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LØNNSOPPGJØRET

Forklaring på det viktigste i lønnsoppgjøret 2022

Generelt tillegg til alle: kr. 4,- fra 1. april 2022

Normallønnstillegg (rutebilsjåfører): kr. 4,50,- fra 1. juli 
2022

Fagbrevtillegg økes med: kr. 3,- fra 1. april 2022

Matpenger økes til: kr. 96,-

Sjåfør uten fagbrev får en økning i grunnlønn i år på  
kr 16 575.- 
Siden tilleggene er i prosent av timelønn vil de også øke. 
Det betyr at den virkelige økningen vil være ca. 1000,- kr. til 
2000,- kr. mer pr. år, avhengig av hva slags turnus man har.  

Sjåfør med fagbrev vil få økning i grunnlønn i år på  
kr. 22 425.-
Tilleggene øker jo her også, så virkelig lønnsøkning vil bli 
ca. 2000,- kr. til kr. 3000,- kr. høyere, avhengig av hva slags 
turnus man har.  

For rutebussjåfører gis et tillegg på kr 4,50 pr. time fra 
1. april 2023. 
Dette kommer i tillegg til resultatet av mellomoppgjøret 
neste år.  

Det betyr at neste år vil alle rutebussjåfører få økning i lønna 
på kr. 8775,- altså i tillegg til  det som blir avtalt i sentrale 
forhandlinger.  

For verkstedarbeidere og hjelpearbeidere økes 
minstelønnssatsene med kr. 7,- pr. time.
Lønna til  renholdere økes med kr. 15,- pr. time.
Lønna til turbilsjåfører økes med kr. 20,- pr. time.

 
Generelt 

lønnstillegg
Normal 

lønnstillegg
Fagbrev- 

tillegg
Total

Garantert i 
mellom- 
oppgjør 

01.04.23

Mellom- 
oppjør 2023

Rutebilsjåfør  kr 4,00  kr 4,50  kr 8,50  kr 4,50  kr 13,00 

Rutebilsjåfør 
m/fagbrev

 kr 4,00  kr 4,50  kr 3,00  kr 11,50  kr 4,50  kr 16,00 

Turbilsjåfør  kr 4,00  kr 20,00  kr 24,00 

Turbilsjåfør 
m/fagbrev

 kr 4,00  kr 20,00  kr 3,00  kr 27,00 

Verksted 
(klargjøring)

 kr 4,00  kr 7,00  kr 11,00 

Verksted 
(klargjøring) 
m/fagbrev

 kr 4,00  kr 7,00  kr 3,00  kr 14,00 

Renholder  kr 4,00  kr 15,00  kr 19,00 

Renholder 
m/fagbrev

 kr 4,00  kr 15,00  kr 3,00  kr 22,00 



Andre viktige endringer 

Sikkerhetssjekk
Dette er en integrert del av uttaket av buss, og derfor en del 
av den ordinære arbeidstiden. 
Det er utarbeidet en minimumsliste over hva som skal inngå 
i en sikkerhetssjekk. Resultat av tidsstudier ved det enkelte 
stasjoneringssted skal legges til oppmøtetiden.

Forsinkelse 
Forsinkelse f.o.m. 4 minutter til pause/avslutning av skift 
godtgjøres med overtidsbetaling minutt for minutt for hele 
forsinkelsen (fra og med første minutt) i inntil 30 minutter. 
Deretter 30 minutter for hver påbegynt halvtime. Der 
forsinkelsen den enkelte dag er over 30 minutter rundes 
det for denne dagen opp til nærmeste halvtime.

Forskuttering av sykepenger
Arbeidsgiver skal fra 01.11.2022 forskuttere sykepenger 
i inntil 52 uker. Arbeidsgivers plikt til å forskuttere er 
begrenset til det som refunderes av NAV med hensyn til 
lønn og feriepenger.

Det betyr at nå vil du få lønna di fra arbeidsgiver 
dersom du blir sykmeldt, og slipper å gå til NAV for å få 
sykepenger. Lønna kommer som vanlig i inntil ett år, selv 
om du blir sykmeldt. 
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LØNNSOPPGJØRET

Noen ord fra «ferskingen»

Lønnsforhandlingene 21 og 22 april hos NHO på 
Majorstua
Som sylfersk hovedtillitsvalgt i Vy Buss A/S har jeg i år vært 
med i lønnsoppgjøret i bussbransjen. Jeg kommer inn som 
«læregutten» etter Ole Roger Berg, - som nå har bestemt 
seg for å trekke seg tilbake. I år deltok jeg som trainee, - 
uten stemmerett, - ettersom det bare var rett og rimelig at 
Ole Roger fullførte sin siste runde i lønnsoppgjøret, da han 
har vært med på alt forarbeidet i dette oppgjøret.

Det er første gangen jeg har deltatt i lønnsoppgjøret vårt 
fra innsiden av forhandlingsdelegasjonen. Det har vært en 
svært lærerik erfaring. Jeg er ikke helt uten erfaring i dette, 
da jeg deltok i «bakgrupper» i 2016-, 2018- og 2020- 
oppgjørene.

Oppgjøret startet oppe hos NHO på Majorstua. Her 
banka vi på døra sammen med de øvrige organisasjonene 
på arbeidstakersiden. Vy Buss og Spekter kom også 
hit, ettersom denne tariffavtalen forhandles sammen, i 
fellesskap, for å få likelydende avtale i hele bransjen.

NHO, representert av direktøren i NHO Transport, Jon 
Stordrange, ønsket oss velkommen hos NHO før han 
presenterte arbeidsgiversidens lidelsesberetning om økte 
kostnader, økte energipriser, krigen i Ukraina, lite regn, 
med mer. En time brukte han på sin innledning i et varmt, 
dårlig ventilert og trangt lokale i NHO-bygget. 

Det engere utvalget gikk så i møte med arbeidsgiverne og 
ventingen kunne ta til.

Allerede i firetiden om ettermiddagen den 21. april fikk 
forhandlingsutvalget litt å jobbe med. Arbeidsgiverne 
husket tydeligvis uravstemningen for ett og et halvt år siden 
og var denne gangen oppriktig interessert i å komme i 
gang med konstruktiv dialog.

Allerede etter denne dagen så jeg muligheter for å få på 
plass et brukbart oppgjør OG, - noe av det viktigste, - 
forskuttering av sykelønn i 12 mnd.

NHO-bygget på Majorstua i Oslo



LØNNSOPPGJØRET

Mange møter og timer senere ble det klart at det ikke 
blir noen løsning her hos NHO og dermed var det bare 
å bestille fly og hotell til 5. og 6. mai. «Vi må ha hjelp av 
riksmekleren for å komme videre» som engere utvalg så 
diplomatisk uttalte det. Vi var enig om å diskutere hva 
forskuttering av sykelønn koster, prinsipper omkring 
bestillingskjøring, sikkerhetssjekk, og leilighetsvise 
forsinkelser. Men vi hadde enda ikke forhandlet om en 
eneste krone. Tallknuserne hadde kommet til enighet om at 
en krone koster en krone. Nå har jeg lært at det ikke alltid er 
noe man uten videre er enig om …

Mekling i lønnsoppgjøret hos Riksmekleren i Grensen 
3, Oslo
Nevnte jeg at NHO-lokalene var varme, trange og slitne? 
Riksmekleren har en marmor-vegg nede i inngangen. Ellers 
ikke mer å skryte av. Oppe var det virkelig ikke mye å bli 
imponert av.

Hele den første dagen gikk med på å flikke på detaljer og 
ordkløyveri. Jeg lærte senere et nytt ord, fra en av Vys HR-
sjefer, etter oppgjøret, - «Jurist-onani». Vi begynte faktisk 
ikke å diskutere penger i det heletatt før nærmere klokka 
2400 den 6. mai, etter utallige møter og timer. Likevel var 
det en form for optimisme gjennom alle disse timene og 
møtene, - da vi støtt og stadig fikk nye innspill fra engere 
å jobbe med og det ble mer og mer klart at vi kom til å 
komme i havn med et oppgjør som tar tak i mange av de 
tekniske tingene vi har vært plaga med i mer enn ti år. I 

det utvidede utvalget gikk det også en del diskusjoner, - 
som ble mer intense utover natta til 7. mai. Det gikk et par 
kuler varmt, faktisk i utvalget. Bestillingsskjøringa var det 
vanskeligste temaet, ettersom dette er helt ny tenking og 
nytt marked på begge sider av bordet.

Oppgjøret blir behørig beskrevet og forklart i andre fora og 
artikler, - så jeg går ikke i detaljer på det. Klokka 0830 den 
7. mai gikk Fagforbundets delegasjon i eget møte, - som de 
øvrige forbund, - for å vurdere forslaget til løsning på årets 
lønnsoppgjør. Nesten 24 timers arbeidsdag og 35 timer 
til sammen i mekling. Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for 
tillitsvalgte. Vi var slitne og litt skuffa. Litt skuffa fordi det var 
litt for lite penger. Oppgjøret vil ta oss akkurat der vi er nå, 
om to år. Like langt bak industriarbeiderlønn som vi en nå. 
Forutsatt at prisveksten blir som forventet. Fagforbundets 
delegasjon stemte enstemmig for å anbefale forslaget 
til løsning. Det skjer ikke ofte. Grunnen til at vi syns det 
er et «godt nok» oppgjør er at vi i tillegg fikk på plass en 
rekke tekniske ting vi har kjempa for i årevis. Blant annet 
forskuttering av sykelønn i 12 måneder. Vi er den første 
tariffavtalen som har det! Vi viser Frontfagene veien! Det er 
jeg stolt av å ha vært med på 😊 Stein Gulbrandsen, leder 
for Yrkessekssjon Samferdsel- og Teknisk i Fagforbundet 
overleverte det enstemmige «ja»-et med følgende ord: - 
«Det er fire lunkne og en sur» …

Trond Bolkan
Hovedtillitsvalgt for Fagforbundets medlemmer i Vy Buss 
A/S

Hos Riksmekleren i Grensen 3. Fagforbundets delegasjon. Ole Roger festet seg ikke til film, men er med.
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Trykk på logoen ovenfor for å komme til 
enighetsprotokollen.

https://www.fagforbundet.no/globalassets/_lonn-og-avtaler/enighetsprotokoll_buss22.pdf


Ønsker du enda mer i lønn?

Da er det virkelig lurt å ta fagbrev! (YRK3102)

Etter hovedoppgjøret 2022 ble fagbrevtillegget økt med 
ytterligere 3,- kroner, noe som gjør at du får til sammen hele 
14,- kroner mer pr. time dersom du tar fagbrev.
Noe som utgjør over 23 000,-  kroner ekstra pr. år uten 
tillegg, og om du står i full stilling. 
Har du råd til å la være?

Som bussjåfør kan du ta fagprøven som praksiskandidat. 
Praksiskandidater må før oppmelding til praktisk prøve 

Ta fagbrev du også!

gjennomføre og bestå en teorieksamen på lik linje med 
elever som avslutter tredje året på videregående skole. 
Eksamen gjennomføres ved en videregående skole. 

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,- (2021)
Eksamensavgiften må være betalt innen 
oppmeldingsfristen. 

Etter at teorieksamen er bestått kan oppmelding til fag-/
svenneprøve gjøres. Ved oppmelding må du betale kr. 
1037,- 

Den praktiske prøven gjennomføres over 2 dager 
i bedriften du jobber. Det er prøvenemnda for 
yrkessjåførfaget i Trøndelag som har ansvaret for utforming 
og bedømming av fag- og svenneprøven i henhold til 
læreplanen VG3/opplæring i bedrift.
 
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. Etter siste 
lønnsforhandling (2022) har man i tillegg krav på en 
lesedag for førstegangs 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.

http://www.privatistweb.no

