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OSLO SPORVEIERS ARBEIDERFORENING inviterer til 

1. mai-frokost

i Sangerhallen på Majorstua
Vi starter opp klokka 08.00

Sporveismusikken kommer klokka 08.30

Det blir servering av et enkelt koldtbord og tilhørende drikke

Felles avreise mot Youngstorget klokka 11.30

OSA inviterer også til grill- og St. Hans-fest på Kjeholmen 23. juni

Dette er en fabelaktig mulighet for medlemmene å bli kjent med denne perlen vi alle er medeiere i
Kjeholmen ligger rett utenfor Snarøya, og har også utsikt ut mot Sandvika

Det blir  felles avreise fra Rådhuskaia, og detaljene blir kunngjort seinere. Følg med, og hold av datoen. 

I siste liten minner vi om tidligere kunngjorte 

Medlemsmøte om årets tariffoppgjør. 

OSA sentralt avholder dette møtet allerede

torsdag 19. april,  klokka 18.00 

Håndverkeren kurs- og konferansesenter 
Rosenkrantz’ gate 7, inngang Kristian IV gate. 

Dagsorden består av kun to punkter:

1: Hovedoppgjøret 2018 - gjennomgang av tariffkrav
2: Valg av OSAs valgkomité



GENERALAVERTERING

Vi hadde to grunner til å gjennomføre generalavertering i april 2018.
1: Forandring i transportordning 
2: Forandring i ansiennitetslistene 

Vi har hatt en partssammensatt gruppe bestående av representanter fra OSA trikk og T-bane, samt representanter 
fra YTF T-bane. Bedriften har hele tiden hevdet at kostnadene ved transportordningen er alt for høye og at noe må 
gjøres. OSA foreslo blant annet at vi skulle ha ordningen i egen regi, og at den også skulle gjelde alle fra bygrensen. 
Det ble innhentet opplysninger om antall biler og regnet på kostnader, og det viste seg at kostnadene ikke ville bli 
nevneverdig redusert. Man ble enige om samkjøring og å se på om dagens leverandør av tjenesten kunne fortsette 
å levere denne tjenesten eller noen andre skulle ta over. I skrivende stund er det ikke noen som helst informasjon fra 
bedriften om den eksiterende leverandøren skal fortsette, eller om det kommer en ny leverandør. Grunnlaget for å ha 
denne ordningen er den gamle avtalen OSA har med bedriften.

Man ble enig med bedriften høsten 2017 om at alle måtte få regnet ut konkurranseansienniteten etter likt regelverk. 
HR-avdelingen, som har ansvar for at det er riktig ansiennitet på samtlige ansatte, lovet riktig liste ferdig januar 
2018. Da generalaverteringen ble utlyst hadde HR-avdelingen publisert samme liste som ved averteringen i oktober 
2017. Det førte selvfølgelig til mange reaksjoner på fra ansatte både til oss og direkte til HR-sjefen. Først da begynte 
HR-avdelingen å regne ut ansiennitet på de det gjaldt, og kom omsider fram til den lista som ble lagt til grunn ved 
averteringen. Men det påpekes på det sterkeste at OSA ikke er fornøyd med måten det ble kommunisert til noen 
av våre ansatte på. HR-sjefen i t-bane la hele ansvaret på OSA, noe som er helt feil. Vi er heller ikke fornøyde med 
HR-avdelingens øvrige håndtering av denne saken! Vi er ikke sikre på at alle nå har fått riktig ansiennitet. Det er fullt 
mulig at noen fortsatt har feil ansiennitet! De av dere som mener at dere sitter med feil ansiennitet oppfordres til å ta 
kontakt med oss eller HR-service for å få rettet evt. feil.

Mvh. Iftikhar Hussain
Nestleder OSA Baneklubben
T: 47252479

BANEBRYTEREN BEKLAGER
I forrige nummer av Banebryteren hadde vi en artikkel med overskriften «SYKEFRAVÆR – PASS PÅ DINE RETT- 
IGHETER».
Artikkelen var ment for å gi råd til medlemmer om hva man måtte passe på ved møter med Sykefraværsteamet. Den 
var på ingen måte ment som en beskrivelse av Sykefraværsteamet som den store, stygge ulven.
Vi oppfatter det «nye» Sykefraværsteamet som svært ryddige. I motsetning til tidligere kjenner de nå sin rolle og over-
later personalansvaret til de som har det. 

I øyeblikket avholdes det introkurs i regi av fagforeninga. Hvis du ikke fikk mulighet til å melde deg på, så avholdes 
det en ny runde i september. Snakk med din nærmeste studietillitsvalgte for mer informasjon.

I disse dager er det mye snakk om tariffen, ettersom det er hovedoppgjør i år. Hvis du skulle ønske en bedre 
oversikt over hovedavtalen eller særavtalen, så finner du det på OSA sine hjemmesider: http://osa-sporveien.no/ 

Den 21. mars ble det avholdt medlemsmøte i Sangerhallen. Ett av hovedpunktene på programmet var baneklubbsty-
rets motforslag til billettkontrollens omorganisering. I en rådgivende avstemning ble fagforeningens forslag godtatt ved 
en majoritet av de fremmøtte. 

I overgangen til det nye «selfservice-»systemet 30. april oppfordrer vi alle våre medlemmer å holde et øye på 
lønnslippen. Dette ettersom slike omstillinger alltid bringer med seg uforutsette problemer, slik som ved overgangen til 
Zalaris-appen.

Det er fremdeles ledige overnattinger i sommer på våre feriehjem
Husk at du er medeier i våre tre fabelaktige feriehjem på

Sagakollen mellom Drøbak og Hvitsten
Kjeholmen i Oslos skjærgård, rett utenfor Snarøya

og Herøya i Steinsfjorden.

Du bestiller på http://osa-sporveien.no/feriehjem
Med koden 1820 får du medlemsrabatt på hele 50 %


