 2022 tilgjengelig for hverken 
tillitsvalgte eller sjåfører. Dette blir 
purret på med ledelsen, samt tatt 
opp i samarbeidsmøte med Vy Buss 
Trondheim den 09.12.22.

Nattbussavtale og helligdagsavtale
Per nå er disse avtalene fortsatt 
gjeldene og fortsatt uendret.

Vy Buss-klubben Trondheim

Angående helligdagsavtalen har vi nå 
fått ny dialog med Vy Buss Trondheim, 
men hva som blir utfallet er enda uvisst.
Vi har sterkt ønske om at helligdags-
avtalen blir tilnærmet slik den er i dag, 
hvor man jobber en periode og har fri 
neste periode.

Med dette ønsker vi alle medlemmer 
- Te løkk med jula og et godt nytt år!

Kameratslig hilsen

Vegard Tillerflaten 
Vy Buss-klubben 
Trondheim

Morten Andrej  
Waclawczyk
Vy Buss-klubben 
Trondheim
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KLUBBNYTT

Vy Buss-klubben Stjørdal

Når nettene blir lange og kulda setter 
inn………………….

Styret i Vy Buss-klubben Stjørdal kan 
se tilbake på et aktivt år. Vi kan med 
hånden på hjertet si at vi er i førersetet 
med saker.

Nye turnuser 2. mai
Fagforbundet BSF - var aktiv i prosessen 
og vi fikk på plass nye skift som bidro til 
bedre hverdager for sjåførene.

Lønnsoppgjøret våren 2022
Fagforbundet BSF – var klar for streik 
om det skulle bli nødvendig, men
det slapp vi etter at forhandlings-
delegasjonen mente vi kom fram til et 
greit lønnsoppgjør.

Disponering av sjåfører på 
bevegelige helligdager
Fagforbundet BSF – tok initiativ og 
laget protokoll som ble undertegnet 
av alle foreninger og avdelingsleder i 
november.

Nye kolleger, og mange nye 
medlemmer
Fagforbundet BSF – kontinuitet, 
systematisk og langsiktig arbeid av 
tillitsvalgte for å ivareta medlemmenes 
interesser har ført til at medlemsmassen 
øker.

Høsten 2022 har vi hatt «kontortid» 
hver onsdag kl. 0900-1100 på 
møterommet i 3 etasje.

Dette har blitt en populær møteplass 
og mange ser innom oss. Vi tror dette 
er veldig viktig for kontakten mellom 
medlemmer og tillitsvalgte.

Det kommer en utfyllende årsmelding 
fra klubben til årsmøte i januar 2023. 
Vi ønsker våre medlemmer velkommen 
til årsmøte i Vy Buss – klubben 17. 
januar.

Heisann og hoppsann og fallerallera!
Styret i Vy – Buss klubben Stjørdal 
ønsker alle sammen en riktig God Jul 
og et Godt nytt år!

Hilsen

Ann-Kristin A. Reinås
Leder 
Vy Buss-klubben Stjørdal

Agnes Økdal Husabø
Vy Buss-klubben Stjørdal

Ole Christian Bye 
Vy Buss-klubben Stjørdal
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Julehilsen fra redaksjonen

BSF medlemmene sin trofaste følgesvenn FRONTRUTA, er her igjen både elektronisk 
og i papirutgave. I 2022 har vi hatt flere utgaver av SIDERUTA enn FRONTRUTA, noe 
som gjenspeiler verden vi lever i. Informasjonsflyten går raskere og raskere.

På fagforening.no/medlemsblad finner dere tidligere utgivelser.

Vi takker alle som har bidratt til FRONTRUTA og SIDERUTA i 2022. Bra jobba!  
Alle med skrivelyst må gjerne sende inn artikler til oss. Alle bidrag, store og små  
settes stor pris på.

Redaksjon ønsker alle BSF’ere en God Jul og Godt nytt år!

Vegard Tillerflaten 
Ann-Kristin Alstad Reinås
Agnes Økdal Husabø
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BSF Kvalitet
betyr at:

På arbeidsplassen betyr BSF Kvalitet at du:
• inkluderer alle i arbeiderkollektivet
• konsekvent rapporterer feil, skader og avvik
• har god personlig hygiene - håndvask hindrer smitte
• holder arbeidsplassen ryddig
• unngår forstyrrende mobilbruk på kantiner og hvilebuer

Som kollega betyr BSF Kvalitet at du:
• tar vare på den gode humoren
• behandler kolleger og andre med respekt
• aldri mobber eller trakasserer andre
• aldri gir uønsket seksuell oppmerksomhet
• har lov til å ta opp uønsket oppførsel med den det gjelder

Det er lov å gi ros til dine kolleger.

Som sjåfør betyr BSF Kvalitet at du:
• opptrer hensynsfullt og profesjonelt i trafikken og overfor passasjerene
• skal være miljøbevisst og gjøre det vi blir enige om
• bærer korrekt uniform
• hilser på kolleger du treffer på veien

Dette er noen enkle regler/holdninger vi forventer at våre medlemmer forholder seg 
til. Det handler mye om yrkesstolthet, yrkesprofesjonalitet og å ta vare på og utvikle 
den gode kulturen vi har. Det handler også om vårt omdømme. Vi ønsker at alle 
medlemmer skal bære sin fagforeningspin og slipsnål med stolthet.

Selskapene har egne rutiner for varsling av uønsket oppførsel, som skal brukes i 
jobbsammenheng. Ved uønsket oppførsel i BSF sammenheng skal leder av BSF varsles. 
Gjelder varselet leder, så varsles fylkesleder.

Postadresse  
P.B.2912 Torgården 
7438 Trondheim

Besøksadresse
Østre Rosten 125
7093 Tiller

Kontaktinfo
bsf@fagforening.no
www.fagforening.no





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.

Retur: Fagforbundet BSF, PB 2912 Torgård, 7438 Trondheim

Fagforbundet BSF - for deg som vil noe!


