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Uravstemninga 2022:

Bussførerne sa ja til lønnsoppgjøret
• Lav oppslutning om valget
• Knapt ja-flertall i Fagforbundet
• De med fagbrev blir lønnsvinnerne
Bussførerne stemte ja til det framlagte forslaget til
lønnsoppgjør for bussførerne. Det er i tråd med anbefalingen
fra forbundenes felles forhandlingsutvalg, der 32 av 36
medlemmer stemte ja til forslaget. Resultatet ble offentliggjort
8. juni etter at det var meddelt Riksmekleren. 71,6 % av de
avlagte stemmene støttet forslaget. Ettersom resultatet
allerede var meklet, ville et nei-flertall gitt en ny busstreik.
Til sammen 12.096 medlemmer i Fellesforbundet, Norsk
Jernbaneforbund, Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet
hadde stemmerett. Men bare 61,4 % av disse - eller 7908 avla stemme, mot 83,2 % i 2020.
I år var det de tekniske kravene det ble fokusert på, som
forskuttering av sykepenger og overtid ved forsinkelser over
fire minutter og at sikkerhetssjekk er en del av arbeidstiden.
I kroner er det de med fagbrev – 30 prosent - som kan være
fornøyd. Førere med fagbrev tar litt innpå industriarbeiderlønna, mens førere uten fagbrev taper.
Det etterbetales 4 kroner i generelt tillegg fra 1. april,
ytterligere kr 4,50 fra 1. juli, og kr 4,50 fra 1. april 2023.
Minstelønna i turbil øker med 20 kr/t, renholdere 15 kr/t,
mekanikere og hjelpearbeidere 7 kr/t. Alle fagbrev betales
med 3 kr/t ekstra fra 1. april.

Et knippe av Fagforbundets medlemmer i
Unibuss foran Oslo rådhus under
bussarbeiderstreiken høsten 2020.

Oppgjøret i tall:
Antall stemmeberettigede: 12.096
Antall stemmer: 7908 (61,44 %)
Ja-stemmer: 5465 (71,64 %)
Nei-stemmer: 2376 (28,36 %)
Fellesforbundet: 61,4 % ja
Norsk Jernbaneforbund: 72,64 % ja
Fagforbundet: 50,75 % ja
Yrkestrafikkforbundet: 75,57 % ja
Les enighetsprotokollen her:
https://www.fagforbundet.no/globalassets/_lonn-ogavtaler/enighetsprotokoll_buss22.pdf

«Jeg har ikke bil. Mitt liv er avhengig
av 17-trikken og 31-bussen.
Busstreiken var et mareritt for meg.
Sjåførene står på, kjører hele
døgnet. Deres jobb er virkelig
samfunnskritisk. Men du ser ikke
dem i mediene. De blir ikke profilert i
Aftenposten.»
Sofie Høgestøl til Aftenposten/Amagasinet 21. november 2020

meninger

Vox populi
Lønnsoppgjøret i bussbransjen ble som
det ble. Når dette skrives er resultatet
nettopp kommet ut. Det gikk som det
pleier å gå, bussførerne har til gode å
stemme ned et anbefalt forslag i et
lønnsoppgjør.
Resultatet er bussførernes egen dom
over lønnsoppgjøret.
I utgangspunktet
snakker vi om et
forslag, som legges
fram til doms der
«folkets stemme»
bestemmer om det
blir ja eller nei.

I Fagforbundet
stemmes det
elektronisk.

Det nærmeste en
noen gang har
kommet «nei» var i
2020, selv om mange av oss stod på
streikestand i ti dager kanskje fikk
inntrykk av det. Om 43 bussførere som
stemte «nei» hadde endret mening og
stemt «ja» hadde streken fortsatt.

LO-kongressen 2022:

Buss i rutetrafikk skal drives av
fylkene selv med egne ansatte
LO-kongressen i uka som var gikk kanskje under radaren
for mange. Fagforbundets delegat Stein Guldbrandsen
fikk kongressen med på at LO vil arbeide for at
unntaksbestemmelsen i kollektivtrafikkforordningen blir
brukt. Kort fortalt betyr det at det offentlige skal drive
kollektivtrafikken med egne ansatte. Guldbrandsen selv
skriver på sin egen FB-side at «Det betyr at offentlige
bevilgninger ikke skal gå til profitt, at busser ikke blir
skrotet lenge før levetida er ute, det betyr at det offentlige
slipper å finansiere et stort og dyrt anbudsbyråkrati og
det ikke minst at de ansatte vil få et reelt partsforhold.»
For Guldbrandsen er en 21 år lang maraton over, dette
var sjette gang har prøvde å få LO-kongressen med på et
slikt vedtak! Se hans innlegg på kongressen her:
https://www.lo.no/.../stein.../stein-guldbrandsen------oslo/

Slik er demokratiet. Det viktigste er ikke
at en side vinner, men at den tapende
siden aksepterer at en har tapt.
Alternativet er at en springer rundt og
klager over at valget er stjålet. Da er det
ikke valget en undergraver, men
systemet. Demokratiet.
Ordet kommer fra gresk δῆμος dēmos
(folk) og κρατία kratía (styre).
Folkestyret er en styreform hvor folket
har direkte eller indirekte innflytelse på
hva slags beslutninger som fattes.
Det er verd å merke seg at ja-flertallet
blant Fagforbundets stemmer var svært
knapt. Men uten betydning for
resultatet. I bussbransjen har de fire
forbundene bestemt at en stemmer
samlet og hvert medlem har sin
stemme. Det betyr blant annet at
menings-strømningene i de større
forbundene betyr mer enn i de mindre
forbundene.
Men det viktigste er å stemme. Da blir
en ikke stående helt meningsløs.
***28931

OSA Bussklubben er et nyhetsbrev fra bussklubben i
Oslo Sporveiers Arbeiderforening. Det gis normalt ut andre
torsdag i februar, april, juni, august, oktober og desember,
og ved behov. Materiellfrist er måneden før utgivelse.
Nyhetsbrevet sendes bussklubbens medlemmer per epost
som pdf. I tillegg produseres det et antall papirutgaver. Det
legges ut for nedlasting på OSAs sosiale medier.
Redaksjonen består av bussklubbens styre. Vi tar imot
tilbakemeldinger, forslag til innhold, ris og ros. Kontakt;
frode.eriksen@unibuss.no.
Redaksjonen avsluttet 8. juni 2022.
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nyheter

Et spørsmål om forsikring?
Når du melder deg inn i Fagforbundet – eller er medlem av
Fagforbundet – får du tilgang til en rekke
forsikringsordninger.
Innboforsikringen og stønadskassa (engangsutbetaling til
medlemmers etterlatte) er kollektive og kan ikke sies opp.
Følgende tre forsikringer er de vi oftest får henvendelser om.
Disse er alle frivillige og en kan derfor si de opp eller la være å
betale krav om en ikke ønsker forsikringene. Om en vil unngå å
få krav tilsendt er det best å kontakte tilbyderne av
forsikringene og melde sin oppsigelse direkte.
Fagforbundets uføre- livs og ulykkesforsikring kan man
reservere seg mot ved å sende epost til
forsikring@fagforbundet.no.
Advokatforsikring kan man reservere
seg mot ved å sende epost til
post@help.no.
Reiseforsikringen etableres og
betales direkte hos Fremtind forsikring
(https://www.fremtind.no/kontakt-oss/ ).
Der kan en også gjøre endringer eller
avslutte kundeforholdet.

OSA-kalender (foreløpig)
8. juni; Uravstemningsresultatet i
bussbransjen offentliggjøres
17. juni; Hovedstyremøte OSA
18. juni 15:00; Garderobetreff for
OSAs kvinner på Oslo Mekaniske
Verksted
10. juni; kurs i arbeidstid for
medlemmer og tillitsvalgte
20.-26. juni; Fagforbundsuka
Juni; Ruter tildeler anbudskontraktene Oslo Øst 1&2
Juli; ferie?
1.-2. september; 3. konferanse av
«Kvinner på skinner»
3. september; Kulturfestival på
Kjeholmen
12.-13. september; Intro-kurs for
nyansatte
Fagforbundet rundet rundt tall
Fagforbundet fikk 25. mai sitt
medlem nummer 400.000!

På LO favørs nettsted kan du finne flere
forsikringer og medlemsfordeler som LO-medlem:
https://www.lofavor.no/forsikring
LOfavør infosenter hjelper deg med dine spørsmål.
Åpningstider er mandag – fredag 08.30 – 15.30.

Medlemsmøte om lønna
19. mai arrangerte bussklubben
OSA et medlemsmøte på Alnabru
garasje om det framlagte forslaget
til lønnsoppgjør.
Klubbleder Marit Sauge, som også
sitter i det sentrale forhandlingsutvalget orienterte om krav og motkrav
og svarte på spørsmål knyttet til
forbundenes prioriteringer og hva en
fokuserte på å få gjennomslag for.

Vet vi nok om deg?
Har du flyttet, fått nytt telefonnummer eller epostadresse,
eller har du bare byttet bussgarasje? Hjelp oss å holde
medlemsregistret oppdatert. Du kan endre opplysninger om
deg selv på: http://minside.fagforbundet.no/
Du kan også kontakte organisasjonssekretær Øystein Wiik på
osa@sporveien.no, så hjelper han deg!
På forhånd takk!

Nyhetsbrevet OSA bussklubben
I år har vi forsøkt oss på et
nyhetsbrev, «OSA bussklubben».
Takket være lønnsoppgjøret ble
det noen ekstrautgaver. Klubben
gav ut følgende utgaver av
nyhetsbrevet første halvår:
10. februar; Lønnsoppgjøret 2022
10. mars; Meklingsfrist fredag
7. april; Overhengende streikefare
28. april; Brudd i lønns...
5. mai; Meklingen...
13. mai; Lønnsoppgjøret i...
9. juni; Bussførerne sa ja...
De ligger alle på dato på klubbens
FB-side og kan hentes der om du
savner noen.
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Siste

Europeiske transportarbeidere sa tydelig ja til «egen regi»
Kollektivtrafikken bør være offentlig eid og offentlig drevet av offentlig ansatte
transportarbeidere. Bare på den måten hindrer en at velferdsprofitører forsyner seg av
penger som skulle ha vært brukt til bedre kollektivtransport.
Den sjette kongressen i den europeiske
transportarbeiderføderasjonen (European Transport
Workers’ Federation - ETF) vedtok i en uttalelse at
kollektivtransporten bør være offentlig eid og offentlig
drevet. Kongressen ble avholdt i Budapest 24. til 27. mai.
Kongressen mener at den beste måten for europeiske
land å komme seg etter Covid-19-krisen og å takle
klimakrisen på er å investere i kollektivtransportinfrastruktur, tjenester og kollektivtransportarbeidere og å
sikre at europeiske land oppfyller deres juridisk bindende
begrensninger på karbonutslipp.
Kongressen vedtok også at offentlig transport bør være
under offentlig eierskap og ikke et område for
outsourcing. Dette for å sikre de ansattes arbeidsvilkår og
at de pengene som brukes på kollektivtransporten blir i
kollektivtransporten og ikke tas ut som profitt.
Kollektivtransportarbeidere er kjernen i vellykket offentlig
transport mener kongressen og viser til innsatsen de
ansatte under Covid-19-pandemien for å sikre en trygg
kollektivtrafikk.
Les hele uttalelsen på OSAs Facebookside, i
innlegget publisert 27. mai kl. 11:49.

Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Bussarbeiderklubben
Kontortid: OSA Alnabru garasje, Strømsveien 196; ta kontakt for avtale. OSA Tøyen 09-15, Økernveien 9.
Kontakt: e-post osaalnabru@unibuss.no eller osa@sporveien.no. Dine tillitsvalgte i bussklubben er:

Marit Sauge

Frode Eriksen

Milos Masik

Asfaw Tesema Erena

Miljan Zdravkovic

Leder

Nestleder og sekretær

Varamedlem

Styremedlem og
plasstillitsvalgt i Nobina

Styremedlem

Tlf: 45 81 00 34

Tlf: 90 77 72 22

Tlf: 99 87 79 01

Tlf: 95 21 79 45

Tlf: 40 64 76 57

marit.sauge@unibuss.no

frode.eriksen@unibuss.no

milos.masik@unibuss.no

aserena@online.no

miljan.zdravkovic@unibuss.no

Bussarbeiderklubben er en del av Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA). OSA er Sporveiens
største fagforening med over 1500 medlemmer i alle deler av konsernet.
OSA er et resultat av en fusjon 1. oktober 1997 mellom Oslo Sporveiarbeideres Forening
(OSAF) etablert 16. juni 1900, og Oslo Sporveisbetjenings Forening (OSBF) etablert i 1984 da
forgjengeren Kristiania elektriske Sporveis Forening ble stiftet. OSA var opprinnelig tilknyttet
Norsk Kommuneforbund, men er siden 2003 en del av Fagforbundet, som avdeling nr. 029.
OSA består av klubbene; Buss, Sporvogn, T-bane, Helgedag, Verksted, Personal og Infrastruktur.
Meld deg inn hos oss på: osa-sporveien.no/bli-medlem

