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Ole Jonny Sivertsen olejonny.sivertsen@sporveien.com●  
Fane2-ansvarlig:

Det er mye som har skjedd siden 
forrige nummer, men det som har vært 
høyt oppe på agendaen i det siste er 
prosessen rundt servicepunktene. OSA 
har virkelig stått på i saken, og vi finner 
oss ikke i at våre kollegaer behandles 
på denne måten. Kjernen i saken er at 
Ruter har varslet at de ønsker å si opp 
kontrakten de har med Sporveien ved 
servicepunktene. Samtidig er de som 
jobber der ansatt i Sporveien, og 
Sporveien som arbeidsgiver må følge 

opp sine ansatte. Dette viser bare hvor problematisk det er at pengestrømmen går via 
Ruter til Sporveien, og at Ruter skal bestille oppgaver fra oss. Det er politisk vedtatt at 
kollektivfamilien skal organiseres på denne måten, men jeg minner det rødgrønne 
byrådet om at i samarbeidsavtalen står det spesifikt at det skal ses på organiseringen av 
kollektivselskapene. OSA er av den oppfatning at pengestrømmen burde gått direkte til 
Sporveien, og vi kommer til å jobbe hardt for å få gjennomslag for det. 

Den blåblå regjeringen kjører på med sine angrep på vanlige arbeidsfolk, og denne 
gangen går de løs på lavtlønnede og deltidsansatte i offentlig sektor. Det er lagt frem et 
forslag til nye pensjonsregler for de med offentlig tjenestepensjon. Forslaget går ut på at 
regjeringen ønsker å justere de såkalte samordningsreglene mellom folketrygd og 
offentlig tjenestepensjon. Dagens regler har et fast beløp som skjermes fra samordning 
med folketrygden, slik at de lavtlønte kommer bedre ut i forhold til inntekt. Med det nye 
forslaget risikerer mange lavtlønte i fremtiden å fortsatt bli trukket i lønn for pensjon 
uten å få noe igjen for det. Hvis forslaget i nåværende form blir vedtatt vil det gå 
særdeles hardt ut over kvinnedominerte yrker. Vi som fagbevegelse kan ikke akseptere et 
slikt angrep, og vi skal kjempe hardt for at dette arbeidstakerfiendtlige forslaget aldri blir 
vedtatt.  

I 2015 startet OSA, Sporveien og Kirkens Bymisjon et prosjekt hvor vi skulle dele ut 
mat og drikke til de som sliter i julen samt andre forbipasserende. Vi brukte en julepyntet 
trikk som ble plassert på Jernbanetorget, og maten ble bestilt fra Ryen kantine. 
Arrangementet ble en stor suksess, og som ble gjentatt i 2016. I år kjører vi på igjen, så 
20. og 21 desember stiller vi opp med en julepyntet trikk og deler ut mat og drikke til 
alle som ønsker det. Det er mange som gruer seg til jul, og vi håper at dette kan være 
med på å lyse opp en for mange ensom høytid. Redaksjonen ønsker alle sammen en 
riktig god jul, og ber om at omtanke og nestekjærlighet står i sentrum. Vi er alle sammen 
mennesker på samme jord, og alle må gjøre sitt for at våre medmennesker har det best 
mulig. Med de ordene forlater vi dere for denne gang, men vi ses igjen på nyåret.
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OSA-Sporet Nr 3 - des. 2017KOMMENTARLEDERN

Rune 
Aasen
▪︎ Leder OSA

Høyres Alternative Oslo budsjett 
- et varsko!
Dessverre fikk vi ikke regjerings-
skifte i 2017. Høyre/Frp blir nok enda 
mer privatiseringskåte og vil fortsette 
å ta fra de som har minst og gi 
skattelette til de som har mest. 
Heldigvis så styrket ikke de samme 
partier seg i Oslo. Men i 2019 er de 
igjen klart for valgkamp- denne 
gangen kommunevalg.
 
Det er bra Høyre nå klargjør hva vi 
kan vente oss hvis de kommer til 
makta i 2019. I Høyres alternative 
Oslo-budsjett viser Høyre sitt sanne 
ansikt med støtte fra Frp. Dette er ikke 
noe nytt for OSA men det er viktig at 
vi ikke lener oss tilbake og tror at vi 
ikke får flere kamper i framtiden.
 
Eiendomsskatten er en plage for 
Høyre. Den skal fjernes, men 
inntektene må Høyre ha. Så må man 
kutte og anbuds utsette tjenestene.
Høyre foreslår i budsjettet å:

•  Droppe gratis skolefritidsordning.
• Ikke øke antall ansatte i hjemme-
tjenesten. 
• Sette søppelhentingen ut på anbud 
igjen (dette gjør de tross søppelkaoset 
i 2017)
• Droppe arbeidet med bilfritt byliv og 
lavutslippssoner.
• Legge ned klimaetaten som egen 
etat.

Den største innsparingen får Høyre 
t i l v e d å b u d s j e t t e r e m e d 
effektivisering av driften i bydelene 
og ulike kommunale etater. Alle 
skjønner at det vil føre til dårligere 
tjenester for «folk flest»
 
Men det stopper ikke der. Sporveien 
slipper heller ikke unna. Sporveien har 
effektivisert for hundrevis av millioner 
kroner siden 2010. Det spiller ingen 
rolle for Høyre. I alternativ budsjett 
legger Høyre inn et forslag: «Bystyret 
ber byrådet fremme sak om hel eller 
delvis konkurranseutsetting av trikk 
og T –bane». Høyre vil også ha stans i 
arbeidet med trikk langs Ring 2 og til 
Tonsenhagen. Når Høyre fjerner 
eiendomsskatten så tas de tapte 
inntektene inn igjen med mer 
privatisering og mindre overføringer 
til bydelene.

 Det er også i Ruter sin interesse at 
Sporveien blir konkurranseutsatt.
 
OSA har klart å stå i mot disse 
kreftene i 18 år med blått flertall i 
byråd og vi skal bidra igjen med at de 
ikke kommer til makta i 2019.
 
Nedleggelse av 
servicepunkter på T –banen
Ruter sitt vedtak om nedleggelse av 
servicepunktene på T banen fikk stor 
motstand og blir nå vurdert på nytt. 
OSA var svært kritisk til beslutningen 
og la fram saken for de poliske partier 
som nok har bidratt til at dette 
vurderes på nytt. Pensjonistforbundet 
har sendt brev til Ruter-Sporveien 
med kopi til byråden og påpeker at 
ikke alle mestrer den digitale 
hverdagen. Dette må byråden lytte til!
 
Medlemsutvikling
OSA nærmer seg 1600 aktive 
medlemmer. Skal vi klare å stå i mot 
Høyrekreftene i framtiden så er helt 
avgjørende at ansatte organiserer seg 
(helst i OSA) det er antall medlemmer 
og engasjerte tillitsvalgte som er 
avgjørende om vi skal å stå i mot 
framtidens utfordringer.
 
VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG 
GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR

Arbeidsmiljø og ydmykhet

Marit 
Sauge &
Frode 
Eriksen
▪︎ Leder og nestleder bussarbeiderklubben

Oslo kommune og Akershus fylke 
krangler om bompengemidlene fra 
Oslopakke 3. Mens Oslo-byråd Lan 
Marie Nguyen Berg (MDG) vil unngå 
dyrere billettpriser og legger 140 
millioner på bordet, ønsker Akershus 
en større del av kaka. Nå er forliket 
klart, det blir en liten prisøkning til 
neste år, større enn Oslo ønsket, 
mindre enn Aker shus p l an la . 
Bussarbeiderklubben håper det meste 
a v p r i s ø k n i n g e n l e g g e s p å 
enkeltbilletter solgt om bord, for på 
den måten å fremskynde avvikling av 
ombordsalget også på bussen. 
Forhåndskjøpte billetter bør bli 
tilsvarende billigere!

Det er et spørsmål om tid før ombordsalget av billetter på 
buss blir historie. Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) 
har tidligere foreslått (og fått gjennomslag for) å øke 
prisen på billettene solgt om bord for på den måten 
redusere ombordsalget. Dette er så langt det mest 
virkningsfulle tiltaket for å bli kvitt pengeveska.

Førernes sikkerhet så lenge en 
håndterer andres penger henger mer 
e n n b a r e l i t t i l ø s e l u f t a . 
Hovedproblemet er som kjent 
fragmenteringen av ansvaret etter 
innføringen av anbud på bussdrift i 
Oslo. Ruter som auksjonerer ut 
oppdragene til busselskapene på 
vegne av fylkene, er ansvarlig for 
billettsystemet, men ikke for førernes 
sikkerhet. Mens bussoperatørene er 
ansvarlig for førernes sikkerhet, men 
ikke for billettsystemet. 

Ruter har til gode å komme med 
forslag som bedrer førernes sikkerhet 
så lenge de håndterer Ruters penger. 
Selv ikke når busselskapene må skaffe 
nye busser for å gjennomføre nye 
anbudskontrakter krever Ruter slike 
tiltak. Det eneste tiltaket som trolig 
har hatt en virkning i form av økt 
sikkerhet er redusert veskebeholdning, 
og det at våre venner på trikken gikk 
foran og ble kvitt ombordsalget. En 

klarer seg fint uten kontantsalg 
ombord i andre deler av verden. Sett 
fra Oslo er det ganske langt til Bodø, 
og der ble alt kontantsalg om bord i 
bussene avskaffet 5. desember 2016!

Bussarbeiderklubben har tatt opp 
saken flere ganger, blant annet i sitt 
eget informasjonsorgan, Omnibus, 
helt fra første utgave av bladet kom ut 
i desember 2004. Ruter tjener nesten 
ikke penger på ombordsalget, til det er 
volumet for lite og ombordtillegget 
dekker knapt kostnadene salget 
medfører. Bussførerne selger i dag 
mindre per skift enn hva trikkeførerne 
gjorde da ombordsalget ble avviklet 
på trikken, først som en prøveordning, 
som ble permanent i 2016.

Ombordtillegget fremstår i dag 
nærmest som en frivillig ekstraskatt til 
kollektivtrafikkens fremme. En skatt 
Bussarbeiderklubben OSA gjerne ser 
kraftig økt! Ombordsalget fremstår 
der imot som en anakronisme. 
Hjemmehørende i en tid da vi handlet 
med gule papirtiere og 2-øringer. La 
bussførerne tenke trafikksikkerhet, så 
kan Ruter telle sine penger!

Er det snart slutt 
på ombordsalget?
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Rune 
Aasen
▪︎ Leder OSA
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- et varsko!
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skattelette til de som har mest. 
Heldigvis så styrket ikke de samme 
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igjen klart for valgkamp- denne 
gangen kommunevalg.
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Men det stopper ikke der. Sporveien 
slipper heller ikke unna. Sporveien har 
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framtidens utfordringer.
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Ola
Floberg
▪︎ Nestleder

OSA fikk på plass nye nettsider 6. 
juni. Sidene skal være en hovedkanal 
for medlemmer og andre som trenger 
informasjon om hva vi driver med og 
hva som er våre standpunkter, klubb- 
og tillitsvalgtinfo, feriehjem, inn-
melding og medlemsfordeler.

Vi har hatt 8.200 brukere innom 
siden fra 6. juni til nå - noe vi syns er 
svært bra! I snitt brukte de som var 
innom 2 min og 29 sek for hver gang 
de var inne på sidene.

Artikkelen «19 mister jobben!» har 
fått desidert flest treff med 517 den 7. 
november. Den slo dermed lansering-
sdagen 6. juni, som fikk 416 treff. 
Nesten 50 % bruker mobilen på våre 
nettsider.

Vi prøver å koble Facebookveggen 
med nettsidene og det ser vi etterhvert 
resultater av.

Besøk OSA på: osa-sporveien.no, 
osaferie.no eller fb.me/osasporveien

OSA: 
Nettsider og sosiale medier

Begge over: Screenshot osa-sporveien.no Screenshot osa-ferie.no

Screenshot 
Facebook

http://osa-sporveien.no
http://osaferie.no
https://fb.me/osasporveien%22%20%5Ct%20%22_blank


MEDLEMSBLAD FOR OSLO SPORVEIERS ARBEIDERFORENING7

OSA-Sporet Nr 3 - des. 2017

7MEDLEMSBLAD FOR OSLO SPORVEIERS ARBEIDERFORENING

OSA-Sporet Nr 3 - des. 2017www.osaferie.nowww.osaferie.no

Ola
Floberg
▪︎ Nestleder

OSA fikk på plass nye nettsider 6. 
juni. Sidene skal være en hovedkanal 
for medlemmer og andre som trenger 
informasjon om hva vi driver med og 
hva som er våre standpunkter, klubb- 
og tillitsvalgtinfo, feriehjem, inn-
melding og medlemsfordeler.

Vi har hatt 8.200 brukere innom 
siden fra 6. juni til nå - noe vi syns er 
svært bra! I snitt brukte de som var 
innom 2 min og 29 sek for hver gang 
de var inne på sidene.

Artikkelen «19 mister jobben!» har 
fått desidert flest treff med 517 den 7. 
november. Den slo dermed lansering-
sdagen 6. juni, som fikk 416 treff. 
Nesten 50 % bruker mobilen på våre 
nettsider.

Vi prøver å koble Facebookveggen 
med nettsidene og det ser vi etterhvert 
resultater av.

Besøk OSA på: osa-sporveien.no, 
osaferie.no eller fb.me/osasporveien

OSA: 
Nettsider og sosiale medier

Begge over: Screenshot osa-sporveien.no Screenshot osa-ferie.no

Screenshot 
Facebook

http://osa-sporveien.no
http://osaferie.no
https://fb.me/osasporveien%22%20%5Ct%20%22_blank


MEDLEMSBLAD FOR OSLO SPORVEIERS ARBEIDERFORENING8

OSA-Sporet Nr 3 - des. 2017

8MEDLEMSBLAD FOR OSLO SPORVEIERS ARBEIDERFORENING

OSA-Sporet Nr 3 - des. 2017

Frode J.
Rustbakken 
▪︎ Redaktør OSA-Sporet

Merkefest blir arrangert hvert år, og 
i år var det 51 inviterte, hvor 17 deltok 
på festen. OSAs leder Rune Aasen 
åpnet ballet med en flott tale hvor 
ingen ble glemt. Deretter fulgte 
Nestleder Ola Floberg opp med en 
historisk gjennomgang av hva som 
skjedde i 1992 og 1977. 

H a n g i k k g j e n n o m b å d e 
internasjonale hendelser, og hva som 
skjedde lokalt i Sporveien disse årene. 
Det må også nevnes at en Floberg i 
dress ikke er en hverdagslig hendelse, 
så det var verdt å få med seg. Deretter 
ble hver enkelt jubilant kalt opp for å 
få sin honnør. Leder Rune Aasen gav 
diplom og et fast håndtrykk til hver 
enke l t , noe som b l e behø r ig 
dokumentert med fine bilder. Etterpå 
var det dags for en bedre middag og 
noe godt i glasset. Det var mye prat og 
latter rundt bordene, og det virket som 
om jubilantene virkelig koste seg. 

Taler ble det også plass til mellom 
måltidene, og det var flere som 
benyttet anledningen til å komme med 

noen gode historier fra sin tid i 
Sporveien. Det var flott å kjenne den 
gode stemningen som gjennomsyret 
lokalet, og det er slik det bør være på 
en merkefest. En av våre kjære 
jubilanter hadde 25 år som tillitsvalgt, 
nemlig Klubbleder på T-banen Kjell 
Leirflaten. OSA-Sporet måtte i den 
forbindelse ta en prat med Kjell for å 
høre litt mer om hva han har opplevd i 
alle disse årene. 

Ja Kjell, over 25 år som tillitsvalgt. 
Du har vel opplevd mye gjennom 
årenes løp, men er det noe spesielt 
du vil dra frem?

- Jeg har tusenvis av gode minner fra 
livet i Sporveien. Det er ikke enkelt å 
velge ut det beste blant disse, men den 
noe overraskende brede støtten jeg 
opplevde da jeg første gang stilte som 
leder av HKB gruppe av OSBF rager 
høyt. Dette var i en tid med sterke 
p o l i t i s k e m o t s e t n i n g e r i n n e n 
foreningen og det nye styret vårt 
representerte et annet veivalg enn det 
forrige. Resultatet av dette valget var 
med på å styrke den fløyen som nektet 
å godta konkurranseutsetting av 
Sporveien. For ettertiden tror jeg også 
beskjeden om reverseringen av 
nedleggelse av arbeidsplassene i 

servicepunktene vil ligge øverst i 
minnebunken. Den ga meg en enorm 
lykkefølelse og viser tydelig at man 
ikke bør pille OSA på nesa. Vi har 
styrken og evnen til å rokke ved det 
meste dersom det skulle vise seg 
nødvendig.

Sporveien er en trygg arbeidsplass 
der mye er på stell, men alt er ikke 
fryd og gammen. Hvis du ville 
forandret noe i konsernet, hva vil 
det være?

- Det er helt korrekt. Mye er på stell 
fordi vi har hatt en bunnsolid 
fagforening som alltid har vært klare 

på hva vi ikke vil akseptere. Ett av 
hovedproblemene i konsernet er 
holdningene. Alt som skjer hos oss 
skal være gjennomsyret av at vi er her 
for å frakte folk fra a til b. Alt vi 
foretar oss skal være med på å legge 
til rette for at dette skal gå som smurt. 
Jeg opplever ikke at virkeligheten er 
s å n n . A l t l e g g e s o p p e t t e r 
administrasjonens behov, som f. Eks. 
k a n t i n a s å p n i n g s t i d e r , 
parkeringstillatelsene etc. Vi har et a- 
og et b-lag. B-laget er de som utfører 
den samfunnsoppgaven vi er satt til å 
gjøre. Mye har ikke forandret seg 
siden fagbevegelsen så dagens lys.

Hvis det er en fin opplevelse som 
viser samholdet i Sporveien, hva vil 
det være?

- I 2006 ville Byrådet anbuds utsette 
vedlikeholdet av MX-vognene, og da 
opplevde vi noe helt spesielt. Da ble 
det satt i gang en uorganisert 
overtidsnekt på T-banen som jeg ikke 
s k j ø n t e n o e a v . J e g v a r 
Hovedverneombud i T-banen på den 
tiden, og plutselig begynte kollegaer å 
vegre seg mot å jobbe overtid. Etter 
hvert fant jeg ut at det var det som var 
grunnlaget, så det var en spesiell 
opplevelse. Det var fantastisk å se at 
hvordan førerne stilte opp for sine 

kollegaer på verkstedet, når det var 
snakk om forsøk på anbudsutsettelse.
 
Ja, der viste vi i praksis at vi står 
sammen når anbudsspøkelset 
herjer, og det var fantastisk å se 
hvordan fo lk s t i l t e opp for 
hverandre. Når du ser på ditt 
n å v æ re n d e v e r v, h v a e r d e 
vanskeligste sakene du har nå?

- De vanskeligste sakene jeg har nå er 
de som går på maktkampen innenfor 
ledelsen i Sporveien. Vi blir forsøkt 
brukt i disse kampene, og det er 
vanskelig å håndtere. 

Hvordan synes du er det er å 
forhandle med ledelsen i alle sakene 
du holder på med?

- Det er vanskelig må jeg si. Jeg 
opplever en skarpere linje fra ledelsen, 
og det er egentlig veldig synd. Vi har 
vært inne i en periode med godt 
samarbeid som har bragt med seg 
pene tall i T-banens regnskap. Den 
skjerpede holdningen hos ledelsen 
setter dette samarbeidet på prøve. Vi 
vil ikke komme med våre bidrag når 
ledelsen ikke kommer med sine. Så 
enkel og ukomplisert er faktisk 
verden. 

Det har tidvis vært tumulter i T-
bane klubben tidligere. Hvordan 
synes du samarbeidet fungerer i 
dag?

- Vi har hatt våre feider. Sånt vil 
forekomme fra tid til annen innen alle 
organisasjoner, og er noen ganger helt 
nødvendige. Det siste året har vi hatt 
en klubbledelse i harmoni. Det betyr 
ikke at vi pludrer med hverandre, men 
vi opptrer ryddig overfor hverandre og 
blir ikke såra og vonbrotne om vi får 
kritikk. Vi har nå et nytt og spennende 

Merkefesten har lange tradisjoner i fagbevegelsen, og er 
en stor begivenhet å delta på. Da skal vi feire de som har 
25 års medlemskap i OSA, 40 års medlemskap i LO eller 
25 år som tillitsvalgt.

Merkefesten 2017

Kjell Leirflaten mottar hedersbevis av OSA-leder Rune Aasen
Foto: Tom Østli
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med på å styrke den fløyen som nektet 
å godta konkurranseutsetting av 
Sporveien. For ettertiden tror jeg også 
beskjeden om reverseringen av 
nedleggelse av arbeidsplassene i 

servicepunktene vil ligge øverst i 
minnebunken. Den ga meg en enorm 
lykkefølelse og viser tydelig at man 
ikke bør pille OSA på nesa. Vi har 
styrken og evnen til å rokke ved det 
meste dersom det skulle vise seg 
nødvendig.

Sporveien er en trygg arbeidsplass 
der mye er på stell, men alt er ikke 
fryd og gammen. Hvis du ville 
forandret noe i konsernet, hva vil 
det være?

- Det er helt korrekt. Mye er på stell 
fordi vi har hatt en bunnsolid 
fagforening som alltid har vært klare 

på hva vi ikke vil akseptere. Ett av 
hovedproblemene i konsernet er 
holdningene. Alt som skjer hos oss 
skal være gjennomsyret av at vi er her 
for å frakte folk fra a til b. Alt vi 
foretar oss skal være med på å legge 
til rette for at dette skal gå som smurt. 
Jeg opplever ikke at virkeligheten er 
s å n n . A l t l e g g e s o p p e t t e r 
administrasjonens behov, som f. Eks. 
k a n t i n a s å p n i n g s t i d e r , 
parkeringstillatelsene etc. Vi har et a- 
og et b-lag. B-laget er de som utfører 
den samfunnsoppgaven vi er satt til å 
gjøre. Mye har ikke forandret seg 
siden fagbevegelsen så dagens lys.

Hvis det er en fin opplevelse som 
viser samholdet i Sporveien, hva vil 
det være?

- I 2006 ville Byrådet anbuds utsette 
vedlikeholdet av MX-vognene, og da 
opplevde vi noe helt spesielt. Da ble 
det satt i gang en uorganisert 
overtidsnekt på T-banen som jeg ikke 
s k j ø n t e n o e a v . J e g v a r 
Hovedverneombud i T-banen på den 
tiden, og plutselig begynte kollegaer å 
vegre seg mot å jobbe overtid. Etter 
hvert fant jeg ut at det var det som var 
grunnlaget, så det var en spesiell 
opplevelse. Det var fantastisk å se at 
hvordan førerne stilte opp for sine 

kollegaer på verkstedet, når det var 
snakk om forsøk på anbudsutsettelse.
 
Ja, der viste vi i praksis at vi står 
sammen når anbudsspøkelset 
herjer, og det var fantastisk å se 
hvordan fo lk s t i l t e opp for 
hverandre. Når du ser på ditt 
n å v æ re n d e v e r v, h v a e r d e 
vanskeligste sakene du har nå?

- De vanskeligste sakene jeg har nå er 
de som går på maktkampen innenfor 
ledelsen i Sporveien. Vi blir forsøkt 
brukt i disse kampene, og det er 
vanskelig å håndtere. 

Hvordan synes du er det er å 
forhandle med ledelsen i alle sakene 
du holder på med?

- Det er vanskelig må jeg si. Jeg 
opplever en skarpere linje fra ledelsen, 
og det er egentlig veldig synd. Vi har 
vært inne i en periode med godt 
samarbeid som har bragt med seg 
pene tall i T-banens regnskap. Den 
skjerpede holdningen hos ledelsen 
setter dette samarbeidet på prøve. Vi 
vil ikke komme med våre bidrag når 
ledelsen ikke kommer med sine. Så 
enkel og ukomplisert er faktisk 
verden. 

Det har tidvis vært tumulter i T-
bane klubben tidligere. Hvordan 
synes du samarbeidet fungerer i 
dag?

- Vi har hatt våre feider. Sånt vil 
forekomme fra tid til annen innen alle 
organisasjoner, og er noen ganger helt 
nødvendige. Det siste året har vi hatt 
en klubbledelse i harmoni. Det betyr 
ikke at vi pludrer med hverandre, men 
vi opptrer ryddig overfor hverandre og 
blir ikke såra og vonbrotne om vi får 
kritikk. Vi har nå et nytt og spennende 

Merkefesten har lange tradisjoner i fagbevegelsen, og er 
en stor begivenhet å delta på. Da skal vi feire de som har 
25 års medlemskap i OSA, 40 års medlemskap i LO eller 
25 år som tillitsvalgt.

Merkefesten 2017

Kjell Leirflaten mottar hedersbevis av OSA-leder Rune Aasen
Foto: Tom Østli
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klubbstyre som jeg gleder meg til å 
jobbe sammen med, og som jeg har 
forventninger til.
Hva vil du trekke frem som det 
beste med samholdet vi har i OSA?

- Det er viljen blant folk til å se over 
grensene og jobbe sammen for et 
felles mål. Denne viljen er mye 
tydeligere enn hva den har vært 
tidligere. Vi har hatt mye morsomt 
sammen. Dette har styrket båndene 
mellom oss og er viktig bidragsyter i å 
l a g e e n h a r m o n i s k g r u p p e . 
Fagforeningsspørsmål får jo ikke hvile 
i disse sammen-
hengene heller. 

N å r d u s e r 
tilbake, så har det 
v æ r t m a n g e 
hyggelige stunder 
samt en del bråk. 
H v i s d u s u m -
merer opp, kunne 
du tenkt deg å 
vært foruten de 
vervene du har 
påtatt deg?  

- Hehe selvsagt 
ikke, og jeg kunne 
godt ha gått på en 
gang til. Desto mer 
du erfarer desto 
bedre skodd er du 
for å utfører ditt 
verv. Når jeg ser 
t i lbake t i l mit t 
første verv, så var det dårlig stelt. Jeg 
hadde et grunnleggende holdning for å 
j o b b e f o r a r b e i d s f o l k , m e n 
kompetansen skortet det nok en del 
på. 

Som mangeårig tillitsvalgt i OSA, er 
d e t n o e d u ø n s k e r å s i t i l 
medlemmene og de tillitsvalgte du 
har samarbeidet med?

-Jeg er utrolig takknemlig for den 
tilliten jeg har fått, og ikke minst den 
støtten jeg har fått for det jeg har 
trodd på. Det er klart at det løfter deg 
at andre støtter deg i det du tror og 
mener. Jeg har alltid følt stor støtte 
blant medlemmene, og det er klart at 
det er en stor drivkraft for meg. Jeg 
har nok følt mer motbør blant andre 
tillitsvalgte, og jeg har ført mange 
kriger opp gjennom tiden. Når det er 
sagt så føler jeg at jeg blir lyttet til og 
får gjennomslag for saker, noe jeg er 
takknemlig for. I tiden framover vil 
angrepene stå i kø. Det er viktigere 

enn noen gang i vår levetid at vi 
samlet står opp mot disse, men vår 
styrke er at vi er mange. La ikke 
tvilsomme bursdagsgaver eller gratis 
linser bli bestemmende over din 
framtid. Fagforeningen er den 
redskapen vi har for å stanse 
angrepene som garantert vil komme. 
Dersom du ikke allerede er medlem: 
Meld deg inn nå, fordi det er i din 
egen interesse.

Det er mange kloke ord her som er 
verdt å legge seg på minnet. Jeg 
personlig har lært mye av Kjell, og 
han er alltid en flott sparringspartner 
i vanskelige saker. Når vi først er på 
merkefest må vi ta en prat med noen 
av våre flotte medlemmer. Gro 
Cathrin Øyen er HR-sjef på Trikken, 
og har vært LO-medlem i 40 år, så 
da er det vel dags for å høre hennes 
meninger og tanker. 

Du har jobbet mange år i 
Sporveien, så jeg regner med at du 
trives her. Har du gjort deg noen 

t a n k e r o m 
hvorfor du har 
blitt her så lenge?

- Jeg har vært i 
Sporveien i 18 år, 
og jeg synes det er 
et fantastisk sted å 
jobbe. Siden jeg 
b o d d e i S k i e n 
h a d d e j e g e n 
intensjon om å 
være her i en 5 års 
tid, men jeg ble 
v æ r e n d e . 
Bakgrunnen for at 
j e g ø n s k e t å 
b e g y n n e i 
Sporveien var at 
jeg vi l le jobbe 
s a m m e n m e d 
d a v æ r e n d e 
D i r e k t ø r R o l f 
Bergstrand igjen. 

Da jeg begynte var det veldig mye 
positivt som skjedde, deriblant at vi 
fikk nye trikker. I nesten alle 
bedrifter finnes det enkelte som 
ønsker andre vondt, men selv så 
sammensatt bedriften er så har jeg til 
gode å finne slike personer her. Jeg 
koser meg på jobb, så jeg blir nok 
værende til jeg går av med pensjon 
hvis de ikke kaster meg ut før den 

tid. Det er noen nye ledere i Sporveien 
som undrer seg over at jeg kan være 
organisert, men her er det helt vanlig 
at også ledere er organisert. Slik har 
det også vært andre steder jeg har 
jobbet, så jeg ser på det som helt 
naturlig. Begge parter vet hvilken hatt 
vi har på oss, og vi respekterer 
hverandre for det. 
Det er helt riktig. 

Når du ble medlem av LO, var det 
en bevisst handling fra din side eller 
var det tilfeldig?

- Jeg har vokst opp i en LO-familie 
der begge foreldrene mine var 
engasjerte tillitsvalgte. Min mor var 
klubbleder i Narvesen i mange år, og 
min far var i hotell- og restaurant-
arbeiderforbundet. LO har derfor vært 
helt naturlig for meg å være medlem 
av. 

Og vel så glade 25-årsjubilanter
Foto: Ola Floberg

Glade og fornøyde 40-årsjubilanter
Foto: Ola Floberg

Alle sakene du er borti er ikke alltid 
av det hyggelige slaget. Er det noen 
saker som har satt sterke spor etter 
seg?

- Vi hadde en tung oppsigelsessak på 
T-banen noen år tilbake, og den husker 
jeg som tøff. Det er ingen oppsigelses-
saker som er lette, fordi det handler 
om mennesker, men det er noen som 
setter spor. Vi håper alltid i det lengste 
at det skal løse seg, men dessverre 
gjør det ikke alltid det. Jeg husker 
også i tiden når jeg begynte her at det 
ble satt i gang en utviklingsprosess 
som var tøff for mange medarbeidere. 
Den var nødvendig, men der og da var 
det ikke enkelt for mange å ha det 
synet på saken. 

Både ledere og tillitsvalgte får av og 
til kraftig kritikk for det de gjør 
eller mener, og det føles innimellom 
veldig urettferdig. Vi blir tykk-
hudede etter hvert, men hvordan 
var det for deg i begynnelsen av din 
lederkarriere?

- Jeg ble stasjonsmester i Skien før jeg 
fylte 30 år, og dette var et svært 
mannsdominert miljø. Det var veldig 
tøft, og jeg husker spesielt en episode 
hvor en tillitsvalgt kom inn til meg og 
slå hånden i bordet så det ristet. Når 
det var på sitt verste så var det flere 
netter hvor jeg ikke fikk sove, og satte 
meg på dolokket og var bekymret for 
hvordan dette ville gå. Jeg var 
beordret inn i stillingen, og jeg tenkte 
ofte på om jeg orket å fortsette. Det 
ble heldigvis bedre etter hvert, men 
det er viktig å være rettferdig og sette 
seg i respekt.
 
Til slutt så lurer jeg på hvordan du 
synes samarbeidet med OSA har 
vært gjennom tidene?

- Vi har hatt våre feider naturlig nok. 
OSA har vist respekt for meg og min 
stilling som leder, og jeg håper og tror 
at jeg har vist det samme tilbake. Jeg 
har også sittet som klubbstyremedlem 
i Norsk Jernbaneforbund, så jeg har 
litt innsikt i hvordan det er å være 
tillitsvalgt. Det å være tillitsvalgt og 
det å være leder har mange av de 
samme elementene i seg, selv om vi 
har forskjellige roller. Respekt for 
hverandre og de rollene vi utfyller må 
uansett være utgangspunktet. 

Da takker vi Gro for intervjuet. Det 
ble en minneverdig merkefest med 
mange flotte jubilanter. Vi koste oss 
mye, og ser allerede frem til neste års 
merkefest.  
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klubbstyre som jeg gleder meg til å 
jobbe sammen med, og som jeg har 
forventninger til.
Hva vil du trekke frem som det 
beste med samholdet vi har i OSA?

- Det er viljen blant folk til å se over 
grensene og jobbe sammen for et 
felles mål. Denne viljen er mye 
tydeligere enn hva den har vært 
tidligere. Vi har hatt mye morsomt 
sammen. Dette har styrket båndene 
mellom oss og er viktig bidragsyter i å 
l a g e e n h a r m o n i s k g r u p p e . 
Fagforeningsspørsmål får jo ikke hvile 
i disse sammen-
hengene heller. 

N å r d u s e r 
tilbake, så har det 
v æ r t m a n g e 
hyggelige stunder 
samt en del bråk. 
H v i s d u s u m -
merer opp, kunne 
du tenkt deg å 
vært foruten de 
vervene du har 
påtatt deg?  

- Hehe selvsagt 
ikke, og jeg kunne 
godt ha gått på en 
gang til. Desto mer 
du erfarer desto 
bedre skodd er du 
for å utfører ditt 
verv. Når jeg ser 
t i lbake t i l mit t 
første verv, så var det dårlig stelt. Jeg 
hadde et grunnleggende holdning for å 
j o b b e f o r a r b e i d s f o l k , m e n 
kompetansen skortet det nok en del 
på. 

Som mangeårig tillitsvalgt i OSA, er 
d e t n o e d u ø n s k e r å s i t i l 
medlemmene og de tillitsvalgte du 
har samarbeidet med?

-Jeg er utrolig takknemlig for den 
tilliten jeg har fått, og ikke minst den 
støtten jeg har fått for det jeg har 
trodd på. Det er klart at det løfter deg 
at andre støtter deg i det du tror og 
mener. Jeg har alltid følt stor støtte 
blant medlemmene, og det er klart at 
det er en stor drivkraft for meg. Jeg 
har nok følt mer motbør blant andre 
tillitsvalgte, og jeg har ført mange 
kriger opp gjennom tiden. Når det er 
sagt så føler jeg at jeg blir lyttet til og 
får gjennomslag for saker, noe jeg er 
takknemlig for. I tiden framover vil 
angrepene stå i kø. Det er viktigere 

enn noen gang i vår levetid at vi 
samlet står opp mot disse, men vår 
styrke er at vi er mange. La ikke 
tvilsomme bursdagsgaver eller gratis 
linser bli bestemmende over din 
framtid. Fagforeningen er den 
redskapen vi har for å stanse 
angrepene som garantert vil komme. 
Dersom du ikke allerede er medlem: 
Meld deg inn nå, fordi det er i din 
egen interesse.

Det er mange kloke ord her som er 
verdt å legge seg på minnet. Jeg 
personlig har lært mye av Kjell, og 
han er alltid en flott sparringspartner 
i vanskelige saker. Når vi først er på 
merkefest må vi ta en prat med noen 
av våre flotte medlemmer. Gro 
Cathrin Øyen er HR-sjef på Trikken, 
og har vært LO-medlem i 40 år, så 
da er det vel dags for å høre hennes 
meninger og tanker. 

Du har jobbet mange år i 
Sporveien, så jeg regner med at du 
trives her. Har du gjort deg noen 

t a n k e r o m 
hvorfor du har 
blitt her så lenge?

- Jeg har vært i 
Sporveien i 18 år, 
og jeg synes det er 
et fantastisk sted å 
jobbe. Siden jeg 
b o d d e i S k i e n 
h a d d e j e g e n 
intensjon om å 
være her i en 5 års 
tid, men jeg ble 
v æ r e n d e . 
Bakgrunnen for at 
j e g ø n s k e t å 
b e g y n n e i 
Sporveien var at 
jeg vi l le jobbe 
s a m m e n m e d 
d a v æ r e n d e 
D i r e k t ø r R o l f 
Bergstrand igjen. 

Da jeg begynte var det veldig mye 
positivt som skjedde, deriblant at vi 
fikk nye trikker. I nesten alle 
bedrifter finnes det enkelte som 
ønsker andre vondt, men selv så 
sammensatt bedriften er så har jeg til 
gode å finne slike personer her. Jeg 
koser meg på jobb, så jeg blir nok 
værende til jeg går av med pensjon 
hvis de ikke kaster meg ut før den 

tid. Det er noen nye ledere i Sporveien 
som undrer seg over at jeg kan være 
organisert, men her er det helt vanlig 
at også ledere er organisert. Slik har 
det også vært andre steder jeg har 
jobbet, så jeg ser på det som helt 
naturlig. Begge parter vet hvilken hatt 
vi har på oss, og vi respekterer 
hverandre for det. 
Det er helt riktig. 

Når du ble medlem av LO, var det 
en bevisst handling fra din side eller 
var det tilfeldig?

- Jeg har vokst opp i en LO-familie 
der begge foreldrene mine var 
engasjerte tillitsvalgte. Min mor var 
klubbleder i Narvesen i mange år, og 
min far var i hotell- og restaurant-
arbeiderforbundet. LO har derfor vært 
helt naturlig for meg å være medlem 
av. 

Og vel så glade 25-årsjubilanter
Foto: Ola Floberg

Glade og fornøyde 40-årsjubilanter
Foto: Ola Floberg

Alle sakene du er borti er ikke alltid 
av det hyggelige slaget. Er det noen 
saker som har satt sterke spor etter 
seg?

- Vi hadde en tung oppsigelsessak på 
T-banen noen år tilbake, og den husker 
jeg som tøff. Det er ingen oppsigelses-
saker som er lette, fordi det handler 
om mennesker, men det er noen som 
setter spor. Vi håper alltid i det lengste 
at det skal løse seg, men dessverre 
gjør det ikke alltid det. Jeg husker 
også i tiden når jeg begynte her at det 
ble satt i gang en utviklingsprosess 
som var tøff for mange medarbeidere. 
Den var nødvendig, men der og da var 
det ikke enkelt for mange å ha det 
synet på saken. 

Både ledere og tillitsvalgte får av og 
til kraftig kritikk for det de gjør 
eller mener, og det føles innimellom 
veldig urettferdig. Vi blir tykk-
hudede etter hvert, men hvordan 
var det for deg i begynnelsen av din 
lederkarriere?

- Jeg ble stasjonsmester i Skien før jeg 
fylte 30 år, og dette var et svært 
mannsdominert miljø. Det var veldig 
tøft, og jeg husker spesielt en episode 
hvor en tillitsvalgt kom inn til meg og 
slå hånden i bordet så det ristet. Når 
det var på sitt verste så var det flere 
netter hvor jeg ikke fikk sove, og satte 
meg på dolokket og var bekymret for 
hvordan dette ville gå. Jeg var 
beordret inn i stillingen, og jeg tenkte 
ofte på om jeg orket å fortsette. Det 
ble heldigvis bedre etter hvert, men 
det er viktig å være rettferdig og sette 
seg i respekt.
 
Til slutt så lurer jeg på hvordan du 
synes samarbeidet med OSA har 
vært gjennom tidene?

- Vi har hatt våre feider naturlig nok. 
OSA har vist respekt for meg og min 
stilling som leder, og jeg håper og tror 
at jeg har vist det samme tilbake. Jeg 
har også sittet som klubbstyremedlem 
i Norsk Jernbaneforbund, så jeg har 
litt innsikt i hvordan det er å være 
tillitsvalgt. Det å være tillitsvalgt og 
det å være leder har mange av de 
samme elementene i seg, selv om vi 
har forskjellige roller. Respekt for 
hverandre og de rollene vi utfyller må 
uansett være utgangspunktet. 

Da takker vi Gro for intervjuet. Det 
ble en minneverdig merkefest med 
mange flotte jubilanter. Vi koste oss 
mye, og ser allerede frem til neste års 
merkefest.  
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Linda Nøkleby 
Amundsen
▪︎ Redaksjonsmedlem

Ronny er av typen kollega som alltid 
tar seg de ekstra to sekundene til å 
hilse på sine førerkollegaer, og er en 
del av det gode bidraget til felleskapet 
vi alle setter så stor pris på her i 
Sporveien. 

Ronny har også en annen side, som 
ikke innebefatter kortlesere og 
håndtering av gratispassasjerer. I flere 
år har han vært aktiv med paintball 
sammen med venner. Han kan fortelle 
at de har holdt på med dette i et par år 
i en klubb på Skarnes i Akershus. 

Da han startet i billettkontrollen her i 

Sporveien, kom han i prat med andre 
k o l l e g a e r s o m h a d d e s a m m e 
fascinasjon for paintball som han selv. 
Sammen med Moses Anderback, Per 
Gunnar Furnes, Håkon Skarshaug, Jan 
Einar Gundersen og Einar Fugle, tok 
de initiativ til å starte opp en paintball-
klubb med kolleger, slik at man kunne 
møtes jevnlig for å spil le og 
sosialisere. 

Ronny forteller at dette er et initiativ 
som først og fremst er for ansatte i 
Sporveien. Men dersom man ønsker å 
ta med en venn eller lignende så er de 
åpne for det, men da må man avklare 
det i forkant. Vi må prioritere 
Sporveisansatte først, sier Ronny. 

I den tiden de har holdt på med 
paintball-gruppen har de spilt flere 

steder. Allerede før Ronny startet i 
Sporveien, hadde han sett seg ut 
vognhallen på Majorstuen. «Det så ut 
som et kult sted å spille siden det er så 
stort. Og det er mange steder man kan 
gjemme seg, graver og andre 
elementer som hadde gjort Majorstua 
til et bra sted.» 

De har undersøkt mye rundt 
mulighetene å bruke egne områder. 
Og han kan fortelle at de fikk tilslag 
på å benytte seg av Stortinget, men 
etter hvert kom det kontra beskjed da 
man mente det ikke passet seg med 
«skyting» der. Og det var vi jo enig i, 
sier en reflektert Flaten.  De har nå fått 
lokaler på Tøyen som de kan bruke 
når det er for kaldt å spille ute. 

De fleste av oss vet lite om paintball, 
og enda færre har kanskje prøvd det. 
Det er lett å assosiere det med 
smertefulle treff og digre blåmerker. 
Så jeg spør Ronny hvordan det 
egentlig fungerer, er det slik man 
forestiller seg? 

Litt humrende forteller Ronny at det 
gjør litt vondt, og det er ikke uvanlig 
at man får et blåmerke eller to når 
man er ute og spiller. Men det går fort 
over, forsikrer han. Det avhenger av 
hvor mye klær du har på deg, og ikke 
minst hvor mye du tåler. For det er 
stor forskjell om man blir truffet fra en 
meters hold eller ti meter, forklarer 
han. 

Så jeg lurer litt på hva er det da som 
gjør paintball så morsomt? Det må jo 
være mer enn blåmerker og 
smerte? «Det handler om gleden 
ved å få løpe rundt i skogen, få lekt 
litt og kjenne adrenalinet strømme 
gjennom kroppen.» Med et lurt 
smil forklarer han videre at det er 
noe spesielt når man løper rundt 
med adrenalinet pumpende i kroppen 
og kjenner frykten for å bli truffet, 
eller klare å treffe en venn, kollega, 
kjæreste eller vilt fremmed. Og ikke 
minst at den man treffer faktisk syntes 
det er greit! 
Dette høres faktisk spennende ut, men 

Jeg må spørre Ronny om det er noen 
regler man følger når man spiller, eller 
om det er sånn at man bare løper rundt 
med paintball-geværer og skyter vilt 
rundt seg. Selvfølgelig er det regler, 
bekrefter Ronny. Og det er også flere 
måter å spille på, forklarer han videre. 
Hovedsakelig er paintball et spill hvor 
to lag skyter malingsballer på 
hverandre . Bl i r du t ruffe t og 
malingsballen sprekker, så er du ut. 
Da må du holde hendene over hodet 
og bevege deg mot «safe area». Da er 
det ikke lov å skyte på disse 
personene. 

Det er utrolig viktig at du alltid har 
på deg maske når du spiller, forklarer 
Flaten. Den eneste paintball relaterte 
skaden er faktisk øyeskader. Derfor er 
det alltid flere regler som vi går 
igjennom hver gang vi spiller, sånn at 
alle får en hyggelig dag og vi slipper 
at noen blir skadet. 

Videre forte l ler han a t man 
hovedsakelig spiller på to type baner. 
Woodsballbane er en bane i skogen, 
med naturhinder. Også er det 
Speedball som er på bane med 
oppblåsbare hindre. Forskjellen er at 
speedball-bane går mye raskere. 
Det er ikke å legge skjul på at jeg blir 
litt fascinert av å høre Ronny fortelle 
om Paintball, og ikke minst når jeg ser 
hvor engasjert han er når han forteller. 
Selv om det er en spennende sport så 
er dette kanskje kun for de som har 

drevet med sporten i lang tid og har en 
fysikk til det? Nei, 
nei, nei. Dette er en 
sport for alle! Uansett 
størrelse, fysisk form, 
alder eller kjennskap. 
Det er mye hva du 
gjør ut av det selv, 
forklarer han. Man 
kan ta det med ro, og 
man trenger ikke løpe 
rundt og hoppe og 
sprette. 

D e t e n e s t e s o m 
egentlig kreves av deg 
er at du kan bevege 
deg, sier han med et 
lurt smil om munnen, og avslutter med 
at masse godt humør også er viktig! 

Så hvem er paintbal l-gruppa, 
egentlig? Ronny forteller at de er en 
gjeng fra T-banen som forsøker å få i 
gang noe sosialt og hyggelig sammen 
for kolleger i Sporveien. De har spilt 
e n d e l p å S k a r n e s o g p å 
innendørsbanen på Tøyen. Men er 
åpne for nye steder om noen skulle 
vite om et egnet sted. 

For å bli med trenger man ikke gå til 
innkjøp av dyrt utstyr, paintball-

gruppa har alt en trenger av utstyr. 
Men om man virkelig blir bitt av 
basillen anbefaler Ronny game-on.no. 
Det viktigste er at man kjøper en 
maske som er duggfri om man skal gå 
til innkjøp av noe, og det er heller ikke 
viktig at man kjøper det dyreste heller, 
presiserer han. 

Om medlemskap i paintball-gruppa: 
Medlemskontingenten er på 500 
k r o n e r i å r e t , m e d g o d e 
medlemsfordeler som blant annet 

gratis leie av maske, markør, luft 
og 150 kroner for 500 baller. 

Ikke-medlemmer er hjertelig 
velkommen til å delta, og de har 
også muligheten til å leie alt av 
utstyr for 350 kroner inklusive 500 

baller. Ekstra baller for ikke-
medlemmer koster 
200 kroner for 500 
b a l l e r . D e t k a n 
komme luft leie i 
tillegg til dette på 
noen steder, men det 
vil bli opplyst om på 
forhånd. 
 
Dette er utrol ig 
m o r s o m t o g j e g 
anbefaler alle til å bli 
med. Det er en sosial 
arena hvor vi spiller 
og kanskje griller 
e t t e r p å o g 
s o s i a l i s e r e r. D e t 
viktigste er at selv 

om adrenalinet raser i kroppen, skal 
man være like gode venner når man 
går av banen som når man går på, 
forteller Ronny. 

Vil du vite litt mer om paintball-
gruppa, og kunne tenke deg å bli med? 
Da kan du sende Ronny en epost på: 
ronny.flaten@sporveien.com. Eller gå 
inn på deres Facebook-s ider : 
”Sporveien paintball-klubb”. 

«Dette er en sport for alle! 
Uansett størrelse, fysisk 
form, alder eller kjennskap»

Ronny Flaten jobber til daglig i billettkontrollen, hvor han 
startet i 2015. Du ser han ofte smilende på holdeplassene i 
det trikken kommer seilende inn. Det du kanskje ikke vet, 
er at han gjerne vil skyte deg hvis han får muligheten

Sporveien 
Paintball-klubb

Foto: 7-Themes

https://www.game-on.no/
mailto:ronny.flaten@sporveien.com
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Ja, dette har vi sagt i 30 år, men 
hvilke andre grep må til for at vi om 
30 år ikke står i samme situasjon 
overfor robotisering og automatisering 
av arbeidsplasser? Arbeidsgiversiden 
har for lengst regnet ut fordelene og 
kostnadsbesparelsene vi kan gjøre ved 
å effektivisere store deler av arbeids-
stokken og automatisere mange av de 
tjenestene vi vanlige lønnsmottakere i 
dag utfører. Det som konsekvent 
mangler i alle disse estimatene og 
beregningene, er hva de samfunns-
messige konsekvensene blir i form av 
arbeidsledighet og kostnader ved 
omskolering og kompetanseheving. 

For dersom man ikke skal ende opp 
med et samfunn med kun mekaniske 
innretninger som skal yte service og 
«omsorg» for oss, er det viktig at det 
på ett eller annet tidspunkt blir belyst 
hva slags samfunn vi ønsker og 
verdien av de mellommenneskelige 

treffpunktene vi i dag kjemper for å 
beholde. Dette er selvfølgelig ikke 
kun opp til fagbevegelsen å sette en 
standard for, men også politikere og 
den vanlige mann i gata. Men for å 
gjøre det, må man også vite hva den 
kommende teknologiske utviklingen 
innen arbeidslivet vil ha for betydning 
innenfor de ulike yrkesgruppene. 

I n n e n f o r v å r y r k e s g r u p p e , 
samferdsel, er #Ruter definitivt den 
største hodepinen. Der påstår de 
hardnakket at fremtidens Oslo er 
basert på førerløse kjøretøyer og en 
app-dreven hverdag. Tusenvis av 
førere sitter nå og er usikre på om de 
på sikt i det hele tatt vil ha en jobb å 
gå til de neste 5 årene. Allikevel ser vi 
at teknologien #Ruter ønsker å 
integrere i Oslo bildet, er både 
u u t p r ø v d o g k u n b a s e r t p å 
skrivebordsprosjekter fra andre land. I 
likhet med mange andre prosjekter og 
teknologier innen andre yrkesgrupper. 

Uansett handler dette igjen om hva 
slags samfunn vi ønsker å skape for 
o s s s e l v o g d e k o m m e n d e 

generasjoner. Vi, som fagbevegelse, 
b u r d e i k k e k j e m p e m o t d e n 
teknologiske utviklingen, men heller 
kjempe for våre faglige og sosiale 
rettigheter. Dersom utviklingen 
fortsetter i det tempoet man i dag ser 
for seg, er det viktig at vi som 
individer og ikke minst fagbevegelsen 
makter å sette krav til hvilke 
rettigheter vi skal ha, dersom våre 
arbeidsplasser og yrkesgrupper blir 
overflødige! 

I en tenkt fremtid er bussførere 
overflødige og må fungere mer som 
en operatør av tekniske innretning på 
et lite kontor. Ja, hva så? Det er ikke 
gitt at Marit Bussjåfør har en IT-
utdannelse i bunnen, og kanskje ikke 
i n n e h a r d e n ø d v e n d i g e 
kvalifikasjonene for å tre inn i en slik 
rolle. Er det da Per selv som skal koste 
d e n n e u t d a n n e l s e n ? E r d e t 
busselskapet Per jobber i? Eller er vi 

tilbake igjen på et politisk nivå der vi 
må styrke velferdsstatens alle 
funksjoner slik at Marit Bussjåfør, Eva 
Hjelpepleier og Ove Bilmekaniker har 
ordninger som for eksempel, gir dem 
g ra t i s omsko le r ing nå r de res 
yrkesgrupper vil byttet ut med 
mekanikk. Det må f inansiel le 
løsninger til som ivaretar de som har 
problemer med omskolering eller av 
andre grunner faller på utsiden av det 
«nye arbeidslivet». 

Uten gode velferdstjenester er det 
virkelig grunn til å se «fanden på 
f l a t m a r k » i d e n k o m m e n d e 
automatiseringen og robotiseringen av 
arbeidslivet. Man trenger verken å 
være LO-topp eller finansanalytiker 
for å forstå at en robotisert arbeids-
stokk ikke genererer verdier tilbake 
igjen til samfunnsøkonomien eller 
fellesskapet. Og vi mennesker vil ikke 
ha noen mindre behov for pensjoner, sykelønn eller andre velferdstjenester 

selv om FTRX354 har tatt over 
arbeidsoppgavene våre. 

I tiden fremover det utrolig viktig at 
vi tenker klart på hva det norske 
samfunnet skal være, og hvordan det 
skal bidra til alle dens innbyggere. Vi 
må få en politisk endring i Norge som 
sammen med fagbevegelsen, legger til 
rette for et rustet norsk samfunn som 
klarer å imøtekomme al le de 
utfordringene vi i fremtiden vil stå 
ovenfor. Nye, grønne arbeidsplasser 
må prioriteres i årene som kommer. 
Arbeidsplasser som kanskje i større 
grad organiseres og drives av det 
offentlige slik at verdiskapningen 

føres tilbake igjen til samfunnet og 
dens innbyggere. 

Derfor er det grunn til å se «fanden 
på flatmark» ennå en stund til. For 
konklusjonen må være at det er ikke 
den teknologiske utviklingen som er 
vår største fiende i årene som kommer. 
Men de blå politiske linjene som 
landet i dag styres etter. Så kanskje 
lederen av Fagbevegelsen om 30 år 
heller kan stå rakrygget foran sine 
medlemmer og fortelle om «kampen 
vi vant» og ikke nok en gang stå med 
lua i hånda å si «hva var det vi sa». 

På landskonferansen for yrkesseksjonene i Fagforbundet, 
stod Mette Nord for åpningen. Med tordenstemme 
fortalte hun hvordan vi i alle år har jobbet mot 
privatisering av offentlige tjenester. Hun meddelte også, 
at fagbevegelsen de siste 30 årene, har erklært hvordan 
arbeidslivet ville bli, og konsekvensene av dette for 
arbeiderene.

Førerløs buss på prøvekjøring.
Foto: Linda Amundsen
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utfordringene vi i fremtiden vil stå 
ovenfor. Nye, grønne arbeidsplasser 
må prioriteres i årene som kommer. 
Arbeidsplasser som kanskje i større 
grad organiseres og drives av det 
offentlige slik at verdiskapningen 

føres tilbake igjen til samfunnet og 
dens innbyggere. 

Derfor er det grunn til å se «fanden 
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landet i dag styres etter. Så kanskje 
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vi vant» og ikke nok en gang stå med 
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På landskonferansen for yrkesseksjonene i Fagforbundet, 
stod Mette Nord for åpningen. Med tordenstemme 
fortalte hun hvordan vi i alle år har jobbet mot 
privatisering av offentlige tjenester. Hun meddelte også, 
at fagbevegelsen de siste 30 årene, har erklært hvordan 
arbeidslivet ville bli, og konsekvensene av dette for 
arbeiderene.

Førerløs buss på prøvekjøring.
Foto: Linda Amundsen
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Per Arne 
Nicolaysen
▪︎ Nestleder

Vi jobber politisk fordi vi oppnår 
resultater. De andre upolitiske er gode 
på å huske bursdager eller å arrangere 
reiser. Vi i OSA sikrer at du har en 
jobb. Siste eksempel på dette, er Ruter 
som ville fjerne servicepunktene på T-
banen, og sannsynligvis erstatte dem 
med noen andre. Ruter har istedenfor 
opprettet informasjonspunkter på 
bussterminalen. Men hvorfor det, er 
det noen som prøver å lure noen? 19 
personer skulle da stå uten jobb. 
Andre organisasjoner mente at de 
skulle gå i dialog med ruter, vi jobbet 
politisk. Folk meldt seg inn i OSA. 

En del folk i min omgangskrets 
mener at jeg som tillitsvalgt har vært 
hard og ensidig. Spesielt i kritikken av 
de reaksjonære høyrepartiene som 
styrer i landet for tiden. (De som 
kaller seg ikke-sosialistene).

Høyre vil noe i samfunnet de også. 
De vil stille opp for sine velgere. 
Høyre ønsker i sitt 2018 budsjett å 
sikre at man skal redusere eiendoms-

Vi i OSA jobber politisk
for våre medlemmer

skatten i Oslo. De ønsker å gi penger 
til rehabilitering av skolene, oppruste 
gatene og få nye ladestasjoner for 
elbiler. Og de ønsker en ny skøytehall.

Og det er flott. Men vi husker sist de 
høyrereaksjonære styrte byen. Da ble 
det brukt 200 millioner kroner på et 
vinter OL som ikke ble noe av. Og vi 
fikk en gedigen overskridelse av 
Holmenkollen-utbygginga noen år før 
det. Og vi fikk FrPs Sylvi Listhaugs 
spanske eventyr om en eldreomsorgs 
institusjon i Altea i Sydens varme som 
ikke ble noe av, og millionene som 
forsvant ut av vinduet. 

Det rød-grønne Oslo vil også noe. 
For 2018 kom Oslobudsjettet til i 
enighet med Rødt, med et budsjett-
forlik som gir 50 millioner kroner 
ekstra til Oslo skolen, i tillegg til 25 
millioner til sosiale tiltak i de 
kommunale boligene. Og det vil bli 
gitt universell utforming av skole-
bygg, slik at alle får vært med, og 
gratis kollektivtrafikk for flere barn, 
og det er nei til kutt i bydels-
budsjettene.

Renholdsselskapet Veireno utnyttet 
sine ansatte på det groveste med 

systematiske brudd på arbeids-
miljøloven. Deres forretningsmodell 
var å ta anbud på søppelhenting, ved å 
importere billige folk fra fattige land, 
noe det reaksjonære høyrebyrådet 
visste. Det ble allikevel en søppel-
skandale, der vanlige folk ikke fikk 
hentet søpla si, og selskapet gikk 
konkurs. Oslo folk ble sittende med et 
stinkende problem ukesvis på grunn 
av uansvarlig styring av Oslo. Etter at 
søppelhentingen ble rekommunalisert 
ble det orden. 

Høyre går faktisk inn for å legge 
avfallsinnhentingen ut på anbud på 
nytt. De har tydeligvis ikke lært noe. 
Dette vil man mene kun er ideologisk 
betinget. De vil gamble med nye 
konkurser. Det er tydeligvis penger å 
spare ved å la søpla flyte. I tillegg vil 
de droppe gratis kjernetid i AKS 
(Skolefr i t idsordningen), s tanse 
planene om å øke tallet på ansatte i 
hjemmesykepleien, stanse arbeidet 
med å utvikle et bilfritt sentrum. De er 
heller ikke interessert i å skape 
lavutslippssoner i sentrum. De ønsker 
å stanse arbeidet med nye trikkelinjer 
og legge ned Klimaetaten. Dette gjør 
de for å ha råd til å kutte i 
eiendomsskatten.

Vi ønsker vel et samfunn der alle kan 
ha det bra, ikke sant? For å få til 
rettferdighet så må man jobbe politisk.

Som tillitsvalgt opplever noen medlemmer at det kan bli 
for mye politikk. De mener de er medlem av en 
fagorganisasjon og ikke et politisk parti. Vi i OSA jobber 
politisk, men ikke alle gjør det. Andre arbeids-
takerforeninger er såkalt upolitiske.

Nytt fra studieutvalget

Studieutvalget har vært aktive med kursing siden forrige 
utgivelse. 9-10. oktober hadde vi et nytt introduksjons-
kurs med 13 deltakere. Det var medlemmer fra stort sett 
alle avdelinger inkludert Unibuss, og det var en engasjert 
gjeng som hadde mye på hjertet. 

Frode J.
Rustbakken
▪︎ Studieleder

Introduksjonskurset er en fantastisk 
måte å treffe kollegaer fra andre steder 
i Sporveien, og dele erfaringer på 
tvers av avdelinger. Samtidig så lærer 
man mye om det arbeidet som OSA 
gjør, litt om lov- og avtaleverk, SOS-
Barnebyer mm. Studieutvalget vil 
anbefale at alle medlemmer går på 
introduksjonskurs, og hvis du enda 
ikke har vært på kurs er det bare å 
melde seg på. Vi kjører jevnlige 
introduksjonskurs, og alle klubbene 
får tilsendt plakater som henges opp 
på de forskjellige stedene.

OSA har få t t i nnsp i l l på a t 
tillitsvalgte på teknisk side mangler 
planteknisk kompetanse, så da lagde 
vi et eget plankurs for teknisk side. Vi 
fikk god hjelp fra tidligere HR-sjef 
Odd Sverre Norrøne som nå er 
pensjonist. Han har mye kunnskap om 
planarbeidet på teknisk side, og vi 
setter stor pris på at han ville dele det 
med oss. Odd Sverre og Klubbleder 
VE Harald Jeppesen gjorde en veldig 
god jobb som innledere. Kurset ble 
kjørt over to separate dager, hvor vi på 
dag 1 fokuserte mest på hva lov- og 
avtaleverket sier om planarbeid og 
drøftinger i forhold til utarbeidelse av 
ny plan. Det ble mange gode spørsmål 
og diskusjoner på hvordan plan-
arbeidet kan gjøres bedre enn i dag. 

Dag 2 ble det litt repetisjon før vi satte 
i gang med gruppearbeid. Hver gruppe 
hadde tilgang til PC og Excel for å 
jobbe med en plan i praksis. Harald 
loset oss trygt gjennom hva Excel kan 
brukes til, og ulike oppbygginger av 
en turnusplan. Deltakerne skal bli en 
del av en felles plankomite på teknisk 
side som skal jobbe opp mot 
arbeidsgiver vedrørende plan-
endringer. De var veldig engasjerte, og 
jeg mener at de kommer til å gjøre en 
glitrende jobb fremover. Lykke til med 
planarbeidet!

Studieutvalget har nye kurs 
på agendaen for 2018, og vi 
håper på stor deltakelse. 
Utover det så vil vi ønske alle 
sammen en riktig god jul. 

STUDIEUTVALGET
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Anbud gir arbeid

Frode 
Eriksen
▪︎ Nestleder bussarbeiderklubben

Verdien av kontraktene på Romerike 
ligger på nivå med den tapte 
kontrakten i Trondheim. Forskjellen er 
at Unibuss allerede kjører på de to 
største av de til sammen åtte 
kontraktene på Romerike, som utgjør 
over halvparten av kontraktsverdiene. 
De nye kontraktene blir færre og 
større og gjelder fra 1. juli 2019 og 
varer i ti år, med opsjon på ett år til, 
mens sentrumskontrakten i Oslo er 
inngått for tre år med opsjon på nye 
to. 

I de nye kontraktene får operatørene 
et større ansvar for IT-systemer og 
innhenting av trafikkdata, som i dag 
Ruter gjør selv. Unibuss oppretter 
derfor en egen utviklingsavdeling for 
å kunne håndtere de nye kravene. 
Ruter krever også at en i løpet av 
perioden skal kunne gå over til el-
busser.

Til vårens tariffoppgjør spiller 
klubben blant annet inn krav om at 
uttakstid og reguleringstid må 
def ineres i anbudene, s l ik a t 
operatørene ikke kan konkurrere på å 
kutte i tidsbruken. Klubben krever 
også at framforhandlede tillegg skal 
gjelde likt for alle, både på nye og 
gjeldende anbudskontrakter.

Avvikskjøring
I «Ruterland» hanket Unibuss også 
inn to mindre kontrakter, som begge 
dreier seg om avvikskjøring. Den ene 
er en generell beredskapskontrakt med 
Ruter, som Nettbuss har hatt det siste 
året. Den nye kontrakten er på tre år 
med opsjon på inntil fem år til. 
Kjøringen består i å støtte alle ruter i 
Ruters område, og førerne utstyres 
med nettbrett der de får oversendt 
trasékart fra Ruters informasjons- og 
s a m o r d n i n g s s e n t r a l ( I O S S ) . 
Kontrakten kjøres fra Klemetsrud 
garasje, og det er rekruttert 12 førere 
internt på oppdraget.

Avvikskjøringen for trikkens linje 
11, 17 og 18 omfatter åtte leddbusser, 
som knytter sammen trikkenettet mens 
sporene i Kristian Augusts gate og 
Tullins gate rehabiliteres. Bussene 
kjører mellom Jernbanetorget og 
Holbergs plass fra 14. august og til 
engang uti februar 2018. Kontrakten 
er verdt minst 25 millioner kroner.

Økt frekvens 
Ruter ba i sommer Unibuss om å øke 
frekvensen på sentrumslinjene 21 og 

Bussarbeiderklubben

37 i morgenrushet fra fem til 
fireminutters frekvens. Ved å ta én 
buss fra linje 20, 34 og 54 har en fått 
til det, med det resultat at noen 
reguleringstider ble redusert fra 6. 
november 2017 da endringene tok til å 
gjelde. 

Å få tilleggsbestillinger på helt nye 
k o n t r a k t e r g i r o p e r a t ø r e n e n 
økonomisk gevinst en knapt kan si nei 
til i en bransje der marginene er ferdig 
skvist ved kontraktsstart. Nye anbud 
Unibuss ser muligheter til i 2018 er 
B e r g e n , G j ø v i k , T r o m s ø o g 
administrerende direktør i Unibuss, 
Øystein Svendsens hjemby, Bodø.

Selvkjørende busser 
og førermangel. 
28. november endret Stortinget loven 
s o m g j ø r d e t m u l i g å t e s t e 
selvkjørende kjøretøy ute i trafikken. 
Rutersjef Bernt Reitan Jenssen 
benyttet anledningen til å varsle i 
NRK at behovet for bussførere blir 
mindre som følge av dette, stikk i strid 
med hva NHO Transport har beregnet. 

I dag rekrutteres det 300 bussførere i 
året for å kompensere for naturlig 

avgang. I tillegg planlegges det 
trafikkvekst landet over, noe som vil 
kreve ytterligere 700 bussførere årlig. 
Ruter planlegger å teste selvkjørende 
kjøretøy innen to år.

Buss i 90!
13. november 1927 forlot den første 
b u s s r u t a i O s l o S p o r v e i e r 
holdeplassen i Lodalen på vei til 
Alexander Kiellands plass, og Unibuss 
benytter anledningen til å gratulere 
seg selv med 90 år! Mens Sporveiens 
busser fyller 90, kan «Unibuss» feire 
sitt første 10-år, idet selskapet ble 
fusjonert med sitt datterselskap Nexus 
og endret navn fra Sporveisbussene til 
Unibuss i 2007.

Den kanskje best kjente bussruta kom 
i 1931, «Bussringen», som holdt det 
gående fram til slutten av 40-tallet og 
kjørte i ytterkanten av datidens Oslo 
k o m m u n e , i n n t i l 
kommunesammenslåingen med Aker 
kommune i 1947. Deler av ruta 
eksisterer i dag som linje 20. 
Sporveismuseet kjører jevnl ig 
bussringen på søndager slik den gikk 
før krigen, fra museet på Majorstua. 
En guidet tur tar en drøy time og der 

Buss og anbud hører liksom sammen, dessverre. For 
Unibuss er eksistensen basert på å vinne nye kontrakter 
og/eller beholde gamle. I vår klarte selskapet å beholde 
sentrumsanbudet, som står for 40 prosent av 
busstrafikken i Oslo. Men Unibuss tapte anbudet om en 
storkontrakt i Trondheim verdt rundt 8 milliarder kroner. 
Nå jobbes det med de viktige Romerikskontraktene, som 
har anbudsfrist på nyåret. 

NYTT FRA KLUBBENE

får en følge byens utvikling og 
kollektivtrafikkens historie.

November i år markerte også 
overgangen til de første el-bussene i 
Oslo, der Unibuss, Norgesbuss og 
Nobina skal teste to el-busser hver for 
Ruter. Unibuss kjører sine to på linje 
74 mellom Mortensrud og Vika.

Omnibus 
I h ø s t h a r b u s s k l u b b e n ø k t 
utgivelsesfrekvensen og fornyet 
designet på sitt informasjonsblad, 
Omnibus. Første utgave kom ut i 
d e s e m b e r 2 0 0 4 , o g s e l v o m 
frekvensen har variert oppigjennom 
årene har den i høst ligget rundt 
annenhver måned. PDF-versjon kan 
lastes ned fra OSAs nettsted. I tillegg 
legges det ut noen eksemplarer i 
papirformat på hvilebrakker.

Prinsens gate 
Og så er det endelig klart at det ikke 
blir toveistrafikk for bussen i Prinsens 
gate i løpet av 2017, som den 
opprinnelige planen var. De siste 
arbeidene som startet i høst da det hele 
egentlig skulle være klart, var ikke en 
del av det opprinnelige anbudet.
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Anbud gir arbeid

Frode 
Eriksen
▪︎ Nestleder bussarbeiderklubben

Verdien av kontraktene på Romerike 
ligger på nivå med den tapte 
kontrakten i Trondheim. Forskjellen er 
at Unibuss allerede kjører på de to 
største av de til sammen åtte 
kontraktene på Romerike, som utgjør 
over halvparten av kontraktsverdiene. 
De nye kontraktene blir færre og 
større og gjelder fra 1. juli 2019 og 
varer i ti år, med opsjon på ett år til, 
mens sentrumskontrakten i Oslo er 
inngått for tre år med opsjon på nye 
to. 

I de nye kontraktene får operatørene 
et større ansvar for IT-systemer og 
innhenting av trafikkdata, som i dag 
Ruter gjør selv. Unibuss oppretter 
derfor en egen utviklingsavdeling for 
å kunne håndtere de nye kravene. 
Ruter krever også at en i løpet av 
perioden skal kunne gå over til el-
busser.

Til vårens tariffoppgjør spiller 
klubben blant annet inn krav om at 
uttakstid og reguleringstid må 
def ineres i anbudene, s l ik a t 
operatørene ikke kan konkurrere på å 
kutte i tidsbruken. Klubben krever 
også at framforhandlede tillegg skal 
gjelde likt for alle, både på nye og 
gjeldende anbudskontrakter.

Avvikskjøring
I «Ruterland» hanket Unibuss også 
inn to mindre kontrakter, som begge 
dreier seg om avvikskjøring. Den ene 
er en generell beredskapskontrakt med 
Ruter, som Nettbuss har hatt det siste 
året. Den nye kontrakten er på tre år 
med opsjon på inntil fem år til. 
Kjøringen består i å støtte alle ruter i 
Ruters område, og førerne utstyres 
med nettbrett der de får oversendt 
trasékart fra Ruters informasjons- og 
s a m o r d n i n g s s e n t r a l ( I O S S ) . 
Kontrakten kjøres fra Klemetsrud 
garasje, og det er rekruttert 12 førere 
internt på oppdraget.

Avvikskjøringen for trikkens linje 
11, 17 og 18 omfatter åtte leddbusser, 
som knytter sammen trikkenettet mens 
sporene i Kristian Augusts gate og 
Tullins gate rehabiliteres. Bussene 
kjører mellom Jernbanetorget og 
Holbergs plass fra 14. august og til 
engang uti februar 2018. Kontrakten 
er verdt minst 25 millioner kroner.

Økt frekvens 
Ruter ba i sommer Unibuss om å øke 
frekvensen på sentrumslinjene 21 og 

Bussarbeiderklubben

37 i morgenrushet fra fem til 
fireminutters frekvens. Ved å ta én 
buss fra linje 20, 34 og 54 har en fått 
til det, med det resultat at noen 
reguleringstider ble redusert fra 6. 
november 2017 da endringene tok til å 
gjelde. 

Å få tilleggsbestillinger på helt nye 
k o n t r a k t e r g i r o p e r a t ø r e n e n 
økonomisk gevinst en knapt kan si nei 
til i en bransje der marginene er ferdig 
skvist ved kontraktsstart. Nye anbud 
Unibuss ser muligheter til i 2018 er 
B e r g e n , G j ø v i k , T r o m s ø o g 
administrerende direktør i Unibuss, 
Øystein Svendsens hjemby, Bodø.

Selvkjørende busser 
og førermangel. 
28. november endret Stortinget loven 
s o m g j ø r d e t m u l i g å t e s t e 
selvkjørende kjøretøy ute i trafikken. 
Rutersjef Bernt Reitan Jenssen 
benyttet anledningen til å varsle i 
NRK at behovet for bussførere blir 
mindre som følge av dette, stikk i strid 
med hva NHO Transport har beregnet. 

I dag rekrutteres det 300 bussførere i 
året for å kompensere for naturlig 

avgang. I tillegg planlegges det 
trafikkvekst landet over, noe som vil 
kreve ytterligere 700 bussførere årlig. 
Ruter planlegger å teste selvkjørende 
kjøretøy innen to år.

Buss i 90!
13. november 1927 forlot den første 
b u s s r u t a i O s l o S p o r v e i e r 
holdeplassen i Lodalen på vei til 
Alexander Kiellands plass, og Unibuss 
benytter anledningen til å gratulere 
seg selv med 90 år! Mens Sporveiens 
busser fyller 90, kan «Unibuss» feire 
sitt første 10-år, idet selskapet ble 
fusjonert med sitt datterselskap Nexus 
og endret navn fra Sporveisbussene til 
Unibuss i 2007.

Den kanskje best kjente bussruta kom 
i 1931, «Bussringen», som holdt det 
gående fram til slutten av 40-tallet og 
kjørte i ytterkanten av datidens Oslo 
k o m m u n e , i n n t i l 
kommunesammenslåingen med Aker 
kommune i 1947. Deler av ruta 
eksisterer i dag som linje 20. 
Sporveismuseet kjører jevnl ig 
bussringen på søndager slik den gikk 
før krigen, fra museet på Majorstua. 
En guidet tur tar en drøy time og der 

Buss og anbud hører liksom sammen, dessverre. For 
Unibuss er eksistensen basert på å vinne nye kontrakter 
og/eller beholde gamle. I vår klarte selskapet å beholde 
sentrumsanbudet, som står for 40 prosent av 
busstrafikken i Oslo. Men Unibuss tapte anbudet om en 
storkontrakt i Trondheim verdt rundt 8 milliarder kroner. 
Nå jobbes det med de viktige Romerikskontraktene, som 
har anbudsfrist på nyåret. 
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får en følge byens utvikling og 
kollektivtrafikkens historie.

November i år markerte også 
overgangen til de første el-bussene i 
Oslo, der Unibuss, Norgesbuss og 
Nobina skal teste to el-busser hver for 
Ruter. Unibuss kjører sine to på linje 
74 mellom Mortensrud og Vika.

Omnibus 
I h ø s t h a r b u s s k l u b b e n ø k t 
utgivelsesfrekvensen og fornyet 
designet på sitt informasjonsblad, 
Omnibus. Første utgave kom ut i 
d e s e m b e r 2 0 0 4 , o g s e l v o m 
frekvensen har variert oppigjennom 
årene har den i høst ligget rundt 
annenhver måned. PDF-versjon kan 
lastes ned fra OSAs nettsted. I tillegg 
legges det ut noen eksemplarer i 
papirformat på hvilebrakker.

Prinsens gate 
Og så er det endelig klart at det ikke 
blir toveistrafikk for bussen i Prinsens 
gate i løpet av 2017, som den 
opprinnelige planen var. De siste 
arbeidene som startet i høst da det hele 
egentlig skulle være klart, var ikke en 
del av det opprinnelige anbudet.
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Helgedagsbetjeningen 75 år

Stian
Haldsrud
▪︎ Leder H-resklubben

Allerede da Helgedagsbetjeningens 
Forening (HBF) feiret sine 50 første år 
i 1996, hadde man et konkret forslag 
på bordet om å skrive en bok. Men 
forberedelsene til jubileumsfesten 
slukte all tid. Idéen var uansett sådd, 
og tankene om å skrive vår historie ble 
brakt frem igjen da foreningen ble 
slått sammen med Oslo Sporveiers 
Arbeiderforening (OSA) i 2014. 

I 2016 startet arbeidet, som skulle 
vise seg å ta mer tid enn først 
forutsatt. Boken er en antologi, altså 
flere historier og flere stemmer som til 
s a m m e n g i r e t s t r e i f t o g i 
helgedagsbetjeningens historie, ikke 
bare foreningens. Undertegnede har 
skrevet ca. 50 %, mens tidligere og 
nåværende helgedagsbetjening har 
bidratt med personlige opplevelser fra 
sin tid som helgedagsreserve og -
betjening fra 1960-tallet og frem til i 
dag.

Helgedagsbetjeningens arkivalia er 
omfat tende fra 1970-tal le t og 
fremover. Men for tiden bakover, ble 
det straks verre. Sporveien ga for ca. 

15 år siden store deler av sitt arkiv til 
Byarkivet. Det var derfor ikke mye å 
hente i arkivet på Tøyen. Videre har 
de gamle betjeningsforeningene i 
Sporveien, AS Holmenkolbanen og 
AS Ekebergbanen avgitt sine arkiver 
til Arbeiderbevegelsens arkiv og 
bibliotek på Youngstorget. Det skulle 
vise seg nødvendig å foreta flere 
besøk og dypdykk i disse arkivene i 
skrivearbeidet.

Det har opp gjennom årene vært stilt 
flere spørsmål hvor svarene har virket 
uoppnåelige. Når ble vi født? Når fikk 
vi vår første tariffavtale? Svaret kom 
etter dypdykk med ekkolodd og 
surstofflasker.

I 1942 søkte AS Bærumsbanen etter 
lørdags- og søndagsreserver. Vi antar 
at kurset kom i gang ved nyttår, og 
dermed kan vi rimelig trygt slå fast at 
helgedagsbetjeningen er 75 år i disse 
t ider. Fra før holdt bane- og 
sporveisselskapene i Oslo og Aker seg 
m e d s ø n d a g s r e s e r v e r . 
Helgedagsreservene kom som en 
utvidelse av denne ordningen, og sist 
ut var søndagsreservene ved AS 
Holmenkolbanen, som forsvant rundt 
1980. 

Jeg har hittil skrevet «helgedags-
betjening». Fra den spede starten på 
Bærumsbanen, og til 1978, ble 
betegnelsen «helgedagsreserver» 
benyttet. I dette tidsrommet hadde vi 
plikt, men ikke rett, til arbeid. Frem til 
1970-tallet hadde man fri hver sjette 
søndag. Fra slutten av samme tiår ble 
dagens turnus med rett til arbeid to av 
tre helger innført, og reservestatusen 
ble forlatt. Vi ble helgedagsbetjening!

Helgedagsreservenes Forening ble 
stiftet av helgedagsreservene ved AS 
Bærumsbanen i 1946 – som var eneste 
selskap og sted med slik betjening. 
Man følte at fulltidsforeningen i liten 
g r a d i v a r e t o k r e s e r v e n e s 
arbeidsforhold. Men på tross av egen 
forening, hadde man kun noen få 
spredte tariffbestemmelser rettet mot 
helgedagsreservene, i overenskomsten 
mellom Norsk Kommuneforbund og 
fulltidsforeningen i Oslo Sporveier/
Bærumsbanen. Blant annet ble det 
ko r t og kons i s t s l å t t f a s t a t 
helgedagsreservene ikke hadde lønn 
under sykdom eller frikort.

Helgedagsreservenes tillitsvalgte 
hadde større ambisjoner enn bare å 
være sporadisk nevnt i andres 
tariffavtaler. Man ville ha sin egen 
t a r i f f a v t a l e , o g e t t e r f i r e 
forhandlingsmøter ble den første 
avtalen satt i kraft høsten 1949. Under 
forhandlingene ble man enige om å 
inkludere søndagsreservene ved Oslo 
Sporveier, og disse ble dermed 
konvertert til helgedagsreserver 
samme år, og dermed en del av 
f o r e n i n g e n . E k e b e r g b a n e n s 
he lgedagsreserver opps tod på 

Helgedagsbetjeningens klubb

Når dette skrives, er det ca. én uke til boken «De sier ‘god 
helg’ når helga tar slutt» ankommer Tøyen. Og når dette 
leses, har nok flere allerede snust på innholdet. Vi i 
Helgedagsbetjeningens klubb er godt fornøyd med 
endelig å ha fått vår historie skrevet.

NYTT FRA KLUBBENE

begynnelsen av 1950-tallet, og kom 
med i foreningen i 1954. 

F o re n i n g e n e n d re t n a v n t i l 
Helgedagsbetjeningens Forening i 
1978, og fra 1946 til 2000 var den en 
ren husforening. Altså en fagforening 
uten tilknytning til et større forbund. 
Fulltidsforeningene hadde vært 
tilsluttet Kommuneforbundet og 
dermed LO. Å stå alene ble etter hvert 
tyngre, blant annet etter nesten 10 år 
med strid med AS Oslo Sporveier.

Mot slutten av 1980-tallet startet 
Sporveien å se på det de karakteriserte 
som «urimelige arbeidsvilkår». 
Helgedagsbetjeningen fikk fokuset, og 
flere bestemmelser om lønn ble satt 
under press. Foreningen ga ikke etter, 
og etter flere forhandlingsforsøk, ble 
saken brakt inn for både byrett og 
Arbeidsretten. Hver part, bedriften og 
foreningen, fikk sine halve seire. 
Sporve ien f ikk medho ld i a t 
lønnssatsene ikke skulle reguleres, 
men foreningen fikk medhold i at 
S p o r v e i e n i k k e k u n n e a n s e 
tariffavtalen som opphørt: Den hadde 
ettervirkninger.

Sporveien trakk på skuldrene. Da 
smalt det! 9. mai 1992 gikk all 
helgedagsbetjening på trikk, buss og 
b a n e t i l s t r e i k , o g i c a . t o 
sommermåneder var all trafikk innstilt 

etter klokken 18.00 lørdager og 
søndager. Striden ble også tatt inn i 
avisspaltene, og Sporveien kom 
dårligst ut. Streiken ble avsluttet i juli 
da partene ble enige om å bringe 
saken inn for en voldgiftsnemnd. 
Voldgiftsnemnden støttet Sporveien i 
all hovedsak, og sentrale rettigheter 
gikk tapt. I 1996 gled konflikten over, 
da en ny tariffavtale trådte i verk etter 
harde forhandlinger. Rettigheter var 
borte, men nye var kommet til, og 
tariffavtalen fra 1996 er alt i alt 
o m t r e n t d e n s a m m e s o m 
h e l g e d a g s b e t j e n i n g e n s 
særbestemmelser i dag.

I 2000 gikk foreningen inn i Norsk 
Kommuneforbund, som tre år senere 
endret navn til Fagforbundet. I 10 år 
fortsatte HBF det gode arbeidet for 
sine medlemmer. Men andre tider 
ventet. I 2013 besluttet Fagforbundet i 
Oslo at antall foreninger skulle ned, 
og et arbeid for å samle alle 
fagforbundsforeningene i Sporveien 
under én paraply startet. 29. januar 
2014 ble HBF stedt til hvile, og 
Helgedagsbetjeningens klubb fortsatte 
deretter i OSA. 

Helgedagsbetjeningen har hatt sine 
opp- og nedturer gjennom 75 år. Mer 
enn én gang opplevde man trussel om 
oppsigelse av hele eller deler av 
gruppen. I dag er vi nesten 250 

helgedagsbetjening på trikk og bane, 
m e n s g r u p p e n f o r s v a n t h o s 
Sporveisbussene ved årtusenskiftet. 
Årsaken til det var innføringen av 
anbud på busslinjer som startet på 
1990-tallet. For å møte den nye 
hverdagen, ble AS Sporveisbussene 
opprettet. De ansatte måtte betale 
prisen i form av dårligere lønn og 
a r b e i d s b e t i n g e l s e r e n n h v a 
s p o r v e i s t a r i f f e n g a v. I d e t t e 
komplekset ble helgedagsbetjeningen 
skjøvet ut , og i dag benyttes 
betegnelsen «deltidsansatte 27 %». 
Men i tjenesteplanene står det fortsatt 
«H-res»… 

I jubileumsboken kan man lese mye 
mer om dette og annet, for eksempel 
om da en helgedagsreserve reddet 
trikken fra nedleggelse på 1970-tallet, 
om lørdagslivet på Kolsåsbanen på 
1960-tallet, om reserver som ikke 
hadde uniform etter krigen, livet i 
sperra og konduktørens siste salg. Det 
foretas også et dykk ned hos de andre 
reservegruppene som har eksistert i 
Sporveien. Dermed får vi et innblikk i 
en del av sporveishistorien som hittil 
har vært lite utforsket.

Alle OSA-medlemmer får boken 
gratis ved å hente i 2. etasje på Tøyen 
eller spørre sin lokale tillitsvalgte.

Henholdsvis forsiden og 
baksiden av jubileumsboken til 
helgedagsbetjeningens klubb. 
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dårligst ut. Streiken ble avsluttet i juli 
da partene ble enige om å bringe 
saken inn for en voldgiftsnemnd. 
Voldgiftsnemnden støttet Sporveien i 
all hovedsak, og sentrale rettigheter 
gikk tapt. I 1996 gled konflikten over, 
da en ny tariffavtale trådte i verk etter 
harde forhandlinger. Rettigheter var 
borte, men nye var kommet til, og 
tariffavtalen fra 1996 er alt i alt 
o m t r e n t d e n s a m m e s o m 
h e l g e d a g s b e t j e n i n g e n s 
særbestemmelser i dag.

I 2000 gikk foreningen inn i Norsk 
Kommuneforbund, som tre år senere 
endret navn til Fagforbundet. I 10 år 
fortsatte HBF det gode arbeidet for 
sine medlemmer. Men andre tider 
ventet. I 2013 besluttet Fagforbundet i 
Oslo at antall foreninger skulle ned, 
og et arbeid for å samle alle 
fagforbundsforeningene i Sporveien 
under én paraply startet. 29. januar 
2014 ble HBF stedt til hvile, og 
Helgedagsbetjeningens klubb fortsatte 
deretter i OSA. 

Helgedagsbetjeningen har hatt sine 
opp- og nedturer gjennom 75 år. Mer 
enn én gang opplevde man trussel om 
oppsigelse av hele eller deler av 
gruppen. I dag er vi nesten 250 

helgedagsbetjening på trikk og bane, 
m e n s g r u p p e n f o r s v a n t h o s 
Sporveisbussene ved årtusenskiftet. 
Årsaken til det var innføringen av 
anbud på busslinjer som startet på 
1990-tallet. For å møte den nye 
hverdagen, ble AS Sporveisbussene 
opprettet. De ansatte måtte betale 
prisen i form av dårligere lønn og 
a r b e i d s b e t i n g e l s e r e n n h v a 
s p o r v e i s t a r i f f e n g a v. I d e t t e 
komplekset ble helgedagsbetjeningen 
skjøvet ut , og i dag benyttes 
betegnelsen «deltidsansatte 27 %». 
Men i tjenesteplanene står det fortsatt 
«H-res»… 

I jubileumsboken kan man lese mye 
mer om dette og annet, for eksempel 
om da en helgedagsreserve reddet 
trikken fra nedleggelse på 1970-tallet, 
om lørdagslivet på Kolsåsbanen på 
1960-tallet, om reserver som ikke 
hadde uniform etter krigen, livet i 
sperra og konduktørens siste salg. Det 
foretas også et dykk ned hos de andre 
reservegruppene som har eksistert i 
Sporveien. Dermed får vi et innblikk i 
en del av sporveishistorien som hittil 
har vært lite utforsket.

Alle OSA-medlemmer får boken 
gratis ved å hente i 2. etasje på Tøyen 
eller spørre sin lokale tillitsvalgte.

Henholdsvis forsiden og 
baksiden av jubileumsboken til 
helgedagsbetjeningens klubb. 
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Erfaringer og tanker fra 
min tid i Sporveien

Odd Sverre 
Norrøne
▪︎ Pensjonert

Den største forskjellen er fraværet av 
strømmen av mailer og henvendelser 
hver dag, og at jeg ikke må sette meg 
ned hver kveld for å svare unna de 
siste saker fra arbeidsdagen og å 
forberede meg til neste dag. Dette 
gjelder også søndags ettermiddager 
som i mange år i praksis har vært 
arbeidstid for å ha styr på neste uke. 

Nå har jeg mere tid til å følge med på 
nyheter, interessante programmer og å 
lese artikler om temaer som opptar 
meg som arbeidsliv, samfunns-
spørsmål, samferdsel, historie og 
romfart. Ikke minst er det blitt mere 
tid til familie og barnebarn og til 
trening.
    
Sporveien har alltid vært preget av et 
organisert arbeidsliv, av sterke 
fagforeninger, bedriftsdemokrati og av 
forhandlinger og samhandling mellom 
arbeidsgiversiden og fagforeningene. 
Det som har fått navnet den norske 
modellen. Hvor godt eller til tider 
problematisk dette har vært har variert 
i ulike tider og epoker.  

Da jeg kom inn som ung student til 
Oslo i 1970 ble byen ganske raskt 
preget av Sporveisstreiken dette året 
under ledelse av Bjørgulf Froyn. Det 
var stor oppmerksomhet rundt denne 
både i byen og i det radikaliserte 
studentmiljøet på Universitetet. 
Streiken og den protokollen og 
forståelsen som lå til grunn for den 
pekte frem mot utviklingen i de 
etterfølgende år som førte til at 
heltidsansatt trafikkbetjening etter 
hvert fikk det vi kan kalle tilsvarende 
en normal arbeidsuke med i gjennom-
snitt to fridager pr. uke og mere fri i 
helgene. Hovedstrukturen ble etter 
hver fri fire av seks helger. Dette 
førte til og gjorde det nødvendig 
med økt bruk av deltidsansatte 
s p e s i e l t i h e l g e n e , a v 
helgedagsreserver (siden kalt 
helgedagsbetjening).

7 0 - t a l l e t v a r u n d e r 
Nordliregjeringen preget av full 
sysselsetting og Sporveien slet på 
slutten av dette tiåret med å 
rekruttere trafikkansatte. I tillegg til 
førere på trikk, buss og T-bane var 
det konduktører både på motorvogn 
og henger på trikken samt at alle 
stasjoner på T-banen var bemannet. 
Etter å ha vært sommer-vikar som 
trikkekonduktør i 1971 og 1973 fikk 
jeg uoppfordret brev i posten med 

tilbud om å ta kurs som trikkefører og 
siden som T-banefører. Jeg begynte 
som H-res i februar 1974.

Etter endt studietid søkte og fikk jeg 
jobb som førstesekretær i personal-
avdelingen i juni 1981. Fra juli 1985 
hvor jeg ble stedfortreder for personal-
sjefen (Kolbjørn Sundby) har jeg 
jobbet mye med tariffsaker og 
problemstillinger. Odd Hagen som var 
min første sjef og som var den som i 
det daglige jobbet med tariff gikk 
samtidig av med førtidspensjon. Han 
var siden inne på engasjement en 
periode slik at vi kunne jobbe sammen 
og jeg kunne lære av hans erfaringer. 
Personalsjef ble jeg fra september 
1994 da Kolbjørn Sundby fratrådte 
med pensjon. En del saker og 

hendelser har gjort spesielt inntrykk 
og satt sitt preg på Sporveien. Dette er 
forskjellig i ulike epoker. 

1. Effektiviseringer og 
rasjonaliseringer på 
begynnelsen av 80 tallet. 
Begynnelsen av 80-tallet - som var 
min første tid på personal i Sporveien 
- var preget av store nedskjæringer, 
innskrenkninger og effektiviseringer. 
Viggo Johannessen tiltrådte som 
administrerende direktør i Sporveien - 
som den gang var ett selskap og het 
AS Oslo Sporveier - i 1981. 

Jeg husker ennå tallene 220 + 244 
som var det antallet som den nå Høyre 
styre Oslo kommune påla Sporveien å 
nedbemanne med. Etter hvert fikk 
Sporveien anledning til å ta denne 
nedbemanningen - som ble kombinert 
med ansettelsesstopp - over 2 år. Det 
ble forhandlet med fagforeningene i 
Kommuneforbundet om effektivi-
seringene og nedbemanningen. Ut av 
forhandlingene kom protokoller om 
bonus til trafikkbetjeningen (bonus 1, 
2 og 3) hvor det prinsippet ble lagt til 
grunn at 1/3 av effektivisering-
sgevinsten skulle komme de ansatte til 
gode. 

E f f e k t i v i s e r i n g e r s o m b l e 
g j e n n o m f ø r t v a r b o r t f a l l a v 
konduktører på henger- og motorvogn 
på trikken og at en del stasjoner på T-
banen etter hvert ble satt ubetjente. En 
viktig effekt av rasjonaliseringene i 
tillegg til de økonomiske var at de i 
s t o r g r a d l ø s t e S p o r v e i e n s 
rekrutterings-problemer. 

Fagforeningene var ledet av det som 
ble regnet som meget radikale 
tillitsvalgte. Som en oppsummerings 
kan en si at dette samarbeidet mellom 
adminis t ras jon og ledelse om 
effektiviseringer sett i ettertid pekte 
fremover mot samarbeidet om 
effektiviseringer i senere år.   

Bonus 1, 2 og 3 ble i parentes 
bemerket lagt inn i fastlønnen ved 
tariffrevisjonen 2000. 

2. Knut Skulands tid - 
en brytningstid med i perioder 
vanskelige samarbeidsforhold. 
Da Viggo Johannessen i 1985 gikk til 
Oslo kommune som finansrådmann/
direktør tiltrådte Knut Skuland den 
1/7-1985 som administrerende 
direktør, noe han var helt frem til den 
31.12.1997. På slutten av Viggo 

Johannessens tid var det på grunn av 
ansettelsesstoppen stor manko på 
førere og mye overtid, noe som til 
slutt førte til ustabil trafikkavvikling. 
Etter hans fratredelse ble det satt fart 
på rekruttering av førere, noe som 
kom til å prege arbeidsoppgavene til 
personalavdelingen i lang tid. 

Den første delen av Skulands tid ble 
preget av divisjonaliseringen som 
ble gjennomført fra 1. januar 1988. 
Dette er den omorganiseringen i min 
tid som kan sies å ha berørt flest 
ansatte direkte, selv om utskillelsen 
av det som siden ble ruter i 2007 kan 
sies å være av mer prinsipiell art. Før 
divisjonaliseringen var Sporveien en 
funksjonsdelt organisasjon som 
besto av en trafikkavdeling, en 
t e k n i s k a v d e l i n g , e n 

ø k o n o m i a v d e l i n g o g e n 
personalavdeling. Alle disse ble 
splittet opp i 4-5 deler. Samtidig med 
iverksettelsen av divisjonaliseringen 
kom det ansettelsesstopp i Oslo 
kommune (inklusive Sporveien) og 
trange budsjettrammer. Denne delen 
av Skulands tid var preget av et nært 
samarbeide med fagforeningene.

Skulands vakt ble en brytningstid og 
en omformingstid som kom til å prege 
mine arbeidsoppgaver på forskjellige 
måter. En del av dette var fokuset på 
og omformingen av Sporveien fra 
reelt sett å være styrt som en 
kommunal etat og å være bevilgnings-
finansiert og til å reelt sett å bli styrt 
som et AS med ansvar for eget 
budsjett og resultat.

På slutten av 80-tallet/begynnelsen 
a v 9 0 - t a l l e t s a t t e S p o r v e i s -
administrasjonen fokus på en del 
arbeidsvilkår og ordninger for i 
hovedsak trafikkansatte som var 
fremforhandlet og som ble sett på som 
urimelige og lite i samsvar med de 
økende krav til effektiv drift. Dette 
gjaldt ordninger som bestemmelser 
om lengre spisepause enn 30 minutter 
o g t i l l e g g s m i n u t t e r ( r e d u s e r t 
arbeidstid) for ulike forhold som 
planbesparelser, hurtigkjøring ved 
lavtrafikk, billettsalg, tilleggs-
oppgaver, forsinkelser. Vi hadde 
mange møter med fagforeningene 
h v o r s y n s p u n k t e n e o f t e v a r 
forskjellige. Som et ledd i arbeidet 
med å gjennomgå og vurdere dette 
førte jeg i samarbeid med tillitsvalgte 
ledet av Sveinar Bonus i juni 1993 i 
pennen en «Utredning om tilleggs-
m i n u t t e r m v. - b a k g r u n n o g 
begrunnelser». På trikk og buss ble 
p r o b l e m s t i l l i n g e n e l ø s t v e d 
reforhandling av ordningene mens det 
p å T - b a n e n e n d t e m e d 
voldgiftsdommen av 9. mai 1994 (se 
side 136 i overenskomstheftet). 

En viktig del av det fokuset som ble 
satt på vilkår for trafikkansatte var 

I skrivende stund har jeg ikke vært pensjonist så lenge så 
det er litt tidlig å si så mye om hvordan det er å være 
pensjonist. 

Alltid engasjert. Hotel Bristol desember 2017
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forberede meg til neste dag. Dette 
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nyheter, interessante programmer og å 
lese artikler om temaer som opptar 
meg som arbeidsliv, samfunns-
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tid til familie og barnebarn og til 
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organisert arbeidsliv, av sterke 
fagforeninger, bedriftsdemokrati og av 
forhandlinger og samhandling mellom 
arbeidsgiversiden og fagforeningene. 
Det som har fått navnet den norske 
modellen. Hvor godt eller til tider 
problematisk dette har vært har variert 
i ulike tider og epoker.  

Da jeg kom inn som ung student til 
Oslo i 1970 ble byen ganske raskt 
preget av Sporveisstreiken dette året 
under ledelse av Bjørgulf Froyn. Det 
var stor oppmerksomhet rundt denne 
både i byen og i det radikaliserte 
studentmiljøet på Universitetet. 
Streiken og den protokollen og 
forståelsen som lå til grunn for den 
pekte frem mot utviklingen i de 
etterfølgende år som førte til at 
heltidsansatt trafikkbetjening etter 
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en normal arbeidsuke med i gjennom-
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s p e s i e l t i h e l g e n e , a v 
helgedagsreserver (siden kalt 
helgedagsbetjening).
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Nordliregjeringen preget av full 
sysselsetting og Sporveien slet på 
slutten av dette tiåret med å 
rekruttere trafikkansatte. I tillegg til 
førere på trikk, buss og T-bane var 
det konduktører både på motorvogn 
og henger på trikken samt at alle 
stasjoner på T-banen var bemannet. 
Etter å ha vært sommer-vikar som 
trikkekonduktør i 1971 og 1973 fikk 
jeg uoppfordret brev i posten med 

tilbud om å ta kurs som trikkefører og 
siden som T-banefører. Jeg begynte 
som H-res i februar 1974.

Etter endt studietid søkte og fikk jeg 
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avdelingen i juni 1981. Fra juli 1985 
hvor jeg ble stedfortreder for personal-
sjefen (Kolbjørn Sundby) har jeg 
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problemstillinger. Odd Hagen som var 
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det daglige jobbet med tariff gikk 
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periode slik at vi kunne jobbe sammen 
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med pensjon. En del saker og 
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som den gang var ett selskap og het 
AS Oslo Sporveier - i 1981. 

Jeg husker ennå tallene 220 + 244 
som var det antallet som den nå Høyre 
styre Oslo kommune påla Sporveien å 
nedbemanne med. Etter hvert fikk 
Sporveien anledning til å ta denne 
nedbemanningen - som ble kombinert 
med ansettelsesstopp - over 2 år. Det 
ble forhandlet med fagforeningene i 
Kommuneforbundet om effektivi-
seringene og nedbemanningen. Ut av 
forhandlingene kom protokoller om 
bonus til trafikkbetjeningen (bonus 1, 
2 og 3) hvor det prinsippet ble lagt til 
grunn at 1/3 av effektivisering-
sgevinsten skulle komme de ansatte til 
gode. 

E f f e k t i v i s e r i n g e r s o m b l e 
g j e n n o m f ø r t v a r b o r t f a l l a v 
konduktører på henger- og motorvogn 
på trikken og at en del stasjoner på T-
banen etter hvert ble satt ubetjente. En 
viktig effekt av rasjonaliseringene i 
tillegg til de økonomiske var at de i 
s t o r g r a d l ø s t e S p o r v e i e n s 
rekrutterings-problemer. 

Fagforeningene var ledet av det som 
ble regnet som meget radikale 
tillitsvalgte. Som en oppsummerings 
kan en si at dette samarbeidet mellom 
adminis t ras jon og ledelse om 
effektiviseringer sett i ettertid pekte 
fremover mot samarbeidet om 
effektiviseringer i senere år.   

Bonus 1, 2 og 3 ble i parentes 
bemerket lagt inn i fastlønnen ved 
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1/7-1985 som administrerende 
direktør, noe han var helt frem til den 
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Johannessens tid var det på grunn av 
ansettelsesstoppen stor manko på 
førere og mye overtid, noe som til 
slutt førte til ustabil trafikkavvikling. 
Etter hans fratredelse ble det satt fart 
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kom til å prege arbeidsoppgavene til 
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Den første delen av Skulands tid ble 
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ble gjennomført fra 1. januar 1988. 
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tid som kan sies å ha berørt flest 
ansatte direkte, selv om utskillelsen 
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forskjellige. Som et ledd i arbeidet 
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bestemmelser i særavtalen (tariff-
avtalen) med Helgedagsbetjeningens 
Forening, som var en frittstående 
fagforening i Sporveien. Dette førte til 
brudd i tarifforhandlingene og i første 
omgang til rettstvist i byrett og 
arbeidsrett. Helgedagsbetjeningen fikk 
der ikke medhold i sin påstand om at 
de hadde rett til automatisk opp-
regulering av sin lønn på grunnlag av 
resultatet av forhandlingene mellom 
K o m m u n e f o r b u n d e t o g O s l o 
kommune/Sporveien (selv om det ikke 
forelå noen enighet i forhandlingene 
med Sporveien og Helgedags-
betjeningens Forening). På den annen 
side slo Arbeidsretten fast prinsippet 
om en tariffavtales ettervirkning, 
enkelt sagt at lønns- og arbeidsvilkår i 
en tariffavtale gjelder videre også etter 
utløpet av tariffperioden.  

Ved tariffrevisjonen 1992 sa 
Helgedagsbetjeningens Forening så 
opp plassene og etter megling fulgte 
en streik fra Helgedagsbetjeningens 
side sommeren 1992 som varte i 
nesten to måneder. Det ble etter 
drøftelser med Kommuneforbundet 
utarbeidet endringsplaner og trafikken 
sto fra lørdag ettermiddag og resten av 
helgene (hele søndag). Streiken ble 
avsluttet med en enighetsprotokoll om 
å løse tvisten ved voldgift. Jeg fikk 
oppdraget å forberede denne i nært 
samarbeide med bl.a. advokat Bugge 
hos Kommuneadvokaten. Voldgiften 
ble avhold 1. mars 1993. Helgedags-
betjeningens spesielle bestemmelse 
om 14,4% tillegg til heltidsansattes 
lønn falt bort/ble frosset og retten og 
plikten til tjeneste på bevegelige 
helge- og høytidsdager ble erstattet av 
en fortrinnsrett. 

Dette er den mest langvarige streiken 
i Sporveien spesielt som jeg har vært 
med på i min tid. En kan si at det 
siden ikke har vært foretatt større 
endringer i tariffvilkårene for 
helgedagsbetjeningen.     

Det var i Skulands tid at en så at 

bussanbud ville komme 
og at det var nødvendig å 
forberede Sporveien og 
bussvirksomheten på 
dette. Han inngikk en 
intensjonsavtale med det 
svenske busselskapet 
Swebuss (bakgrunn i SJ) 
hvor Swebuss skulle eie 
4 8 % a v a k s j e n e i 
b u s s e l s k a p e t o g 
Sporveien resten. Dette 
v a r u n d e r d e t r ø d e 
byråde t s t id i Os lo 
kommune. Jeg ble trukket 
i n n i k o n t a k t -
v i r k s o m h e t e n m e d 
Swebuss spesielt for å gå 
ig j ennom lønns - og 
arbeidsvilkår. Avtalen 
støtte på stor mostand fra 
Kommuneforbundet i 
Sporveien og det endte 
med at begge sider ikke 
vedtok avtalen.  
     
Kommuneforbundet så 
å p e n b a r t i k k e 
nødvendigheten av å 
f o r b e r e d e b u s s -
virksomheten på anbud og forsøkte i 
stedet å motarbeide anbud. Imidlertid 
så mange av de tillitsvalgte og ansatte 
i bussdivisjonen nødvendigheten av å 
forberede seg på anbud for å redde 
s i n e a r b e i d s p l a s s e r o g 
divisjonsdirektør Kjell Knarbakk ledet 
en prosess som innebar benchmarking 
hvor tillitsvalgte ble trukket inn. 
Situasjonen førte til mye bråk og 
s p l i t t e l s e s o m e n d t e m e d a t 
majoriteten i bussklubben gikk ut av 
Kommuneforbundet og dannet den 
f r i t t s t å e n d e f a g f o r e n i n g e n 
Sporveisbussenes Fagforening (SBF). 

I kjølvannet fulgte tv is t om 
fullmakter og pågående verving av 
medlemmer blant bussførerne fra 
begge sider. Kortversjonen er at SBF 
fordi kun en hovedsammenslutning 
kan få forhandlingsrett siden gikk inn 
i YS. Sporveien og SBF hadde 

fremforhandlet en egen avtale om SL/
Akershuskjøring, noe som førte til at 
K o m m u n e f o r b u n d e t v e d 
tariffrevisjonen i 1996 i Oslo 
kommune nektet å forhandle videre 
før denne avtalen var trukket av 
bordet. Avtalen ble trukket etter at 
saken ble forelagt (det røde) byrådet i 
ekstraordinært møte. Fungerende 
administrerende direktør Rolf Gillebo 
og jeg ble kalt ned i Rådhuset for å 
bistå i utarbeidelsen av sak til Byrådet.
I 1995 ble Sporveien pålagt av Oslo 
kommune å utrede sin arbeidsgiver-
tilknytning. Dette var en oppgave som 
jeg ble satt på i samarbeid med Kjell 
Knarbakk. Konklusjonen ble at 
Sporveien skulle melde seg inn i 
Transportbedriftenes Landsforbund 
(TL), NHO. Imidlertid fikk Skuland 
stoppordre fra Rådhuset (det røde 
byrådet) og saken ble da lagt til side. 

I 1997 ble Sporveisbussene skilt ut 
som datterselskap av Sporveien. 
Sporveisbussene fikk frihet til selv å 
ordne og forhandle om lønns- og 
arbeidsvilkår og fra og med tariff-
revisjonen 1998 ble Sporveisbussene 
medlem av TL (Transportbedriftenes 
Landsforbund og NHO).  

Som en del av oppsummeringen av 
Skulands tid kan en si at den i lange 
perioder var preget av et samarbeid 
med fagforeningene som ofte ikke var 
godt. Dette var en situasjon som etter 
hvert gikk på Sporveiens standing i 
Oslo kommune og hos politikerne. 
Samarbeidet ble dog noe bedre på 
slutten av Skulands tid.

3. Inn i NAVO 
(siden kalt Spekter)
I februar 1998, da Trond Bjørgan 
hadde tiltrådt som konsernsjef, fikk 

Viggo Johannessen og 
jeg av Oslo kommunes 
f o r h a n d l i n g s s j e f e n 
underhåndsorientering 
om at Oslo kommune 
a l l e rede ved t a r i ff -
revisjonen 1998 ikke 
lenger ville forhandle på 
vegne av kommunale 
aksjeselskaper som AS 
Oslo Sporveier.   

E t t e r m a n g e 
forhandlingsmøter med 
Kommuneforbundet som 
Trond Bjørgan og jeg 
hadde kom vi frem til en 
forståelse om at vi ved 
tariffrevisjonen 1998 og 
mellomoppgjøret 1999 
skulle ta blåkopi av Oslo 
kommunes forhandlings-
resultat. Hensikten var at 
vi skulle få to år på oss 
t i l å v u r d e r e 
arbeidsgivertilhørighet i 
samarbeide med fag-
foreningene.  

En bakgrunn var at de 
ansatte i Sporveien hadde tradisjon for 
å stemme nei til forhandlingsresultater 
i Oslo kommune også når de var 
meget gode for de ansatte i Sporveien.

I forkant av tariffrevisjonen 2000 
vedtok Sporveisstyret å melde 
Sporveien inn i NAVO (Norsk 
Arbeidsgiverforening for offentlig 
tilknyttede bedrifter), siden omdøpt til 
Spekter. Tariffrevisjonen 2000 ble den 
første i NAVO og Sporveien kom til 
enighet med foreningene etter bistand.  
Hovedgrepene var at bonus 1, 2 og 3 
for trafikkansatte og fastlønnstillegg 
og smusstillegg for arbeidere i teknisk 
sektor ble lagt inn i fastlønnen.  

 I Sporveien har vi siden greid å løse 
tarifforhandlingene lokalt eventuelt 
med bistand, med unntak av i 2014 
hvor pensjon gjorde at oppgjøret 
havnet sentralt mellom partene i 

Spekter (i fase 3). Det har vist seg at 
når partene i Sporveien fikk ansvar for 
tarifforhandlinger så har de også evnet 
å opptrå ansvarlig.  

I n n m e l d i n g a v S p o r v e i e n i 
arbeidsgiverforeningen Spekter hadde 
den konsekvens at frittstående 
fagforeninger som Helgedags-
betjeningens forening ikke fikk 
forhandlingsrett. Etter en prosess gikk 
helgedagsbetjeningen inn i Kommune-
f o r b u n d e t . S æ r a v t a l e n b l e i 
samarbeide med partene gjennomgått 
og særbestemmelser for Helgedags-
betjeningen ble redigert inn i tariff-
avtalen med Kommuneforbundet, 
senere Fagforbundet.  

4. Senere viktige endringer - 
erfaringer, synspunkter og råd.
En endring for førere som jeg vil 
fremheve er at foreningen og 
administrasjonen sammen så at det av 
helsemessige grunner var nødvending 
å gjøre noe med den gamle turnus-
ordningen for førere. Denne gikk ut på 
at en konsentrerte arbeidstid for å få 
lengre fritid. Når en jobbet begynte en 
etter fridag med senvakt, hadde så et 
par midtvakter og avsluttet med et par 
tidligvakter. Resultatet var hyppige 
skifter i døgnrytme i arbeidsperioden. 
Dette ble kalt kolonne eller Oslo-
turnus. I stedet ble en i 2005 enige om 
en ordning med i hovedsak samme 
typer vakter mellom fridager. Dette 
var i første omgang en prøveordning 
som siden ble gjort permanent og tatt 
inn i tariffavtalen. 

Tariffrevisjonene i 2012 og 2016 er 
naturlige å fremheve fordi partene der 
ble enige å utkjøp av arbeidstid for 
førere (begge år) og også for 
administrativt og teknisk ansatte i 
2016. Dette er utkjøp som har 
effektivisert arbeidstiden i bytte for 
lønnskompensasjon og vært viktig 
bidrag til de effektiviseringsresultater 
som Sporveien har forpliktet seg til 
overfor Oslo kommune. 

Klar for feiring av Sporveiens 140-årsdag, 2015
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bestemmelser i særavtalen (tariff-
avtalen) med Helgedagsbetjeningens 
Forening, som var en frittstående 
fagforening i Sporveien. Dette førte til 
brudd i tarifforhandlingene og i første 
omgang til rettstvist i byrett og 
arbeidsrett. Helgedagsbetjeningen fikk 
der ikke medhold i sin påstand om at 
de hadde rett til automatisk opp-
regulering av sin lønn på grunnlag av 
resultatet av forhandlingene mellom 
K o m m u n e f o r b u n d e t o g O s l o 
kommune/Sporveien (selv om det ikke 
forelå noen enighet i forhandlingene 
med Sporveien og Helgedags-
betjeningens Forening). På den annen 
side slo Arbeidsretten fast prinsippet 
om en tariffavtales ettervirkning, 
enkelt sagt at lønns- og arbeidsvilkår i 
en tariffavtale gjelder videre også etter 
utløpet av tariffperioden.  

Ved tariffrevisjonen 1992 sa 
Helgedagsbetjeningens Forening så 
opp plassene og etter megling fulgte 
en streik fra Helgedagsbetjeningens 
side sommeren 1992 som varte i 
nesten to måneder. Det ble etter 
drøftelser med Kommuneforbundet 
utarbeidet endringsplaner og trafikken 
sto fra lørdag ettermiddag og resten av 
helgene (hele søndag). Streiken ble 
avsluttet med en enighetsprotokoll om 
å løse tvisten ved voldgift. Jeg fikk 
oppdraget å forberede denne i nært 
samarbeide med bl.a. advokat Bugge 
hos Kommuneadvokaten. Voldgiften 
ble avhold 1. mars 1993. Helgedags-
betjeningens spesielle bestemmelse 
om 14,4% tillegg til heltidsansattes 
lønn falt bort/ble frosset og retten og 
plikten til tjeneste på bevegelige 
helge- og høytidsdager ble erstattet av 
en fortrinnsrett. 

Dette er den mest langvarige streiken 
i Sporveien spesielt som jeg har vært 
med på i min tid. En kan si at det 
siden ikke har vært foretatt større 
endringer i tariffvilkårene for 
helgedagsbetjeningen.     

Det var i Skulands tid at en så at 

bussanbud ville komme 
og at det var nødvendig å 
forberede Sporveien og 
bussvirksomheten på 
dette. Han inngikk en 
intensjonsavtale med det 
svenske busselskapet 
Swebuss (bakgrunn i SJ) 
hvor Swebuss skulle eie 
4 8 % a v a k s j e n e i 
b u s s e l s k a p e t o g 
Sporveien resten. Dette 
v a r u n d e r d e t r ø d e 
byråde t s t id i Os lo 
kommune. Jeg ble trukket 
i n n i k o n t a k t -
v i r k s o m h e t e n m e d 
Swebuss spesielt for å gå 
ig j ennom lønns - og 
arbeidsvilkår. Avtalen 
støtte på stor mostand fra 
Kommuneforbundet i 
Sporveien og det endte 
med at begge sider ikke 
vedtok avtalen.  
     
Kommuneforbundet så 
å p e n b a r t i k k e 
nødvendigheten av å 
f o r b e r e d e b u s s -
virksomheten på anbud og forsøkte i 
stedet å motarbeide anbud. Imidlertid 
så mange av de tillitsvalgte og ansatte 
i bussdivisjonen nødvendigheten av å 
forberede seg på anbud for å redde 
s i n e a r b e i d s p l a s s e r o g 
divisjonsdirektør Kjell Knarbakk ledet 
en prosess som innebar benchmarking 
hvor tillitsvalgte ble trukket inn. 
Situasjonen førte til mye bråk og 
s p l i t t e l s e s o m e n d t e m e d a t 
majoriteten i bussklubben gikk ut av 
Kommuneforbundet og dannet den 
f r i t t s t å e n d e f a g f o r e n i n g e n 
Sporveisbussenes Fagforening (SBF). 

I kjølvannet fulgte tv is t om 
fullmakter og pågående verving av 
medlemmer blant bussførerne fra 
begge sider. Kortversjonen er at SBF 
fordi kun en hovedsammenslutning 
kan få forhandlingsrett siden gikk inn 
i YS. Sporveien og SBF hadde 

fremforhandlet en egen avtale om SL/
Akershuskjøring, noe som førte til at 
K o m m u n e f o r b u n d e t v e d 
tariffrevisjonen i 1996 i Oslo 
kommune nektet å forhandle videre 
før denne avtalen var trukket av 
bordet. Avtalen ble trukket etter at 
saken ble forelagt (det røde) byrådet i 
ekstraordinært møte. Fungerende 
administrerende direktør Rolf Gillebo 
og jeg ble kalt ned i Rådhuset for å 
bistå i utarbeidelsen av sak til Byrådet.
I 1995 ble Sporveien pålagt av Oslo 
kommune å utrede sin arbeidsgiver-
tilknytning. Dette var en oppgave som 
jeg ble satt på i samarbeid med Kjell 
Knarbakk. Konklusjonen ble at 
Sporveien skulle melde seg inn i 
Transportbedriftenes Landsforbund 
(TL), NHO. Imidlertid fikk Skuland 
stoppordre fra Rådhuset (det røde 
byrådet) og saken ble da lagt til side. 

I 1997 ble Sporveisbussene skilt ut 
som datterselskap av Sporveien. 
Sporveisbussene fikk frihet til selv å 
ordne og forhandle om lønns- og 
arbeidsvilkår og fra og med tariff-
revisjonen 1998 ble Sporveisbussene 
medlem av TL (Transportbedriftenes 
Landsforbund og NHO).  

Som en del av oppsummeringen av 
Skulands tid kan en si at den i lange 
perioder var preget av et samarbeid 
med fagforeningene som ofte ikke var 
godt. Dette var en situasjon som etter 
hvert gikk på Sporveiens standing i 
Oslo kommune og hos politikerne. 
Samarbeidet ble dog noe bedre på 
slutten av Skulands tid.

3. Inn i NAVO 
(siden kalt Spekter)
I februar 1998, da Trond Bjørgan 
hadde tiltrådt som konsernsjef, fikk 

Viggo Johannessen og 
jeg av Oslo kommunes 
f o r h a n d l i n g s s j e f e n 
underhåndsorientering 
om at Oslo kommune 
a l l e rede ved t a r i ff -
revisjonen 1998 ikke 
lenger ville forhandle på 
vegne av kommunale 
aksjeselskaper som AS 
Oslo Sporveier.   

E t t e r m a n g e 
forhandlingsmøter med 
Kommuneforbundet som 
Trond Bjørgan og jeg 
hadde kom vi frem til en 
forståelse om at vi ved 
tariffrevisjonen 1998 og 
mellomoppgjøret 1999 
skulle ta blåkopi av Oslo 
kommunes forhandlings-
resultat. Hensikten var at 
vi skulle få to år på oss 
t i l å v u r d e r e 
arbeidsgivertilhørighet i 
samarbeide med fag-
foreningene.  

En bakgrunn var at de 
ansatte i Sporveien hadde tradisjon for 
å stemme nei til forhandlingsresultater 
i Oslo kommune også når de var 
meget gode for de ansatte i Sporveien.

I forkant av tariffrevisjonen 2000 
vedtok Sporveisstyret å melde 
Sporveien inn i NAVO (Norsk 
Arbeidsgiverforening for offentlig 
tilknyttede bedrifter), siden omdøpt til 
Spekter. Tariffrevisjonen 2000 ble den 
første i NAVO og Sporveien kom til 
enighet med foreningene etter bistand.  
Hovedgrepene var at bonus 1, 2 og 3 
for trafikkansatte og fastlønnstillegg 
og smusstillegg for arbeidere i teknisk 
sektor ble lagt inn i fastlønnen.  

 I Sporveien har vi siden greid å løse 
tarifforhandlingene lokalt eventuelt 
med bistand, med unntak av i 2014 
hvor pensjon gjorde at oppgjøret 
havnet sentralt mellom partene i 

Spekter (i fase 3). Det har vist seg at 
når partene i Sporveien fikk ansvar for 
tarifforhandlinger så har de også evnet 
å opptrå ansvarlig.  

I n n m e l d i n g a v S p o r v e i e n i 
arbeidsgiverforeningen Spekter hadde 
den konsekvens at frittstående 
fagforeninger som Helgedags-
betjeningens forening ikke fikk 
forhandlingsrett. Etter en prosess gikk 
helgedagsbetjeningen inn i Kommune-
f o r b u n d e t . S æ r a v t a l e n b l e i 
samarbeide med partene gjennomgått 
og særbestemmelser for Helgedags-
betjeningen ble redigert inn i tariff-
avtalen med Kommuneforbundet, 
senere Fagforbundet.  

4. Senere viktige endringer - 
erfaringer, synspunkter og råd.
En endring for førere som jeg vil 
fremheve er at foreningen og 
administrasjonen sammen så at det av 
helsemessige grunner var nødvending 
å gjøre noe med den gamle turnus-
ordningen for førere. Denne gikk ut på 
at en konsentrerte arbeidstid for å få 
lengre fritid. Når en jobbet begynte en 
etter fridag med senvakt, hadde så et 
par midtvakter og avsluttet med et par 
tidligvakter. Resultatet var hyppige 
skifter i døgnrytme i arbeidsperioden. 
Dette ble kalt kolonne eller Oslo-
turnus. I stedet ble en i 2005 enige om 
en ordning med i hovedsak samme 
typer vakter mellom fridager. Dette 
var i første omgang en prøveordning 
som siden ble gjort permanent og tatt 
inn i tariffavtalen. 

Tariffrevisjonene i 2012 og 2016 er 
naturlige å fremheve fordi partene der 
ble enige å utkjøp av arbeidstid for 
førere (begge år) og også for 
administrativt og teknisk ansatte i 
2016. Dette er utkjøp som har 
effektivisert arbeidstiden i bytte for 
lønnskompensasjon og vært viktig 
bidrag til de effektiviseringsresultater 
som Sporveien har forpliktet seg til 
overfor Oslo kommune. 

Klar for feiring av Sporveiens 140-årsdag, 2015
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Effektiviseringsresultater som er 
viktige for at Sporveien skal kunne 
utvikle seg og bestå som konsern. Her 
kan vi trekke linjen tilbake til 
samarbeidet om effektiviseringene på 
første halvdel av 80 – tallet.  
Det samme gjelder det arbeidet med å 
endre pensjonsordningen som har 
pågått i mange år og som resulterte i 
særavtaler i mars 2015 om innføring 
av det som må sies å være en god 
innskuddsbasert pensjonsordning for 
nyansatte pr. 01.04.2015 samtidig som 
tidligere ansatte fikk anledning til å 
b e h o l d e d e n y t e l s e s b a s e r t e 
pensjonsordningen.
 
Når det gjelder overholdelse av lov 
og tariffavtale så er det viktig å nevne 
arbeidet med gjennomgang av skift og 
turnusordninger spesielt i teknisk 
sektor for å sikre at de overholder og 
er i samsvar med bestemmelser om 
arbeidstid og hviletid samtidig som de 
er effektive og gode skiftordninger. 
Det er viktig med kontinuerlig fokus 
på de t te i samarbe id mel lom 
tillitsvalgte og administrasjon. 
Nå har tidligere konsernsjef Trond 
Bjørgan og jeg akkurat deltatt på et 
interessant seminar i Fagforbundet 
hvor et viktig tema som vi bidro på 
var formidling av erfaringer fra den 
perioden i Trond Bjørgans tid som 
konsernsjef hvor Fremskrittspartiet 
hadde samferdselsbyråden og det var 
fattet vedtak om at Sporveiskonsernet 

skulle oppløses (Kollektivtransport-
produksjon AS var bare ment å være 
midlertidig). Det er viktig å være klar 
over disse erfaringene og å se i øynene 
at en lignende situasjon kan oppstå på 
nytt senere.

Det er vesentlig og grunnleggende at 
administrasjonen og Fagforbundet i 
Sporveien i de senere år har utviklet 
en felles virkelighetsforståelse ift. 
muligheter og trusselbilde, hvor 
oppsplitting av konsernet og mulig 
konkurranseutsetting er en del av det 
siste. Dette har vært helt vesentlig for 
at vi har utviklet et godt klima mellom 
administrasjon og tillitsvalgte hvor en 
trekker i samme retning og utfyller 
hverandre overfor omverdenen 
inklusive pol i t ikerne og Oslo 
kommune. Et helt annet klima enn på 
store deler av 90 – tallet og hvor en 
samarbeider om mål, programmer, 
effektivisering og å finne gode 
løsninger til Sporveiens og de ansattes 
felles beste. 

Dette er den norske modellen med et 
organisert arbeidsliv og et nært 
samarbeid mellom arbeidsgiver, 
fagforeninger og myndigheter på sitt 
beste. En modell hvor det er viktig at 
fagforeninger tar helhetsansvar, slik 
LO gjør. Det er slik at tillitsvalgte kan 
formidle synspunkter og forhold hvor 
administrasjonen ofte må være 

tilbakeholdne. I demokratiets og 
politikkens natur ligger det at makten 
over tid vil skifte. Derfor er det 
opplagt at det har vært og fortsatt vil 
være helt vesentlig at sentrale 
tillitsvalgte fører samtaler og pleier 
god kontakt med sentrale politikere 
ikke bare på den rødgrønne siden, men 
også i partier som Venstre, Høyre og 
andre.    
  
Jeg er overbevist om at dette også i 
årene fremover vil være viktig og 
avgjørende for Sporveiens og den 
ansatte. I tillegg er vi nå så heldige at 
v i l e v e r i e n p e r i o d e h v o r 
kollektivtrafikken er i vekst og er et 
bredt polit isk satsningsområde 
samtidig som Sporveien har gode 
resultater. Dette er en situasjon som 
langt fra alltid har vært slik. Håpet er 
at dette sammen med godt samarbeid, 
tillit, felles virkelighetsforståelse og at 
ledelse og tillitsvalgte trekker i samme 
retning vil føre til mange gode år for 
Sporveien og at Sporveiskonsernet 
utvikler seg og består også i fremtiden

Lindas filosofiske gullkorn
Med Linda Nøkleby Amundsen

Småbarnsmødre - 
hør minn bønn! 

Vi har mange elementer i hverdagen 
som både er til glede og fortvilelse. 
Noen mer enn andre. Siden jeg er av 
det kvinnelige kjønn og allerede har 
gjennomgått og avsluttet min rolle 
som småbarnsmor, føler jeg endelig at 
jeg er kommet dithen i livet at jeg kan 
d ra f rem en av mine s tø r s te 
frustrasjoner. Uten fare for å bli kalt 
kvinnehater eller anti-feminist. 

Det er sikkert mannlige syklister i 
sine respektive midtlivskriser som 
topper denne lista, tenker dere. Eller 
eldre, viktige mannfolk i dress.  Men 
neida. Det finnes nok en gruppe her i 
byen vår som får altfor lite negativ 
oppmerksomhet. Nemlig nybakte 
småbarnsmødre med dypvogner og 
ammetåke. 

Dere vet alle godt hvem jeg snakker 
om. Disse svimete kvinnemenneskene 
som står på holdeplassen med et halvt 
flyttelass med babyutstyr, som de bare 
MÅ ha med. Du vet jo aldri om 
babyen din skulle begynne å gå på 
butikken, så da må man ha med gåstol, 
kamerastativ, tøyskift, ekstra dyne og 
pute. Ja, jeg kan nesten banne på at 

jeg har sett en småbarnsmor som 
drasset med seg både lekegrind og 
huske på et tidspunkt. Kan ikke sverge 
på det, for det er jo også en liten 
mulighet for at jeg overdriver. 

Men det jeg synes er rart med disse 
ammende, pakkeslene er hvordan de 
absolutt ikke evner å ta til seg den 
tankerekken at når trikken nærmer 
seg, kan det være greit å gjøre seg klar 
til å stige ombord. Jeg har ikke tall på 
hvor mange ganger jeg har løpt ut og 
spurt om de vil ha litt hjelp å komme 
ombord, og kun fått et kaldt fnys 
tilbake. Disse moderne mødrene er 
ikke kun trege, de er også selvstendige 
kvinner som klarer selv! Fritt oversatt 
til trikkespråk betyr dette «verdens 
treigeste påstigninger». For når dørene 
åpner seg er det litt av en oppvisning å 
se hvordan mobiler skal pakkes ned, 
men allikevel være tilgjengelig. Dyner 
og tepper skal pakkes godt rundt den 
lille, og gjerne gjøre klart til neste 
måltid i samme slengene. Selvfølgelig 
mens man sjonglerer alt dette rundt, så 
skal man selvfølgelig se helt fantastisk 
ut i samme slengen. 

Og de ser virkelig smæsjing ut disse 
kvinnene. Der sandalene deres 
matcher alt fra bleievesken til 
nøkkelringen. De bærer ikke preg av 
v e r k e n s ø v n l ø s e n e t t e r e l l e r 
tidsklemma som vi andre kjenner så 
altfor godt til. De ser bare velstelt og 
totalt ukonsentrerte ut. Så jeg skal vel 
kanskje innrømme at tidsvis kan det 
også være en smule sjalusi fra min 
side som trigger denne motviljen. 

Men uansett hvor vakre de er så er de 
usannsylig treige. Ja faktisk de 
treigeste passasjerene som er å 
oppdrive i den lille fine byen vår. 
Siden de har det nyvunnede ansvaret 
med å oppdra en av Oslos helt ferske 
borgere, kan man ikke bli sinte på dem 
heller. De har jo tross alt et enormt 
ansvar å bære. Og da er det jo ikke 
rart at de sliter med å gjennomføre 
enkle oppgaver som å gå av og på en 
trikk. 

Derfor vil jeg gjerne komme med en 
varm oppfordring til alle nybakte 
småbarnsmødre: Ta buss!

SATIRE
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Effektiviseringsresultater som er 
viktige for at Sporveien skal kunne 
utvikle seg og bestå som konsern. Her 
kan vi trekke linjen tilbake til 
samarbeidet om effektiviseringene på 
første halvdel av 80 – tallet.  
Det samme gjelder det arbeidet med å 
endre pensjonsordningen som har 
pågått i mange år og som resulterte i 
særavtaler i mars 2015 om innføring 
av det som må sies å være en god 
innskuddsbasert pensjonsordning for 
nyansatte pr. 01.04.2015 samtidig som 
tidligere ansatte fikk anledning til å 
b e h o l d e d e n y t e l s e s b a s e r t e 
pensjonsordningen.
 
Når det gjelder overholdelse av lov 
og tariffavtale så er det viktig å nevne 
arbeidet med gjennomgang av skift og 
turnusordninger spesielt i teknisk 
sektor for å sikre at de overholder og 
er i samsvar med bestemmelser om 
arbeidstid og hviletid samtidig som de 
er effektive og gode skiftordninger. 
Det er viktig med kontinuerlig fokus 
på de t te i samarbe id mel lom 
tillitsvalgte og administrasjon. 
Nå har tidligere konsernsjef Trond 
Bjørgan og jeg akkurat deltatt på et 
interessant seminar i Fagforbundet 
hvor et viktig tema som vi bidro på 
var formidling av erfaringer fra den 
perioden i Trond Bjørgans tid som 
konsernsjef hvor Fremskrittspartiet 
hadde samferdselsbyråden og det var 
fattet vedtak om at Sporveiskonsernet 

skulle oppløses (Kollektivtransport-
produksjon AS var bare ment å være 
midlertidig). Det er viktig å være klar 
over disse erfaringene og å se i øynene 
at en lignende situasjon kan oppstå på 
nytt senere.

Det er vesentlig og grunnleggende at 
administrasjonen og Fagforbundet i 
Sporveien i de senere år har utviklet 
en felles virkelighetsforståelse ift. 
muligheter og trusselbilde, hvor 
oppsplitting av konsernet og mulig 
konkurranseutsetting er en del av det 
siste. Dette har vært helt vesentlig for 
at vi har utviklet et godt klima mellom 
administrasjon og tillitsvalgte hvor en 
trekker i samme retning og utfyller 
hverandre overfor omverdenen 
inklusive pol i t ikerne og Oslo 
kommune. Et helt annet klima enn på 
store deler av 90 – tallet og hvor en 
samarbeider om mål, programmer, 
effektivisering og å finne gode 
løsninger til Sporveiens og de ansattes 
felles beste. 

Dette er den norske modellen med et 
organisert arbeidsliv og et nært 
samarbeid mellom arbeidsgiver, 
fagforeninger og myndigheter på sitt 
beste. En modell hvor det er viktig at 
fagforeninger tar helhetsansvar, slik 
LO gjør. Det er slik at tillitsvalgte kan 
formidle synspunkter og forhold hvor 
administrasjonen ofte må være 

tilbakeholdne. I demokratiets og 
politikkens natur ligger det at makten 
over tid vil skifte. Derfor er det 
opplagt at det har vært og fortsatt vil 
være helt vesentlig at sentrale 
tillitsvalgte fører samtaler og pleier 
god kontakt med sentrale politikere 
ikke bare på den rødgrønne siden, men 
også i partier som Venstre, Høyre og 
andre.    
  
Jeg er overbevist om at dette også i 
årene fremover vil være viktig og 
avgjørende for Sporveiens og den 
ansatte. I tillegg er vi nå så heldige at 
v i l e v e r i e n p e r i o d e h v o r 
kollektivtrafikken er i vekst og er et 
bredt polit isk satsningsområde 
samtidig som Sporveien har gode 
resultater. Dette er en situasjon som 
langt fra alltid har vært slik. Håpet er 
at dette sammen med godt samarbeid, 
tillit, felles virkelighetsforståelse og at 
ledelse og tillitsvalgte trekker i samme 
retning vil føre til mange gode år for 
Sporveien og at Sporveiskonsernet 
utvikler seg og består også i fremtiden

Lindas filosofiske gullkorn
Med Linda Nøkleby Amundsen
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usannsylig treige. Ja faktisk de 
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ansvar å bære. Og da er det jo ikke 
rart at de sliter med å gjennomføre 
enkle oppgaver som å gå av og på en 
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Frode 
Eriksen
▪︎ Nestleder bussarbeiderklubben

Det var i 2002 at den canadiskfødte 
Herwig gjennomførte en sykkeltur fra 
hjembyen London, rundt Østersjøen, 
og til Stockholm der hans nye svenske 
kjæreste bodde. Planen var å 
fotodokumentere turen ved å ta ett 
bilde hver dag, og det som ble 
tilfeldige møter med rare og uvanlige 

Kjærlighet til en svenske førte fotografen Christopher 
Herwig mye nærmere gamle sovjetiske bussholdeplasser.

holdeplasser, ble etter hvert en ren 
besettelse.

Ikke visste han da at den skulle 
bringe han rundt i det gamle 
Sovjetunionen, eller at han måtte 
betale en drosjesjåfør i Abkhasia ved 
Svartehavet en fet bestikkelse for ikke 
å b l i o v e r l e v e r t t i l m i l i t æ r e 
myndigheter.

Men etter 12 år og 30000 kilometer i 
bil, på sykkel, i drosje og på buss 
rundt om i forhenværende sovjetiske 

delstater, gav han til slutt ut sin første 
bok i 2015: Soviet bus stops I, der han 
over 192 sider presenterte 159 
bussholdeplasser fra 13 av de tidligere 
sovjetiske statene.

I høst kom en ny utgave ut, Soviet 
bus stops II, etter et nytt maratonløp 
rundt om i det gamle sovjet. Denne 
gangen 19000 kilometer i Russland, 
Ukraina og Georgia, der over 10000 
bilder til slutt ble redigert ned til nye 
192 sider. 

Felles for fotobøkene er hvordan 
Herwig viser at de sovjetiske 
arkitektene tilsynelatende ikke hadde 
n o e n b e g r e n s n i n g e r , v e r k e n 
kunstnerisk eller økonomisk når 
holdeplassene skulle utformes. Mange 

er de reneste kunstverk, ofte mer 
vakre og karakteristiske i form og 
uttrykk enn funksjonelle. I dag 
f r a m s t å r h o l d e p l a s s e n e f o r 
utenforstående som både nedslitte, 
rare, futuristiske, komiske, men også 
vakre.
 
Dette var mer enn busstopp. Her 
skulle en få andre inntrykk enn bare 
det å stirre på de standardiserte og 
k j e d e l i g e , m e n f u n k s j o n e l l e 
holdeplassene som vi som oftest tilbys 
her til lands.

Selv om flere av holdeplassene ikke 
lenger er i bruk, står de tilbake som 
monumenter over en svunnen tid, men 
også en tid som de siste årene har fått 

Aktuell fotobok: 
Soviet bus stops II

En versjon av denne omtalen stod på trykk i Omnibus 3/17.

økt interesse med fokus på den 
sovjetiske arkitekturen, på både godt 
og vondt. Kjartan Fløgstads bok 
Trans-Sovjet Ekspress (Vigmostad & 
Bjørke) som kom ut tidligere i 2017, 
er et godt utgangspunkt for å få et 
grunnleggende innblikk i arkitekturen, 
akkurat 100 år etter revolusjonen.

En folkefinansiert testutgave av 
Soviet bus stops I kom ut i 2014, og 
etter at den ble utsolgt på kort tid, kom 
første ordinære utgave ut i 2015, utgitt 
av britiske Fuel Publishing. Også 
2017-utgaven er det Fuel som utgir, 
etter at første bok både solgte bra og 
samtidig fikk gode kritikker. 

Forordet i oppfølgeren er det 
arkitektur- og kulturkritiker i The 
Guardien, Owen Hatherley, som gir. 
Han beskriver hvordan Sovjetunionen 
lot arkitektene vise sovjetiske verdier i 
form av holdeplassenes utforming.

Bøkene er å få kjøpt i Norge, men du 
bør være forbredt på at dette er 
bestillingsvare. Tronsmo i Oslo er et 
brukbart tips om du ikke vil vente.

Vol I: ISBN 978-0-9931911-0-7.  
Vol II: ISBN 978-0-9931911-8-3.

Se flere bilder på Facebook: Soviet 
Bus Stops, eller på Herwigs nettsted 
http://herwigphoto.com/

Første bok med bilde fra Taraz, Kasakhstan
Foto: Christopher Herwig

Andre bok med bilde fra Goderzi Pass, Georgia 
Foto: Christopher Herwig

Kommer ikke bussen snart? Et ikke helt utypisk 
gammelt sovjetisk busstopp i Echmiadzin, Armenia
Foto: Christopher Herwig
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▪︎ Nestleder

Frode J. 
Rustbakken
▪︎ Redaktør OSA-Sporet

Pinto Vunge, leder av Barnebyen i 
Huambo, Angola, ble invitert av SOS-
Barnebyer for en Norgesturne tidligere 
i høst. Det var hans første besøk i 
Norge, og han gledet seg stort over å 
komme hit.

Første besøk i Fagforbundet Oslo, var 

et fellesmøte i forbundets lokaler i 
Apotekergata. 2. nestleder Anna 
Elisabeth Uran og Lasse Kristiansen, 
ønska velkommen og alle foreningene 
fikk en oppfriskning i hva som skjer i 
barnebyen.

Barnebyen er i stor endring. Barna er 
i ferd med å bli voksne (en fjerdedel 
er mellom 16 og 19 år), og behovet for 
skolering dreier seg mer om hva de 
skal gjøre når de etter hvert flytter ut 
av barnebyen. Sjølve barnebyen kan 
tilby korte kurs innen bilmekanikk, 
rørlegger, tømrer, elektriker eller syer. 
De samarbeider med myndighetene og 
andre skoler for å få ungdommene inn 
i videre utdanning.

Etter denne oppdateringa, drar vi til 
Tøyen hvor Pinto får overrakt en 
b e v i l g n i n g t i l b a r n e b y e n a v 
barnebykontakt Saima Iqbal og leder 
Rune Aasen. Deretter er det inn for å 
teste T-banesimulatoren, hvor Pinto 
greide seg bra (etter å ha rasa over en 
elg, en bil og passert ett par stasjoner).
Etter simulatorkjøring er det ut på 
linje 1 til Frognerseteren. Pinto får 
overvære togfører 5743 Arif Memisis 
trygge framføring. For en gangs skyld 
er det ikke tåke rundt kollen, og Pinto 
får god utsikt over Oslo.

Vi intervjuet Pinto, og han har noen 
betraktninger til dette besøket. Han 
kjenner oss godt, spesielt med tanke 
på at barnebyens skole bærer navnet 
OSA-Skolen, og at vår forening var 
pådriveren for å starte prosjektet med 
barnebyen. OSA-Sporet måtte bare ta 
en prat med Pinto når han først var i 
byen. Det var også veldig spesielt for 
meg siden jeg har holdt mang en 
innledning om barnebyen, og det 
fantastiske arbeidet de gjør. 

Hvor mange år har du vært leder 
for Barnebyen?
- Jeg har vært leder for barnebyen 
siden 2009, så det er over 8 år nå.

H v o r m a n g e b a r n e r d e t i 
barnebyen nå?
- Det er for tiden 122 barn som bor i 
barnebyen, og det er temmelig likt 
fordelt mellom gutter og jenter. Det er 
dog mange flere som går på skolen 
vår, og vi har passert over 1200 barn.
Jeg har fått med meg at dere har 
hatt utfordringer med rent vann og 

elektrisitet til barnebyen. Har dere 
løst problemene med dette nå? 
- Vi har et vannsystem på plass i 
barnebyen, så det er ikke det største 
problemet pr. i dag. Det store 
problemet er at vi må dele vannet med 
resten av samfunnet rundt, fordi de har 
begrenset tilgang til rent vann. Vi har 
også flere perioder med tørke, og da 
må vi vente på regn. 

Hvordan er forholdet deres til de 
lokale politikerne? Har dere 
jevnlige møter med dem for å 
diskutere problemstillinger i forhold 
til barnebyen?
- Vi har et bra forhold til styres-
maktene samt jevnl ige møter. 
Barnebyen har en rekke utfordringer, 
og det politiske arbeidet må være en 

Besøk hos Fagforbundet Oslo
Foto: Bjørn Wikstrøm

d e l a v 
løsningen. Vi 
samarbeider bra 
m e d u t -
d a n n e l s e s -
sektoren hvor de 
b i d r a r t i l 
lærernes lønn, 
men utover det 
har vi en lang 
vei å gå. 

Jeg regner med at hele lokal-
samfunnet blir positivt påvirket av 
det arbeidet som gjøres i barne-
byen?
- Det kan jeg absolutt bekrefte. 
Barnebyen er et stort lys i mørket for 
hele samfunnet vårt, og er med på å 
videreutvikle lokalsamfunnet. Alle ser 

på barnebyen som særdeles positivt, 
noe vi ofte får høre. 

Hva vil du si til oss bidrar til 
barnebyen hver måned, og kanskje 
til de som ikke bidrar enda?
- Jeg vil rette min personlige takk til 
de som bidrar med både tid og penger 
til vår elskede barneby. Dere har 
solidaritet i deres hjerter, og hvis flere 
rundt omkring i verden hadde tenkt 
som dere, så hadde vi hatt mye mindre 
krig og elendighet. Hvis alle bidrar litt 
som dere hadde vi hatt en annerledes 
verden. Nok en gang, tusen takk for 
alt arbeidet dere gjør for oss. 

Vi må selv takke for det fantastiske 
arbeidet dere gjør for barna i 
barnebyen hver eneste dag. Dette var 
et av de mer spesielle intervjuer jeg 
har gjort. Det å se godheten i øynene 
til Pinto kan gjøre enhver rørt til tårer. 
En slik mann er verdt sin vekt i gull.  

Pinto og 5743 - Arif Memisis.
Foto: Ola Floberg

Pinto, en mann med et usvikelig 
engasjement for barnebyen i Angola

SOS-BarnebyerSOS-Barnebyer

Samling på Tøyen
Foto: Frode J. Rustbakken
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▪︎ Redaktør OSA-Sporet
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Tusen takk for din viktige støtte til 
SOS-barnebyers arbeid i Murmansk. 
Gjennom svært gode bidrag fra OSA´s 
medlemmer har vår forening spilt en 
be tydningsfu l l ro l le både for 
f inansieringen av barnebyen i 
Murmansk og den senere drift. I OSA-
huset har barn nå gjennom 13 år fått 
god og kjærlig omsorg, dette har gitt 
barna grunnlag for utdanning og 
yrkesvalg. Muligheter som kommer 
både den enkelte ungdom, så vel som 
samfunnet til gode. For alt dette vil vi 
si tusen takk til deg og alle de andre 
som har gjort dette mulig. 

I de siste tjue årene har SOS-
barnebyer i Russland arbeidet 
målbevisst for å ta et stadig større 
økonomisk ansvar for egne barnebyer 

og prosjekter. Dette har vært mulig 
fordi mange russere har hatt materielt 
overskudd til å gi, samtidig som SOS-
Russland har arbeidet for å utvikle en 
positiv giverkultur.  SOS-barnebyer 
Russland har lykkes svært godt, det 
betyr at de nå er i stand til å ta 
økonomisk ansvar for alle sine 
barnebyer og prosjekter. Ikke bare det, 
de er nå også i stand til å bidra til 
SOS-barnebyer i andre land. 

Med dette som bakgrunn har vi nå 
fått avklarende melding om at den 
støtte vi nå har gitt til driften av OSA-
huset i Murmansk er det mer bruk for 
i SOS-barnebyer i andre land, blant 
annet Angola. Det passer jo oss godt 
som jo har Fagforbundets SOS-
barneby i nettopp Angola. 

Idéen om Fagforbundets SOS-
barneby ble unnfanget i samtaler 
mellom representanter for SOS-
barnebyer og Oslo Sporveiers 
Arbeiderforening under åpningen av 
OSA-huset og resten av barnebyen i 
Murmansk. Det var også OSA som 
løftet idéen frem på bordet til 
forbundsledelsen. Våre gode bidrag til 
Fagforbundets SOS-barneby kan 
derfor godt sies å ha startet i 
Murmansk, i dag har vi 126 givere til 
våre barneby i Angola. Absolutt en 
stolt tradisjon å ivareta. Vi håper 
derfor at du nå når SOS-barnebyer i 
Russland selv klarer å finansiere 
driften av barnebyen i Murmansk, i 
stedet kan gi ditt bidrag til vår barneby 
i Angola, hvor vi har et spesielt ansvar 
for skolen.

Kjære OSA-medlem

Med vennlig hilsen

Rune Aasen Bente Lier 
Generalsekretær SOS-Barnebyer

SOS-Barnebyer

Er du allerede bidragsyter til 
Fagforbundets barneby og ønsker å 
øke beløpet, ring 23 35 39 00, eller 
send mail: 
turid.weisser@sos-barnebyer.no 

Praktisk hvordan man endrer over til Fagforbundets barneby:

Ønsker du å bli ny bidragsyter til 
Fagforbundets barneby, fyll ut skjema 
på siste side i bladet og send inn til 
SOS-barnebyer, postboks 733 sentrum 
0105 Oslo, eller gi til en fagforenings-
leder

Det faste lønnstrekket til barnebyen i 
Murmansk blir avsluttet med siste 
trekk 20. desember 2017

SOS-skolen, Cambiote skolen i Huambo med barn og rektor Fabio høsten 2017.

mailto:turid.weisser@sos-barnebyer.no
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Vi er kollektivt medlem av Østkanten Bluesklubb. 
Møt opp på konserter og arrangementer til 
medlemspris. Konserter (stort sett) på Herr Nilsen. 

www.ostkantenbluesklubb.no

Østkanten Bluesklubb

Har du appene til LO-Favør? Last ned gratis i App Store eller Google Play.

INFO
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Støtt Fagforbundets 
barneby i Angola!

✂ Klipp ut og lever til fagforeningsleder

OSA-Sporet Nr 1 - april 2017

SOS-barnebyer er en internasjonal 
humanitær organisasjon som arbeider for 
å gi barn et trygt hjem. SOS-barnebyer 
støtter familier slik at de kan skape et 
godt oppvekstmiljø for barna sine, og gir 
barn som trenger en ny familie, et nytt 
hjem i en SOS-barneby.

SOS-barnebyer sørger for utdanning og 
he lset i lbud, enten g jennom egne 
programmer eller i samarbeid med 
ansvarsfulle partnere. Målet er at barna 
skal bli selvstendige voksne og en 
ressurs for samfunnet sitt.

SOS-barnebyer har over 60 års erfaring 
i n n e n b a r n e o m s o rg o g a r b e i d e r 
uavhengig av nasjonalitet, kultur og 
religion. SOS-barnebyer har i dag 508 
SOS-barnebyer og totalt over 2000 
programmer i 132 land over hele verden. 
76 000 barn og unge har sitt hjem i en 
barneby eller et ungdomshus, og 155 
000 barn, unge og voksne går i SOS-

barnehager, skoler og yrkesopplærings-
sentre. Over 300 000 barn og voksne 
fpår hjelp gjennom SOS-barnebyers 
familieprogram.

Fagforbundets barneby er ferdigstilt og 
ble åpnet høsten 2010.

Fagforbundets barneby vil gi 120 barn et 
trygt hjem og en god oppvekst. I tillegg 
støtter SOS-barnebyer flere hundre barn 
og deres familier i lokalsamfunnet 
gjennom famil ieprogram, skole og 
barnehage.

Fullt utbygd skal familieprogrammet gi 
tilbud til 1200 personer. Målet er å gi 
hjelp til selvhjelp slik at familiene etter 
hvert kan greie seg selv.

Fylkene, OSA og administrasjonen har 
tatt finansieringsansvar for drift av 
familiehus, barnehage og skole. 
Nå trenger vi deg med på laget.


