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Årsberetning for Oslo Sporveiers Arbeiderforening 2021 

Innledning
Styret i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) legger frem foreningens årsberetning i 
henhold til § 11.3.3. Årsberetningen er foreningens tilbakemelding til medlemmene på hvilke 
resultater styret har oppnådd hvilke saker styret har jobbet med og noen hint om hva 
kommende periode vil bringe. Årsberetningen skal innberettes til Region Fagforbundet Oslo, 
jfr. vedtektenes § 13.4.2, som igjen innberetter fylkeskretsens resultater til Fagforbundet 
sentralt. 

OSA har ved utgangen av 2021 1536 yrkesaktive medlemmer, det verves bra i alle klubber. 
At medlemstallet er synkende skyldes krav om rydding i Fane 2-registeret. OSAs tillitsvalgte 
presenterer foreningen for nyansatte på alle nivåer, bortsett fra i Unibuss. 

Årsmøtene i klubbene ble alle avholdt på Zoom, bortsett fra Personal- og ledelsesklubben 
som avholdt sitt årsmøte fysisk da restriksjonene var mildere. OSA har som organisasjon blitt 
flinkere til å avholde møter digitalt og vi har utstyr som trengs så alle årsmøtene blei 
gjennomført på en forsvarlig måte. Leder av valg- og kontrollkomiteen i OSA Erik N. Norman-
Larsen er løpende orientert for å sikre at valgene er gjennomført etter Fagforbundets 
vedtekter/hovedavtalen. 

Korona 
Korona gir fortsatt store konsekvenser for samfunnet. Gjennom 2021 har forskjellige 
restriksjoner i flere smittebølger fått store konsekvenser for Norge og mange arbeidstagere 
har mista jobb eller blitt permittert. Raymond Johansen varsla i september en etterlengta 
gjenåpning etter at Oslo var nedstengt i lange perioder. Dessverre varte et åpent samfunn 
kort. Omikronvarianten av koronaviruset slo til på seinhøsten og regjeringa Støre måtte sette 
inn strenge restriksjoner som hjemmeskole, skjenkestopp og munnbindpåbud. Offensiven 
for å få befolkninga til å vaksinere seg intensiveres og mange har nå fått tredje dose av 
vaksine. 

Dessverre gjelder ikke dette fattige land hvor befolkningen er overkjørt av rike land som 
kjøper opp vaksiner til egen befolkning og holder på patentrettigheter.  

OSA vil uttrykke solidaritet med alle som har mista hele eller deler av inntekten. 

Strategien i Norge har hele tida vært å skjerme helsevesenet mest mulig for å ha kapasitet 
nok til å lege de som trenger det. Helsevesenet gjør fortsatt en kjempeinnsats og vi ser hvor 
viktig det er at vi har en velferdsstat. 

Sporveien er ansett som samfunnskritisk tjeneste i og med at T-bane, trikker og busser 
sørger for at folk kommer seg på jobb og har tilgang til andre deler av byens tjenester. Byens 
befolkning er samtidig oppfordra til å ta kollektivt minst mulig. Ansatte i Sporveien som har 
mulighet til det blei pålagt hjemmekontor med begrunnelse for smittefare på jobb og i 
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jobbreise. At befolkninga blei fraråda å reise førte til at inntektene til kollektivtrafikken falt 
drastisk og kollektivtrafikken har fått krisehjelp fra regjeringa for å holde hjula i gang. 
Billettkontrollen og servicepunktenes ansatte bidro med rengjøring innvendig i vogner også i 
2021. OSA setter pris på at vi slapp diskusjoner om permitteringer i Sporveien. Styret retter 
takk til vernetjenesten i Sporveien for godt samarbeid.  

Styret i OSA vil takke alle som har bidratt og fortsatt bidrar til at vi sammen kommer oss 
gjennom denne krisa og at hverdagen blir normal. Tross alle utfordringer så har alle ansatte i 
Sporveien kommet godt ut av koronakrisa i forhold til andre grupper i samfunnet. 

Organiseringen av kollektivtrafikken 
Nå eier Sporveien vognmateriellet sjøl gjennom Sporveien Vognmateriell AS. Resultat av 
bystyrets vedtak om å legge vogneierskapet i Sporveien vises ved at det er blitt mindre 
byråkratisk mellom selskapene og at det nå er satt full fart i prosjekt med å bytte førerstol på 
T-banevognene.  
OSAs holdning er fortsatt at pengestrømmen til skinnegående drift i Oslo skal gå direkte til 
Sporveien, uten ruter som byråkratisk mellomledd. 

Sporveien har en mye mer integrert organisering enn jernbanen. Vi driver i egen regi og 
Sporveien leverer bra resultater. Dette blir det lagt merke til og både OSA og konsernsjefen 
blir nå invitert utafor Sporveien til å snakke om denne modellen. 

Utfordringer for Sporveien 
Sporveiens største utfordringer framover dreier 
seg om finansiering. 
Koronapandemien har ført til at politiske 
anbefalinger har vært å råde befolkninga til å ikke 
ta kollektivtrafikk. At det ikke blei utført 
billettkontroll gjorde at inntektene blei enda 
mindre. Etter gjenåpninga høsten 2021 gikk 
volumet opp til 85 prosent av “normal” 
passasjerdekning (bortimot 100% i helgene). 

Bystyret og den Rødgrønne regjeringa har bevilga 
nok penger til å drifte første del av 2022, ruter har 
trua med rutekutt i kollektivtrafikken. Noe som er 
meningsløst både fordi det fortsatt er pandemi og 
at det er motsigende å trekke ned tilbudet hvis vi skal få passasjerene tilbake. Hvis ruter 
skulle vedta rutekutt i kollektivtrafikken har OSA krevd at det også må kuttes i 
administrasjonsselskapet ruter. 

Oslopakke 3 skal reforhandles denne våren og vi har lenge sett at det mangler finansiering av 
de store løfta innen kollektivtrafikken de kommende åra. Sporveien trenger litt over en 
milliard årlig for å vedlikeholde den infrastrukturen som allerede er. I tillegg kommer 
Fornebubanen, ny Majorstua stasjon, nye T-banevogner, etc. OSA er enig i at å utsette ny 
sentrumstunnel vil bidra. Uansett må politikerne nå være kreative når det gjelder å få penger 
inn. Dagens bompengesystem fungerer ikke til det.  
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Personalsaker 
I 2021 har vi hatt noen alvorlige personalsaker hvor oppsigelse har vært eneste alternativ for 

Sporveien og Unibuss. Sakene har blitt håndtert i klubbnivå, men lenger ut i saksgangen har 

AU blitt involvert. I to av sakene har vi fått bistand fra Fagforbundet og LO-advokatene og i 

begge sakene gikk i favør OSA. Vi har gode tillitsvalgte som dokumenterer saksgang og gjør 

det enkelt for Fagforbundet og LO-advokater å bistå oss i prosessen.  

 

Klubbene i OSA er selvstendige og vi løser saker på lavest mulig nivå. Det er ved uenighet 

saker blir løftet til OSA sentralt. 

 

I 2020 avdekket plasstillitsvalgte i OSA at det noen medlemmer har fått feil timedivisor på 

lønn. OSA har bedt om en grundig gjennomgang av timedivisor slik at det ikke avdekkes flere 

slike saker, alle saker som er fremlagt for bedriften har fått tilbakebetalt opp til 4 år.  

 

Samtidig som vi er fornøyd med utfallet fra de fleste saker vi har bistått medlemmer, så fikk 

vi ikke stoppa privatiseringa av portvakta på Ryen. OSA var ikke enig med Sporveien i at 

portvakten måtte privatiseres pga. endring i vekterloven. Sporveien var ikke villig til å være 

ansvarlig for driften og følge opp kompetanseheving til de ansatte. OSA sentralt har 

forhandlet i denne saken, løftet saken til konsernsjefen og styret i Sporveien uten hell. De 

ansatte i portvakten har fått fast jobb andre steder i konsernet og en har gått av med 

pensjon. Drift av portvakt og alle tilhørende tjenester i kollektivtrafikken gjør vi best i 

egenregi.  

 

Rekruttering 

I Sporveien er det en uttalt målsetting fra konsernledelsen at tillitsvalgte skal være med på 

alle 2. gangsintervjuer ved nyansettelser eller ansettelsesintervju der det er en intern 

prosess med bare ett intervju. I praksis fungerer dette ved at leder av utvalget for tillitsvalgte 

får en forespørsel fra HR-rekruttering eller henvendelse blir sendt direkte til klubbleder. 

I all hovedsak så fungerer dette greit og de tillitsvalgte opplever at deres innspill blir tatt på 

alvor og er en del av beslutningsgrunnlaget for ansettelsen(e), men interne 

ansettelsesprosesser har forverret seg (særlig trikken). Vi har også eksempler på at 

tillitsvalgte har gått direkte til leder der hvor vi har opplevd at ting ikke har vært greit og at 

dette har ført til fast ansettelse for våre medlemmer i stillinger de i utgangspunktet ble 

vurdert til ikke å være kvalifisert til.  

 

Det skal dog presiseres at det er rekrutterende leder som er ansvarlig for ansettelsen(e) og 

at dette ikke er noe tillitsvalgte har ansvar for. Så har vi gjennom året sett at vi i noen 

sammenhenger er blitt utelatt fra ansettelsesprosesser, spesielt fra ledelsen på T-banen. 

Dette er tatt opp med konsernledelsen i flere ulike fora og det er kommet klare pålegg fra  

konsernledelsen om at tillitsvalgte skal involveres. 

I høst ble det av ulike årsaker foretatt en liten organisasjonsendring innenfor HR-

rekruttering, noe som bl.a. medførte at det ble ansatt en ny rekrutteringsleder. Dette har så 

langt fungert greit. 

 

5



2021 har medført en stor endring i arbeidsmarkedet, noe som også i stor grad påvirker 

Sporveien. 

Der hvor det før var mange kandidater til ulike stillinger så opplevde en i slutten av 2021 at 

det var svært få eller ingen kvalifiserte søkere, spesielt innenfor IT, og ulike økonomi og 

prosjektstillinger, noe som også har medført ett press på lønnsnivået i Sporveien. 

Samtidig så ser vi at Sporveien strammer inn på ulike type goder som har ligger der ved siden 

av lønna, noe som av mange oppfattes som svært negativt. 

I hovedsak oppleves det som om rekrutteringsprosessen fungerer og at det er et godt 

tillitsforhold og samarbeidsklima mellom ledere, rekruttering og tillitsvalgte. 

På T-banen er det ubalanse mellom antall helgedagsbetjening og fulltid. 

Vi opplever i noen tilfeller at Sporveien ligger på etterskudd med rekruttering på teknisk 

side.  

Utfordringer i Sporveien
Felles lønnspolicy er satt på dagsorden gjennom et partssammensatt utvalg. Utvalget er i 
ferd med å runde av med et dokument som beskriver ny policy hvor det er befesta at 
fagforeningene skal involveres i lønnsspørsmål. Det er viktig at OSA står imot alle ordninger 
som kan føre til splittelse blant ansatte. 

Sporveien T-banen satte bruk av styringsrett på agendaen i to saker i 2021. Først gjaldt det 
privatisering av portvakta på Ryen som bedriften mente måtte tilpasses ny vekterlov. I flere 
møter foreslo tillitsvalgte å blant annet å se til Ullevål sjukehus og Rådhuset for å fortsatt 
drifte portvakt i egenregi. Direktøren i T-banen ville ikke se på alternative måter å organisere 
portvakta på og beslutninga blei å privatisere. 
Tillitsvalgtes oppgave blei da å følge opp at ansatte i portvakta skulle ivaretas. Alle ansatte 
var ved årsslutt ivaretatt med nye jobber i Sporveien. 

Den andre saken hvor direktøren i T-banen brukte styringsrett var i planprosess til 
generalavertering. I mai blei administrasjon og plankomite/klubb enige om premissene for 
innholdet i ny turnusplan. Utover høsten blei det klart at administrasjonen ville bryte med 
premissene som det var enighet om og t-baneklubben løfta saken til foreningsnivå. 
Administrasjonens siste forslag til plan blei underkjent av OSA. OSAs ankepunkt i den 
forelagte planen var at den bryter med noen prinsipper som skal ivaretas for ansatte i T-
banen: mest mulig fast oppmøtesteder (stasjonstilhørighet) og dagsprofil i gruppene (mest 
mulig like skift i turnusen). Vi påpekte at selve grunnlaget for planen – tjenestene - ga dårlig 
grunnlag for å bygge en god og effektiv tjenesteplan. Direktøren valgte å bruke 
styringsretten og iverksette generalavertering i oktober på tross av at det ikke er enighet om 
gjennomsnittsberegning av arbeidstida. Saken blei løfta av OSA til konsernsjefen og HR-
konsern bistår nå T-banedirektøren i å få på plass en god planprosess til ny generalavertering 
våren 2022. I OSA har vi rådført oss med kompetanseavdelinga i Fagforbundet Oslo. 
Den dårlige planprosessen avdekka at tilliten i T-banen mellom partene og deler av de 
ansatte er veldig dårlig på flere områder. For å prøve å finne ut av problemet er denne saken 
også løfta til HR-konsern. Sores deltar i ei gruppe som skal kartlegge og foreslå tiltak for å 
bygge tillit for framtida. 
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Forholdet til ledelsen i Sporveien-konsernet  
Sporveien følger hovedavtalen ved å stille kontorlokaler og utstyr til rådighet for tillitsvalgte. 
Bedriftsdemokratiet fungerer stort sett godt. Uten ansatte sin medvirkning innser ledelsen at 
de oppnådde resultater ikke ville blitt en realitet. OSA har god innvirkning på viktige 
avgjørelser som tas gjennom sine representanter i bedriftsforsamlingen, konsernstyret og 
AMU. OSA og Sporveien er enig i strategien Best 2025, som tydeliggjør at kollektivtrafikk er 
best drifta i egen regi uten konkurranseutsetting  
  
OSA har jevnlige samhandlingsmøter med konsern-HR hvor stort og smått blir diskutert. 

 
Utfordringer fremover i OSA  
OSA er organisert med klubber som skal ivareta medlemmene ute på plassene. Klubbene 
skal forholde seg til lokale ledere og administrasjon. Trengs det bistand enten juridisk eller 
fra Fagforbundet Oslo skal dette varsles/behandles i foreninga sentralt. 
 
Det er viktig at tillitsvalgte sentralt og i klubbene kan ha tillit til hverandre. Pandemien har 
satt en brems for videre framdrift av klubbprosjektet, men hovedstyret behandler ny 
rutinehåndbok i januar. Klubbprosjektet kommer til å fortsette inn i 2022 med bistand fra 
Fagforbundet Oslo. 
 
En gledelig utfordring er at bussklubben i OSA vokser. Vi organiserer nå 97 i bussen. De siste 
årsmøtene har valgt inn flere aktive medlemmer til klubbstyret noe som gir store muligheter 
for fordeling av roller og verv. OSA bistår bussklubben i den videre utviklingen av en klubb 
som fortsatt skal ivareta medlemmene og drive kampen mot anbud videre. 
 

Mobbing/trakassering  
Medarbeiderundersøkelsen i Sporveien viser at 8/10 er stolt og glad i arbeidsplassen sin. 
Fremdeles ble det rapportert inn høye tall om mobbing og trakassering. Sporveien og OSA 
ser svært alvorlig på dette, det er ikke rom for noe som helst form for mobbing eller 
trakassering på arbeidsplassen. Styret henstiller alle som føler seg mobbet eller trakassert 
om å ta det opp med tillitsvalgte/vernetjenesten. Klubbene er nærmest medlemmene og vi 
bistår og veileder videre. Varslingsrådet er også en instans som tar sakene på alvor. 
 

Faglig og organisatorisk arbeid i OSA 

Det har vært mye bra yrkesfaglig og fagligpolitisk arbeid som har blitt gjort gjennom 
perioden, til tross for de begrensninger pandemien har pålagt oss. Tillitsvalgte har hatt 
kontakt med forbundet om bussdrift i egenregi, også utover Oslos grenser. Sammen med 
forbundet har vi koordinert kontakt med politiske partier i Oslo og Viken for strategisk å bli 
kvitt anbud i bussbransjen. 
Vi har sendt sak til LO i Oslo om å drive buss i egenregi. Denne er til behandling nå og skal tas 
opp i representantskapet i LO i Oslo.  
Å utnytte den nye trikkeparken til beste for byen er konstant på agendaen. Trikk til 
Aker/Tonsenhagen og trikk på Ring 2 har vært tema med politiske og byråkratiske miljøer 
gjennom perioden. Briskebytrikken er fortsatt ikke sikra og OSA bidrar til å holde saken varm 
(sist i debatten om Skovveien kontra Inkognitogata). 
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Innad i Sporveien jobber tillitsvalgte med å sikre fagbrev til renholdere på Ryen, Avløs og 
Grefsen. Det er veldig bra å få heva kompetansen i disse gruppene. Bra jobba! 
Det har kommet fram at de nye modulene på baneavdelinga på Etterstad ikke fungerer 
rettferdig. Tillitsvalgte i IE er på saken og rydder opp med banesjef. 

Drift av buss i egenregi 
Rekommunalisering av buss blir for sterk fremstilling for blårussen og politikere, derfor har vi 
valgt å bruke “drift av buss i egenregi”. OSAs holdninger og budskap er det samme. Unibuss 
er nå den største bussaktøren i Oslo og nesten all bussdrift i Oslo vil være kjørt av et 
kommunalt eid selskap.  

OSA fortsetter den fagligpolitiske diskusjonen med politiske partier i Oslo om å drive 
bussdrift i egenregi. Etter busskonferansen på Kjeholmen ble det satt i gang møter med 
partier på rød-grønn side for at bussen skal driftes i egenregi. Det er mangel på politisk 
føring og vilje fra byrådspartiene, med unnskyldninger om at fagbevegelsen må “ordne opp 
seg imellom”. Innad i LO-systemet opplever vi at lokale medlemmer i Fellesforbundet er mot 
anbud – vi mener toppen i forbundet må klargjøre at forbundet er imot anbud.  

Vi er imidlertid fornøyd med samtalene vi har hatt med byrådspartiene og kommer til å 
fortsette med vår fagligpolitiske argumentasjon. 

Trikkesatsing 
Trikk på Ring 2 og til Aker/Tonsenhagen er de to strekningene Sporveien (sammen med 
ruter) prioriterer høyest av nye strekninger. Vi opplever omkamp fra ruter når de nå har 
testa 24 meter lange el-busser på linje 20. Fortsatt trikkesatsing i Oslo må bygge på god 
flatedekning i stamnettet med kapasiteten nye trikker gir. 
“Alle” er for trikk til Aker/Tonsenhagen (Linderud). Nå er det på tide å sette spaden i jorda! 
Trondheimsveien må få dobbel frekvens med trikk og parallellkjøringa med buss må 
opphøre. 
OSA jobber for å sikre disse to strekningene som en kjempeinvestering for en effektiv, grønn 
og energieffektiv framtid. 

Tillitsvalgte satte fokus på rivinga av skinnene i Chr. Krogsgate og Stenersgata. Kostnaden for 
dette blei totalt 100 millioner kroner. Byrådet med mdg i front ville ikke se på alternative 
måter å bruke skinnegangen. Samtidig blei det satt fokus på trikk over Grønland og OSA, 
sammen med andre organisasjoner (Bytrafikk) møtte samferdselskomitéen og argumenterte 
godt for trikken over Grønland (til erstatning for tapet av Schweigaardsgate). 

17. Januar 2022 er endelig den nye trikken SL-18 ute i drift, foreløpig uten passasjerer.
I det beretninga skrives går to av vognene mellom Skøyen og Bråten 
og den er merkbart stillere i Oslos gater. Hvis alt går etter planen 
skal de resterende 84 vognene leveres fra i fortløpende fra i 
sommer. Vi begynner å se slutten på en 10 år gammal seig prosess 
for å få til en så kapasitetssterk og klimavennlig satsing for byen.  
Oslo har nå tre vogner etter at også den første produserte trikken 
(401) ankom i høst. 
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Hovedproblemet som må løses er kommunikasjonen mellom vogna og vekselstyringa. I 
tillegg er det en del infrastruktur som må forbedres. 

Vi takker tillitsvalgte og de involverte som har og fortsatt bidrar. 

Oppgjøret 2021 
Selv om det var strenge restriksjoner var det ønske fra OSA og Sporveien at mellomoppgjøret 
ble avholdt fysisk. Det ble ikke mulighet for deltagelse i bakgrupper. OSA hadde 10 
medlemmer i forhandlingsutvalget og møtte bedriften på like parter fire og fire ved fremlegg 
av forslag. Etter tøffe forhandlinger med Sporveien, kom 
vi til enighet om en ramme på 2,95% og et generelt 
tillegg på 14.300.- kr.  Ramma til frontfag var satt til 
2,7%, forhandlingsutvalget til OSA ser seg veldig fornøyd 
med dette. 
Forhandlingene handlet stort sett om generelt tillegg og 
heving av lønnstrinn for noen grupper.  

Følgende grupper fikk 2 lønnstrinn: 
Montasjeleder, Rangere, Stillverksbetjent, Stedfortrederstillverk, Førsteinstruktører, 
Trafikkleder, Bemanningsleder, Fagleder Trikk og Fagleder T-bane 

I skrivende stund er prisstigningen på 5,1 prosent og i tillegg er mange misfornøyd med de 
siste åras etterslep på å ta igjen lønnstap. Årets hovedoppgjør kan bli krevende! Vi ser frem 
til spennende lønnsforhandlinger i 2022. 

Pensjon
Offentlig tjenestepensjon er vedtatt endra av Stortinget for å tilpasses arbeidslinja og ny 
folketrygd og dette gjelder også Sporveiens gamle ordning. De som er født i 1963 og senere 
vil få de største endringene.  Alle nyansatte etter 1. april 2015 har innskuddspensjon. 
Særaldersgrensene og den offentlige AFP-ordninga er fortsatt ikke løst I forhandlingene 
mellom partene sentralt. 

Støtten til den såkalte arbeidslinja hos politiske partier gjør framtida til mange 
arbeidsselgere og pensjonister utrygg. Det er flere elementer i pensjonsreformen som bør 
omgjøres. 

Mange ansatte i Sporveien jobber i sliteryrker. Ordninger som god pensjon og AFP er viktig 
for at vi skal kunne stå lengst mulig i arbeid og sikres en god, forutsigelig pensjon. Det er 
viktig at vi skal ha mulighet til å gå av tidligere for å unngå å måtte søke om uførepensjon. 
For OSA vil det fortsatt være viktig i framtida å forsvare prinsippet om særaldersgrenser for 
noen grupper. Dette handler om å ivareta de som har jobba ett langt liv i Sporveien, hvor de 
kan gå av med fulle rettigheter. Den blå regjeringa fikk flertall på Stortinget for å oppheve 
plikten til å gå av på særaldersgrense.  Dette gjorde de uten å ta hensyn til at kommende 
generasjoner får mindre å rutte med på grunn av levealderjustering i ny folketrygd. Blå 
regjering ville ikke lytte til fagbevegelsen og forhandle om denne endringa. 
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Også AFP er under angrep. Forslag til ny AFP rokker ved viktige premisser i dagens offentlige 
AFP-ordning. Ny reformert AFP vil gjelde alle yrkesaktive år i en AFP-bedrift. For at en 
arbeidstaker skal kunne sikre seg full AFP opptjening, må den ansatte ha jobbet i 40 år i en 
AFP-bedrift. Beregninger viser at det vil være et fåtall av arbeidstakere som vil klare å nå 
denne opptjeningen. De øvrige vil da graderes med utbetaling etter hvor mange år du har 
hatt et ansettelsesforhold i en AFP-bedrift. Ny AFP vil følge prinsippene (alle-årsregelen, 
underregulering og levealdersjustering) i folketrygda. 
Oslo Sporveiers Arbeiderforening krever en ordning som lever opp til intensjonen med 
opprettelsen av AFP og som ivaretar sliterne i arbeidslivet som ikke klarer å stå i arbeid frem 
til ordinær pensjonsalder! Med rødgrønn regjering bør det komme på plass en finansiering 
som tetter hullene fra dagens AFP og sikre sliterne en verdig pensjon fra de er 62 år. 
 

Politisk  
Etter et spennende valgår ble det rød-grønn seier, Arbeiderpartiet og Senterpartiet dannet 
mindretallsregjering. SV og Rødt gjorde solide valg og er “vaktbikkjer” for 
mindretallsregjeringen. OSA har jobbet hele året med å bidra i valgkampen. Vi har delt ut 
brosjyrer på ulike T-banestasjoner, arrangert valgkampsamling for tillitsvalgte og valgvake. 
Valgvaken ble avholdt på Brygg i Storgata og ble en stor suksess med ca. 100 deltakere, med 
bland annet besøk fra fremtredende politikere og tillitsvalgte fra andre foreninger i Oslo.  
 
Åtte år med blå regjering har satt spor og det vil kreve mye fra regjeringen med støttepartier 
om å reversere det som er gjort. Det ser vi nå med strømprisene som herjer her i landet. Det 
er rød-grønn regjering som må rydde opp i tidligere regjering rot. Det vil ta tid for å rette opp 
i åtte år med høyresidens herjing.  
 
Vi i fagbevegelsen ser allerede resultater av en annen linje i politikken: 

- Fagforeningsfradraget økes 
- Kollektiv søksmålsrett skal innføres 
- Fritt behandlingsvalg i spesialist helsetjenesten skal fjernes  
- Det kommer lov om lønnstyveri (fra arbeidsselger) 
- Lovforslag om hele faste stillinger 
- Pensjon fra første krone 
- Fjerne bemanningsselskapene i Osloregionen 

 

OSA og media  
OSA klarer å markere seg i media. Det var spesielt i valgkampen at Arbeiderpartiet så sin 
mulighet til å bruke Sporveien som eksempel for å stoppe jernbanepakke 4. Representanter 
fra Arbeiderpartiet har besøkt OSA flere ganger i 2021. Jonas Gahr Støre besøkte Grefsen 
verksted 1. mai og hadde med TV2 og NRK. Det ble sendt reportasje fra besøket i beste 

sendetid. Ola Floberg og Harald Jeppesen ble intervjuet på 
TV2-nyhetskanalen og NRK. Samme dag ble fanen til OSA filmet 
ved Youngstorget for 1. mai markering.  
 

Besøk og omvisning på Ryen verksted sammen med Jonas Gahr 
Støre, Andreas Halse og Frode Jacobsen. Dette ble dekket av 
Klassekampen og i DAX18 hvor Sporveien ble brukt som 
eksempel for jernbanen i Norge.  
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Flere tillitsvalgte i OSA har publisert kronikker/debattinnlegg i aviser. Bla: Klassekampen, 
AvisaOslo, VårtOslo, Frifagbevegelse, Fagbladet og Aftenposten.  

OSA-Sporet har hatt tre utgivelser i 2021. Det blir trykket opp 
eksemplarer som blir sendt til de forskjellige arbeidsplassene i 
Sporveien og bladet er tilgjengelig digitalt (flippingbook). Det er 
gode tilbakemeldinger på bladet fra medlemmer. Det er høyt nivå 
på skribentene i OSA-Sporet. Alt av tekst, layout og bilder er gjort 
av OSA medlemmer.  

Det ble gitt ut 12 episoder med OSA På Linja, OSA sin Podkast. 
Det er dessverre veldig krevende å drive med podkast hvor det 
må planlegges og organiseres på forhånd. Våre faste verter i OSA 
På Linja har trukket seg tilbake og da har det stoppet litt opp i 
produksjon av nye podkast episoder. Siden podkastens start har 
vi hatt 6136 lyttere til episodene. I valgkampen fikk vi intervjuer 
med Kari Kaski (SV), Kamzy Gunaratnam (AP) og Bjørnar Moxnes 
(R). 

OSA er fortsatt på utkikk etter ny(e) vert(er) for OSA På Linja. 

https://osa-sporveien.no/ hadde 18 000 besøkende i året 2021, feriehjemmene troner med 
mest klikk på siden. Sagakollen 10 000, Feriehjem 9 900, Kjeholmen 6 900, Herøya 5 400 og 
OSA  2 100. (besøk) 
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Solidaritetsaksjoner/politiske markeringer 

30. januar, Trondheimskonferansen  
11. februar, Broen til framtiden 2021: 
Stortingsvalget må bli et klimavalg!  
15. Februar, Fanemarkering for Fagforbundets 
streikende i NHO 
8. april, årskonferanse Pensjon for alle  
1. mai, Gahr Støre på Grefsen (og Youngstorget) og 
markering ved Osvaldmonument 
8. mai, demo mot SIAN, Stortinget 
7. juni, webinar for tillitsvalgte - tema: 
arbeidsmiljø, varsling, mobbing, trakassering 
22. juli, fanemarkering AP Oslo Domkirke: 10 år - 
Aldri tie, aldri glemme 
22. juli, OSA fanemarkering Youngstorget (24 faner møtte opp) 
26. august, Politisk streik: Forby bemanningsbransjen foran Stortinget, Fellesforbundet 
9. september, Creo, Kulturmarsj i Oslos gater for rettferdig pensjon 
9. september, EUs IV Jernbanepakke – Hva nå? Youngs Oslo 
13. september, OSA Valgvake 2021på Brygg Oslo 
20. september, Kollektivkonferansen 
24. september, markering mot Jernbanepakke 4 LO i Oslo 
24-25. september, Faggruppa kollektivtransport Kjeholmen 
29. september, kulturmarsj i Oslos gater! 
21. oktober, Industriaksjonen årsmøte 
21. oktober, jubileum 25 og 40 
22. oktober, tverrpolitisk besøk til Sporveien for den nye Oslo-benken på Stortinget 
22-24. oktober, Rogalandskonferansen 
11-13. november, Kiel-seminar 
8. desember, Hvilket ansvar har selskaper og innkjøpere i krig og konflikt? LO/Fagforbundet 
20. januar, fanemarkering mot liberalisering av strømmarkedet. Industriaksjonen. 
 
Hovedstyret har vedtatt uttalelser om følgende saker: 
24.3.21, Uttalelse om Ruters forslag til rutekutt 
3.6.21, Uttalelse - Trekk Oljefondet ut av okkupasjonen 
11.1.22, Uttalelse om strømprisene 
19.1.22, Uttalelse om reformert AFP 
 

Vedtatte bevilgninger 
Norsk Folkehjelp bevilgning Gjerdrum 
Norsk Folkehjelp bevilgning årsmøtevedtak 
SOS barnebyer bevilgning årsmøte vedtak 
NGR Kristiansand   
Industriaksjon   
Pensjon for alle 
Norsk Folkehjelp 1. mai aksjon 
Pensjon for alle 
Norsk Folkehjelp bevilgning 

12



Stiftelsen Notodden Blues Festival 
AU Palestinakomiteen 
Plan Norge TV aksjon Barn ikke brud 
Notodden Blues Festival spleiselag 2022 
Nei til EU 
Kirkes Bymisjon Gled en som gruer seg til Jul 
 

OSAs økonomi  
Vi har god styring på våre regnskaper.  
Regnskapene for OSA viser samla overskudd på kr 1 099 617,15 og en egenkapital på                         
kr 18 802 651,60. Vi har godt samarbeid med Fagforbundet ved Elin Vinje og revisor Harald 
Karlsen. Vi har blitt revidert hvert kvartal av revisor samt en gang av Fagforbundet og de 
hadde ingen bemerkninger. Se revisors beretning.  Det er ukentlig oppfølging av feriehjem, 
status økonomi og hva som er brukt.  
Kasserer møter og rapporter til AU, Hovedstyremøter og Feriehjemstyret.  
 

Møtevirksomheten  
OSA var representert i følgende fora: 
Sporveien 

- Styrene i Trikken og T-banen (Tore Elton, Iver Gård, Ayse Belgic, Iftikhar Hussain og 
Silje Tunheim) 

- Styret i Sporveien. (Ola Floberg og Sores Yuzer. Rune Aasen første halvår) 
- Bedriftsforsamlingen (Linda Amundsen og Raymond Lorentzen) 
- Arbeidsmiljøutvalget (Ola Floberg, Iftikhar Hussain, Tore Elton, Raymond Lorentzen, 

Geirr Cranner, Erik Norman-Larsen og Nils Trikken Samuelsen) 
- Deltagelse i partssammensatt utvalg. (Sores Yuzer, Ola Floberg, Erling Dokken, Tore 

Elton, Stian Haldsrud, Iftikhar Hussain og Iver Gård) 
- Styringsgrupper i trikkeanskaffelsen, CBTC og nye vogner M4000 (Tore Elton, Sores 

Yuzer og Iftikhar Hussain) 
- Programstyret i trikkeanskaffelsen (Ola Floberg) 
- OU-fondet i Sporveien (Linda Amundsen, Jeppesen og Nicolaysen (Wiik, Abdid og 

Lorentzen vara). Kashif tiltrådde siste halvår. 
- HMS-grupper med lokale verneombud 

- Varslingsrådet i Sporveien (HVO Geirr Cranner) 
- Akanutvalget (Geirr Cranner) 

I fagbevegelsen 
- Representantskapet i Fagforbundet Oslo 
- Representantskapet i LO-Oslo og LO-Stat 
- Næringspolitisk utvalg LO-Oslo (Raymond Lorentzen)  
- YSST, Region Fagforbundet Oslo (Linda Amundsen) 
- Industriaksjonen 

Konferanser 
- Trondheimskonferansen  
- Broen til framtida  
- Rogalandskonferansen 
- Kommunalkonferansen 
- Kvinner på Skinner 
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- Kollektivkonferansen 

OSA er tilslutta Pensjon for alle og Industriaksjonen (https://www.industriaksjonen.no ) 
og møter på markeringer, konferanser og årsmøtet. 

Det er avholdt 11 hovedstyremøter, og AU-møter holdes ukentlig. 

Medlemsbevegelse og verving  
OSAs mål for verving går utover Fagforbundets mål. I Sporveien skal vi verve alle.  
Vi har ca. 80% organisasjonsgrad i Sporveien skinnegående og OSAs tillitsvalgte gjør en 
kjempejobb med å verve. 
I Unibuss er OSA i mindretall og det er mer krevende å verve her, men vi fikk titalls nye 
medlemmer etter streiken I bussen. Den positive medlemsveksten har fortsatt utover 
vinteren. 

Medlemsutviklingen i OSA: 

OSA har totalt 2319 medlemmer inkl. Pensjonister/uføre 

Fagforeningens arbeidsforhold
Tillitsvalgte i OSA har tilgang til åpent landskap i 2 etg. på Tøyen. Vi har fulgt Sporveiens 
retningslinjer når det gjelder pandemihåndtering. Det vil si mye hjemmekontor. I den åpne 
perioden høsten 2021 var det veldig godt å møte aktive tillitsvalgte fysisk. 
Foreningas ledelse har tatt i bruk “skyen” Jottacloud for dokumenthåndtering, jobbing på 
tvers av plattformer gjennom dokumentdeling og til arkivering. 

Styret vil rose arbeidsgiver for at de tilrettelegger for at tillitsvalgte og verneombud får de 
midlene og tid som er nødvendig får å bidra til at Sporveien får gode tillitsvalgte som skal 
bidra gjennom medbestemmelse og deltagelse at Sporveien blir en attraktiv arbeidsplass. 
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Internasjonal solidaritet  
«2021 er og har vært nok et spesielt år, og også i år har vi hatt et år som har krevd mye av 
oss. Barn og familier har blitt, og er fortsatt, isolert med alle sine bekymringer. Og dette 
gjelder verden over. Vi vet at barn trenger noen som ser dem, og som tror på dem. Barn som 
står i alvorlige kriser, kan fortsatt ha håp og tro på en bedre fremtid, men de er avhengige av 
at det finnes voksne som skaper noen trygge rammer rundt dem. For som barna sier selv: Når 
jeg har noen som stiller opp for meg, tror på meg, støtter meg, så blir jeg sterkere, og kan 
glede meg til fremtiden. 
Dette bidrar dere med gjennom deres store og viktige engasjement for Fagforbundets SOS-
barneby i Huambo Sammen skaper vi muligheter for barn og unge – verdens viktigste ressurs. 
På vegne av SOS-barnebyer vil jeg takke for godt samarbeid i året som er gått og for det 
store og viktige engasjementet og arbeidet Fagforbundet gjør for barnebyen i Huambo.» 
(nyhetsbrev fra SOS-barnebyer Huambo i desember 2021.) 

 

Enda flere ansatte i Sporveien valgte å gi Sporveiens julegave til SOS-barnebyer. I 2021 ga 
det 60.450 kroner til barnebyen. Ansatte i Sporveien er solidariske! 
OSA har nå 151 antall bidragsytere, og oppfordrer medlemmer til å bli nye bidragsytere 
framover. 
 

 
Kapitalisme i velferden  
OSA har kjempa mot liberaliseringa i velferden i alle år. Vår nære kamp er å fjerne anbud i 
bussbransjen. Mye av velferdsstatens penger går til unødvendige administrative kostnader, 
men verst er at private henter ut profitt. Ansatte i bussbransjen opplever større press på 
lønn og arbeidsvilkår år etter år. Anbudssystemet ødelegger trepartssamarbeidet. 
 
Pandemien har tydelig vist hvem som stikker av med de store pengene. Mantraet fra 
storkapitalistene og høyrepartiene er at det offentlige bruker for mye penger og at 
arbeidsfolk krever for mye. Hvis vi ser på resultatene til de store monopolselskapene er 
opptil 60 prosent av den prisstigningen (inflasjon) vi arbeidsfolk betaler profittskapende 
prisøkning (Robert Reich). Løsninga på dette er å ta knekken på monopolselskapene og 
innføre lover som regulerer kapitalistene. 
 
Vi ser det til dels også når det gjelder strømprisene her på berget. Den politisk bestemte 
liberaliseringa av strømdistribusjonen til EU gjennom ACER gjør at profittmaksimerende 
produsenter selger der de får best pris. Sjøl om nesten all vannkraft eies og selges av det 
offentlige er det vi arbeidsfolk som må betale den uforutsigelige prisen. 
Vi som kollektiv fagbevegelse må presse politikerne til å igjen ta kontroll over naturressurser 
og velferdsgoder. 
 
Vi satser på at ny Rødgrønn regjering vil endre kursen radikalt etter 8 år med blått styre i 
Norge. Det er demokratiske, kollektive ordninger som tjener befolkninga. Samtidig må vi 
kjempe mot krefter fra ytre høyre som prøver å vokse på de krisene vi nå lever i  
(pandemi, løpsk strømmarked, priser, grønn omstilling). 
Vi som er organisert må sette oss inn i hvordan disse liberalistiske systemene fungerer og ta 
tilbake demokratisk kontroll. 
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Avslutning 
 

OSAs hovedstyre vil takke alle tillitsvalgte, verneombud og medlemmer som har deltatt i 
foreningens aktiviteter gjennom året og som på den måten holder medlemsdemokratiet 
levende. OSAs tillitsvalgte strekker seg langt når medlemmer kommer i vanskelige 
situasjoner. OSAs tillitsvalgte har god kompetanse på de riktige områdene gjennom kursing i 
egen regi eller gjennom Fagforbundet/LO. De gode diskusjonene gir også gode 
kompetanseløft! 
Vi er veldig glad for å være del av Fagforbundet og LO. Dette ser vi i den støtta vi har fått i 
juridiske saker og håndtering av interne saker. Vi har bygd et godt og kompetent nettverk. 
 
Takk til alle som bidrar til å vedlikeholde og drifte OSAs tre feriehjem som er et flott tilbud til 
OSAs medlemmer og andre. OSA har fortsatt vedtak på å gjøre hva vi kan for å sikre sunn 
drift av våre feriehjem. Dessverre er det en del feriehjem som blir solgt. 
 

Spesiell takk til Rune Aasen som gikk av med pensjon 31. 
august 2021. Han fratrådte som leder i årsmøtet 2021, 
men har sittet som ansattrepresentant i konsernstyret til 
juni 2021 og fungert som “konsulent” i resttida han var 
ansatt. 
Takk går også til pensjonisttillitsvalgt Odd Sverre Norrøne 
som har bidratt ekstra som “horn på veggen” - særlig når 
det gjelder tariffspørsmål. 
 

 
 
Kollektivt er vi sterkest! 
 
 
Hovedstyret, 19.1.2022 
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Årsberetning fra pensjonisttillitsvalgt for året 2021.   

 

Pensjonisttillitsvalgt har deltatt på 13 styremøter og 1 tillitsvalgtseminar i OSA.   

Pensjonisttillitsvalgt har holdt foredrag om fagforeningens historie på 1 
introduksjonskurs i OSA.   

Pensjonistarbeidet i OSA foregår i stor grad gjennom Oslo Sporveiers 
Pensjonistforening. Den har medlemmer fra hele Sporveien uavhengig av 
fagforeningstilknytning.   

Pensjonisttillitsvalgt er sekretær i styret i pensjonistforeningen. 

Begrensningene i møte- og reisevirksomhet på grunn av Covid-19 pandemien har 
lagt sterke begrensninger på aktiviteten i 2021. Oslo Sporveiers Pensjonistforening 
har i 2021 allikevel avholdt 5 styremøter og 4 medlemsmøter, de fleste i løpet av 
høsten. Årsmøtet i februar ble avlyst og det sittende styret har fungert i 2021. I tillegg 
har pensjonistforeningen arrangert turer for medlemmene til Krøderbanen og Villa 
Fridheim 25.8, Sandefjord- Strömstad 17.11 og julebordtur til Kiel 7-9.12.   

Pensjonistforeningen har pr. 1.1.2022 272 medlemmer, herav 186 tilsluttet 
Fagforbundet.   

 

Ove Tønnessen 

Pensjonisttillitsvalgt   
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OSA UNG ÅRS beretning 2021 

 
OSA ung består av 4 som har følgende roller. 
Leder: Andreas Fossum Haug 
Nestleder: Tora Kuvås 
Styre medlem: Cafer og Linarte 
I starten av 2021 var Andreas i foreldrepermisjon, Tora tiltrådte som leder fram til sommeren. 
Året var preget av korona, nok en gang så det var lite rom for aktivitet, men i løpet av 
sommeren og høst åpnet samfunnet delvis opp som OSA ung utnyttet seg godt av. 
OSA ung har arrangert forhåndsstemmings i valgkampen med aktivitet på escape room og god 
mat etterpå. Dette for å motivere folk for å bruke stemmerettigheten sin som er det viktigste 
i vårt demokratiske system. 
I desember samlet OSA ung medlemmer til juleavslutning med bowling, Fagforbundet ung 
holdt fagligpolitisk innslag om Ullevål Sykehus. Økende smittetall i samfunnet gjorde at det 
var en del som meldte forfall før juleavslutningen, dette satte ikke en stoppe for en bra kveld 
for medlemmene. 
Det er avholdt OSA ung styremøter hver måned, med unntak i fellesferien.  
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Årsberetning for vernetjenesten Sporveien 2021 
 

1. Organisering og utpeking av verneombud i Sporveien 

1.1 Organisering av verneombud 

Arbeidsmiljøutvalget deler inn arbeidsplassen i verneområder. I virksomheter som ikke 

har arbeidsmiljøutvalg, gjøres dette av lokal fagforening etter at arbeidsgiveren har uttalt seg. 

Er det flere lokale fagforeninger ved virksomheten, fastsetter de i fellesskap inndelingen av 

verneområder etter at arbeidsgiveren har uttalt seg. Blir fagforeningene ikke enige, avgjør 

arbeidsgiver inndelingen. Finnes det ingen lokal fagforening, avgjør representanter utpekt av 

arbeidstakerne denne inndelingen etter at arbeidsgiveren har uttalt seg. 

Vernetjenesten har bestått av totalt 45 verneombud fordelt på trikk 10, T-bane 11, PE Avløs 1, PE 
Ryen 6, PE Grefsen 3 / IE Etterstad 7, IE Holtet/Majorstuen 3 og konsern 3.  
 
Hovedverneombud i denne perioden: HVO Erik Norman N. Larsen for T-banen, HVO Nils Trikken 
Samuelsen for trikken og K-HVO Geirr Delphin Cranner for PE/IE og konsern.  
 
Årsberetning fra HVO Trikk og Bane har selvstendige beretninger.  
 

1.2 Valg/ utpeking av verneombud:  

Vernetjenesten blir utpekt av Oslo Sporveiers arbeiderforening etter arbeidsmiljøforskrift om 

organisering, ledelse og medvirkning. Verneombudene skal velges blant arbeidstakere som har 

erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold. På verneområder hvor en lokal fagforening alene 

organiserer flertallet av arbeidstakerne, kan fagforeningen utpeke verneombudet. 

1.3 Opplæring og kursing  

Det ble gjennomført 40t lovpålagt HMS-kurs for nye VO og ledere. Det har blitt gjennomført to kurs i 

år som gjennomføres 100% internt i Sporveien.  

Vernetjenesten representeres av HVO på OSAs introkurs som forteller om vernetjenesten og 

viktigheten av en arbeidsmiljølov. Vernetjenesten blir representert av lokale HVO på aspirantkursene 

på trikk og bane.     
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1.4 Representasjon:  

Hovedverneombudene har fast plass i AMU og representerer vernetjenesten og ansattes 
arbeidsmiljø.   
HVO for trikk, bane sitter i klubbstyret med tale og forslagsrett. 
 K-HVO, har møterett med tale og forslagsrett i klubbstyret til PE/IE og i OSA hovedstyret, fast 
medlem i Sporveiens varslingsråd.  
Verneombud møter i sine respektive HMS-grupper.  
 

1.5 Møtevirksomhet:  

Verneombud og hovedverneombud møter i sine representative HMS-grupper. Det er møter ca hver 
trede måned eller oftere. 2021 har møtene også blitt avhold på teams, på høsten ble det avholdt 
fysiske møter frem til desember. Det viser seg at teams og hybridmøter funger bra.  
 
HVO deltar på flere samarbeidsmøter: 
Ryen er det møte mellom verneombud, verkstedsjef, kvalitetssjef og HVO hver 14.dag.  
Etterstad avholdes faste møter hver 14 dag med tillitsvalgte, HVO og banesjef.  
HVO har samarbeidsmøter minimum før hvert AMU. 
Vernetjenesten ved HVO har faste samarbeidsmøter med BHT. 
 
Det blir avholdt fire AMU for Sporveien i året. Før hvert AMU blir det avholdt minimum 2 AU møter, 
medlemmer er Rune Aasen gikk av med pensjon og Ola Floberg gikk inn i AU. HR-sjef Erik Eriksen, ny 
HMS-sjef Kjetil Løkken, Charlotte Fisher og HVO Geirr Delphin Cranner.  
 
Det har blitt avhold månedlige hovedstyremøter.  
 
Grunnet korona ble det opprettet Operativ sekretariat hvor Rune Aasen og HVO var representert, her 
fikk vi tatt opp saker som var aktuelle for oss ansatte. Dette ble avviklet når smitten gikk ned.  
 
HVO har deltatt i flere møter i varslingsrådet, møtes etter behov.  
 

2. Samarbeid, involvering og aktuelle saker for 2021  

2.1 Samarbeid:   

 Vernetjenesten opplever at samarbeidet oss verneombud imellom er godt, korona har 
også i 2021 gjort det vanskelig med fysiske møter og besøk. Som HVO har jeg ambisjoner om å kunne 
besøke plasser og verneombud regelmessig når vi kommer tilbake til normale tilstander,  
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Oppfatter at samarbeidet mellom ledelsen og vernetjenesten er bra og ting som blir tatt opp blir tatt 
på alvor.  
 
Samarbeidsmøte mellom arbeidsgiver og alle foreninger og HVO i Sporveien fungerer godt, her får 
alle lik informasjon samtidig og har muligheten til å komme med innspill tilbake til arbeidsgiver.  
 
Kjetil Løkken startet som ny HMS-sjef i 2021, han har startet opp en rydde prosess av EK og rutiner 
som virker veldig bra. Vi har fått et tillitsfullt og godt samarbeid hvor vi har felles ambisjon om å nå ut 
til hele vernetjenesten.  
 
2.2 Involvering:  

Involvering eller medvirkning er en plikt vi som arbeidstakere har, vernetjenesten skal 
medvirke til at arbeidsmiljøet blir og er fult ut forsvarlig, vi skal bry oss og vi skal sifra når 
kompassnåla ikke viser rett vei. Arbeidsgiver skal gjøre det mulig for vernetjenesten og medvirke og 
kunne tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for 
arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde som heter det i arbeidsmiljøloven. Sporveien har 
mange arenaer hvor medvirkning og involvering foregår. Det er ikke bestandig blir dette fult 
bestandig, eks omorganiseringer, ombygginger ol. Jeg har ønske om at Sporveien blir enda flinkere til 
involvering slik at arbeidsmiljøet vinner på dette.  
 
 
2.3 Aktuelle saker:  

Korona har naturlig nok vært det som har hatt størst oppmerksomhet også i 2021, 
Sporveien har greid seg veldig bra og alle har stått på og vært med på dugnaden i samfunnet og i 
Sporveien. Enkelte har hatt mer krevende hverdag enn andre, men alle er viktige. På Grefsen og Ryen 
går mot slutten, dette har vært svært krevende for alle ansatte som har levert hver eneste dag har de 
levert T-bane og trikk mens arbeidsplassen har vært byggeplass. Ryen er under store omstillinger, det 
er ikke bare endringer på selve byggemassen men også organisatoriske endringer. Portvakta som i 
alle tider har vært bemannet med Sporveisansatte har nå blitt outsourcet til vekterfirma, OSA 
protesterte kraftig mot denne avgjørelsen. Vernetjenesten deltok på risikovurdering og tok opp 
utfordringer med outsourceingen som måtte løses. Alle ansatte i portvakta har fått tilbud internt i 
Sporveien. Vernetjenesten har også deltatt og støttet tillitsvalgt i utarbeidelsen av turnusen for 
lakkboksen og rutine for stikkprøvekontroll i portvakta. Stikkprøvekontroll har blitt tatt opp flere 
ganger i løpet av årene, nå har det blitt enighet med arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjenesten om 
hvordan dette skal utføres, det hele fikk en klønete start, men kom i mål med godt samarbeid.  
 
Avløs har det vært små hendelser som blir tatt hånd om, nå er det å finne en bedre og permanent 
løsning på sikkerhetsbommene på trabulantene. Bommene har medført arbeidsskader da 
mekanismen er for dårlig.  
 
Fornebubanen planlegges og bygging av Fornebubase har startet, prosjektet ledes av en egen etat 
mens Sporveien som driftsoperatør er inne og stiller «krav» til utforming og løsninger. Det var 
uenighet på utforming av gangbaner for teknisk personell til vedlikehold, her samlet Sporveien seg og 
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man fikk til en omforent enighet på løsning. Dette ble også tatt opp i AMU ved flere anledninger. OSA 
fikk også til et informasjon/ samarbeidsmøte. Nå i ettertid har Fornebubanen utarbeidet en 
prosessbeskrivelse med lov og forskriftskrav slik at videre planlegging vil være innenfor lover.  
 
Grefsen verksted har som nevnt også hatt utfordringer med ombygging, arbeidene er på vei til å 
ferdigstilles. Under anleggsperioden har verneombudet gjort en formidabel innsats for å holde 
entreprenør i ørene, mye slurv på HMS. Verkstedet blir mer og mer klare for å bytte ut gammelt 
materiell med SL18.  
 
Holtet verksted har det tatt lang tid å utbedre HMS-avvik, avvik som også stammer fra ombyggingen 
av basen. Det er flere årsaker til dette har tatt tid, men ansvaret hviler på ledelsen.  
 
Det har vært noen arbeidsskader i året som har godt, dette er skader som er litt «jeg skulle bare» og 
kunne vært unngått, ta ett skritt tilbake, pust og gjør en enkel SJA for å unngå skader.  
 
Majorstua fikk omsider ny brakke, noe som var langt over dato, brakka var den opprinnelige 
førerbrakka som stod på Holtet, det var et løft med ny brakke. Fornebubanen medfører at 
baneavdelingen må flyttes innen 2024, dette er svært kort tid da ny base ikke er besluttet, men alt 
tyder på Skullerud dumpa hvor skinnelageret holder til. Elektro er flyttet til Holtet noe som gjør at 
baneavdelingen er delt.   
 
Rustesting, dette har ligget nede en lang stund grunnet flere årsaker. Det har nå blitt tatt tak i hvor 
man også har sett på rutinen for gjennomføring og ansvar, da kan det bli flere tester fremover.  
 
Konsernet skal i gang med renovering av Tøyen, planlegging er i gang. Slik det ser ut for øyeblikket 
blir 2.etg en ren møteroms etg noe som medfører at tillitsvalgte blir å finne på ny lokasjon.  
 

 

3. Vernesamlingen 2021 

Vernesamling 2021 ble avhold på teams. Faglig påfyll var ved Arne Bernhardsen som er kjent for 
mange, han har skrevet flere HMS-relaterte bøker, mest kjente Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Første 
del var for verneombudene og siste del var sammen med ledere fra HMS-gruppene. Han skal også ha 
faglig innlegg i det planlagte Arbeidsmiljøutvalgs samlingen som ble utsatt grunnet korona.  
 
 

4. Utfordringene videre i 2022 

Av de mest nærliggende og enkleste sakene vil være ferdigstillelse av basene til trikk og bane, 
implementering av SL18. 
 
Av tyngre saker som det nå jobbes med er ny base for infrastruktur til trikken, Skullerud dumpa er vel 
den mest sikre plassen, men her skal det planlegges, tegnes og penger må skaffes før man kan starte 
med regulering og utbygging. Her samarbeiders det med Raymond som gjør en formidabel innsatts.   
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Vernetjenesten tar opp mange spørsmål ovenfor arbeidsgiver som har med arbeidsmiljø og HMS når 
man ser eller oppfatter at ting kan gå galt eller ikke er som det skal. Alle ansatte har plikt til å sifra 
når noe er galt og har en plikt til å medvirke til et godt arbeidsmiljø. Medvirkning er viktig for et godt 
arbeidsmiljø og tillitsvalgte og verneombud har viktige roller, spesielt ved omstillinger, 
omorganiseringer o.l. Cato Hellesjø er klar på samarbeid mellom arbeidsgiver og ansatte, 
medvirkning er nøkkelord. Like fult er det mange variasjoner av medvirkning i Sporveien, det kan 
være fra første møte til enkel informasjon. Medvirkning er viktig også for god HMS, uten medvirkning 
fra ansatte blir det som husarbeid, man ser det når man ikke gjør det! Medvirkning skal ikke være 
noe man gjør for å krysse av på lista, men for man ønsker de beste løsningene, de får man bare med 
samarbeid.  

Takk for samarbeidet i 2021 

 
På vegne av vernetjenesten Sporveien 
K-HVO Geirr D. Cranner. 
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Kvinner på Skinner 2021- Fornøyde deltakere etter 2 dagers konferanse 

OSAs tillitsvalgte etter fullført Fase 1 kurs foran Oslo Rådhus 
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UTVALGETS MEDLEMMER  
 
Utvalget har i perioden bestått av:  
 
Leder:     Linda Amundsen   Trikkefører  

 
 
 
 
 
 

 
Medlemmer:    Frode Eriksen   Bussfører  
 
     
 
 
 
 
 
 
 

Liss Janne Moe   Trikkefører 
 
 

    
 
 
 
 
 
  

Najib Abdi   It-medarbeider    
 
 
 
 
     
 
 
 
 

Annica Sundberg  Fagleder trikk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Rios   Fagarbeider Ryen  
 

 
     
 
 
 
 
 

Einar Fygle   T-banefører 
 
 
      
 
 

26



 
 
 
 
Utvalget har i perioden hatt et godt samarbeid og god deltakelse fra alle medlemmene. Utvalget har en 
sammensetning fra et vidt spekter av avdelinger og yrker som gjør at selv om ikke alle alltid kan møte, så 
bidrar man godt der man har mulighet.  Så til tross for nok en periode preget av pandemi og restriksjoner 
har det vært et bra engasjement og gjennomføringsevne.  
 
Leder i utvalget vil berømme alle medlemmene i utvalget for den omstillingsevnen og positiviteten de har 
bidratt med selv i en utfordrende og usikker situasjon som vi har vært i.  
 
                        
 
 

2021 ET ÅR SOM BLE LITT LITE NORMALT   
 
 
 
Perioden vi nå har lagt bak oss har i likhet med foregående periode vært preget av mye usikkerhet rundt 
gjennomføring av kurs og arrangementer. Samtidig som det har vært en periode som også 
bemanningssituasjon rundt i bedriften har vanskeliggjort gjennomføring av skoleringstiltak.  
 
Oppstarten på perioden var preget av digitale møter og kurs. Og selv om vi begynner å bli drevne på 
digital gjennomføring, er det ikke å legge skjul på at det absolutt er å foretrekke å møte tillitsvalgte og 
medlemmer fysisk. Det er en utfordring å skape engasjement og samhold gjennom en pc skjerm.  
 
Etter årsmøtet 2021, fikk vi også inn nye medlemmer i utvalget som vi har satt stor pris på. Dessverre tok det 
en del måneder før hele utvalget fikk anledning til å treffes fysisk og bli kjent med hverandre. Men til tross 
for dette har samtlige medlemmer i utvalget stått på og bidratt godt til de arrangementene vi har 
gjennomført og planlagt. For oss var det viktigste at uansett hvilke arrangementer eller tiltak vi 
gjennomførte, så skulle vi ikke utsette medlemmer eller tillitsvalgte for unødvendig risiko på noen som helst 
måte. Ei heller ikke utvalgets medlemmer skulle utsettes for risiko. Der tok vi med oss mye læring fra 
foregående år der vi hadde gode rutiner for trygge arrangementer.  
 
Derfor var det utrolig oppløftende når vi nærmere sommeren kunne starte så smått opp med fysiske kurs 
igjen. Selv om vi ikke kunne gjennomføre Fagforbundsuka sommer, på grunn av hensyn til interne føringer i 
Sporveien, valgte vi å bruke fagforbunds uka vinter til arbeidsplassbesøk. Og da med fokus på tekniske 
avdelinger på natt, som vi tidligere ikke har besøkt.  
 
Vi har også opplevd en del utfordringer i forbindelse med manglende bemanning i flere avdelinger, som 
førte til at kurs måtte utsettes siden ingen medlemmer eller tillitsvalgte kunne tas ut i permisjon. Men vi har 
respekt for at drifta har første prioritet, og håper at vi snart kan gå en mer normal hverdag i møte. På flere 
måter.  
 
Men selv om 2021 har vært nok et utfordrende år med både opp og nedturer, har vi fått gjennomført både 
fysiske og digitale kurs og arrangementer.  
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TILTAK OG AKTIVITET I  PERIODEN  
 

ANNEN REPRESENTASJON AV STUDIE- OG AGITASJONSUTVALGET  

• Utvalgets leder har fast plass i OSAs hovedstyre  
• Utvalgets leder har jevnlige møter med opplæringsansvarlig i Fagforbundet Oslo  
• Utvalgets medlemmer har i perioden har jevnlige møter både fysisk og digitalt  
• Utvalget har hatt møte med opplæringsansvarlig i Fagforbundet Oslo  
• Utvalgets leder sitter som nestleder i OU fondet i Sporveien og møter jevnlig i OU styremøter samt 

OU sitt arbeidsutvalg.  
• Utvalgets leder møter i arbeidsgruppe for utdeling av rådsmidler kollektivtrafikkhistorisk råd  
• To av utvalgets medlemmer skriver fast for OSA sporet 

GJENNOMFØRTE MØTER I PERIODEN  
 

Det har i perioden vært gjennomført 10 møter i utvalget.  

Det har også blitt opprettet en egen digital kanal for dialog mellom møter. Det har i perioden 
også blitt gjennomført arbeidsmøter og ikke permisjonsgivende møter til forberedelser.  

PLANLAGTE TILTAK SOM BLE GJENNOMFØRT  
 
24. januar     Informasjonsmøte for renholdere om Fagbrev  
 
17. desember  Avsluttende utvalgs møte med halvdagskurs for 

utvalgsmedlemmene  
 
29. november - 4. desember   Fagforbundsuka 2021 vinter  
     Arbeidsplass besøk Avløs Natt  
     Arbeidsplass besøk Etterstad natt  
     Arbeidsplassbesøk Grefsen verksted natt  
     Besøk Årsmøte PLK med giveaways 
 
11.- 13. november    Deltakelse med foredrag og faglig innhold  
     Tillitsvalgts samling OSA, Kiel.  
 
10. november     Digital samling med opplæringsansvarlige Fagforbundet Oslo  
 
4. – 5. november     Deltakelse på Fagforbundet Oslo – tariffseminar  
 
25. – 27. oktober     Fase 1 kurs for tillitsvalgte  
 
27. – 28. september   Introduksjonskurs fysisk på Sangerhallen  
 
18. – 19. september    Deltakelse på samhandlingskonferanse med OSA Sporveien  
 
13. september     Deltakelse som arrangør. OSA valgvake på Brygg  
 
13. september    Valgkamp, Stortingsvalget 2021  
 
1.-2.  september     Kvinner på skinner  
 
24. august  Ansvarlig for faglig innhold og tilrettelegging OSAs 

tillitsvalgtsamling på Kjeholmen  
 
22. juli  Initiativtaker for fagbevegelsens fanemarkering 22. juli, 

Youngstorget  
 
21. – 26. juni     Fagforbundsuka vår – avlyst pga. Smittevernsrestriksjoner  
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18. juni      Sommeravslutning for utvalget  
 
31. mai – 1. juni     Introduksjonskurs  
 
1. mai  Alternativ 1. mai markering  
 
22. april  Grunnleggende pensjonskurs for tillitsvalgte  
 
16. mars  Bussførerens dag  
 
8. mars   Markering av kvinnedagen 
 
5. - 6. mars   Introduksjonskurs for nye medlemmer  
 
31. januar  Deltakelse på Trondheimkonferansen – digitalt  
 
15. januar   Digitalt Introduksjonskurs  
 
 

VURDERING AV GJENNOMFØRTE KURS OG TILTAK  
 
 
Vi hadde svært ambisiøse planer for året som har gått, men er fornøyd med de aktivitetene vi fikk 
gjennomført. Skiftende restriksjoner har blitt utfordrende til den praktiske gjennomføringen av mange 
aktiviteter. Samtidig har det vært utfordringer på grunn av bemanningssituasjonen i ulike avdelinger slik at 
deltakere ikke har fått innvilget permisjon til å delta.   
 
Det har vært planlagt en del kurs i Fagforbundet Oslo hvor våre tillitsvalgte var tenkt å delta på. Men også i 
år ble mye endret og utsatt / avlyst underveis. Situasjonen har vært utfordrende også for 
opplæringsansvarlige i Fagforbundet, og det har vi forståelse av. Men det gir et dårlige tilbud ut mot våre 
tillitsvalgte som vi i tiden fremover må diskutere hvordan kan løses. Dessverre ser vi at digitale kurs og 
arrangementer vil være en del av vårt virke også i tiden fremover.  
 
Ellers har det vært et godt engasjement fra utvalgets medlemmer både i forberedende møter til kurs og 
annet, men også deltakere som kursledere.  
 
Kort oppsummert mener vi kursene som har blitt gjennomført har holdt en tilfredsstillende standard og 
kvalitet. Og tilbakemeldingene i etterkant av tiltak har i all hovedsak vært veldig gode både fra 
medlemmer og tillitsvalgte som har deltatt på kurs.  
 
 
INTRODUKSJONSKURS 
 
I perioden har vi avholdt 3 introduksjonskurs for nye medlemmer. Det har vært en fordeling på 2 digitale 
introduksjonskurs og ett fysisk introduksjonskurs som ble avholdt på Sangerhallen.  
 
De to første kursene ble som sagt gjennomført digitalt. Vi merket at selv medlemmene så smått har vendt 
seg til den nye digitale hverdagen og at også deres kompetanse har økt på digitale verktøy.  
 
Det er svært utfordrende å gjennomføre introduksjonskurs digitalt, fordi man mister det sosiale elementet 
ved kurset, der medlemmer på tvers av klubber og avdelinger blir kjent og skaper en forståelse for at vi alle 
har ulike arbeidsoppgaver i det daglige, men allikevel har en avhengighet av hverandre. For å prøve å 
legge mest mulig tilrette for dette digitalt, har gruppeoppgaver blitt et viktig verktøy. Her har vi brukt 
funksjoner i den digitale plattformen Zoom, som gjør det mulig for medlemmene å brytes ut i mindre 
grupper og selv styre diskusjoner og oppgave løsning.  
 
Allikevel er opplevelsen i etterkant fra utvalget, og de tilbakemeldingene fra medlemmene at dette har 
fungert godt til tross savnet etter å møtes fysisk.  
 
Da vi i høst fikk anledning til å avholde første fysiske kurs på veldig lenge var det en stor lettelse både for oss 
i utvalget og for medlemmene. Dessverre ble det store utfordringer rundt å få innvilget 
permisjonssøknadene fra t-baneklubbens medlemmer slik at deltaker antallet var mindre enn vi hadde 
ønsket. Men vi har i etterkant vært i dialog med de ansvarlige for t-banens bemanning og lagt til rette for 
tydeligere kommunikasjon og samhandling for fremtiden.  
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Oppsummert ser vi at 3 introduksjonskurs i året er tilfredsstillende ut ifra dagens situasjon. Det var veldig 
gledelig at vi gjennom året har hatt fler medlemmer fra BKO og PLK på kurs, og dette er en trend vi setter 
veldig pris på.  
 
 

          
 
FASE 1 KURS FOR TILLITSVALGTE  
 
 
Fase 1 kurset ble avholdt fysisk med en kombinasjon av flere møtelokasjoner. Dette opplevde vi som veldig 
positivt og viktig i et tverrfaglig perspektiv. Selv om det ble forfall fra noen deltakere på grunn av sykdom, 
var det allikevel en engasjert og faglig dyktig gjeng vi fikk tilbringe tid sammen med.  
 
Dette kurset er som kjent det første grunnleggende kurset, tillitsvalgte i OSA / Fagforbundet må gjennom for 
å kunne ta videre skolering i Fagforbundets skoleringsstige. Så selv om vi er pålagt antall timer undervisning 
innen de ulike kursbolkene, fikk vi implementert viktige aspekter inn som vi mener er essensielt for de 
tillitsvalgte videre i sitt virke.  
 
Det var flere nye løsninger på gjennomføring denne gangen som innebar at vi blant annet var i 
Fagforbundet Oslo sine lokaler under deler av kurset, slik at deltakerne fikk gjøre seg kjent med 
Fagforbundet og møte tillitsvalgte der. Dette fordi det er viktig at tillitsvalgte er kjent med resten av 
organisasjonen vi er en del av. Deler av kurset la vi til Tøyen og til Etterstad base. Plasstillitsvalgt Kashif 
Quereshi gav et innlegg for oss om arbeidet og oppgavene som gjøres der. Deretter fikk vi en grundig 
omvisning på området og fikk snakket med medlemmene fra IE klubben. Selv om dette tok litt lenger tid 
enn vi hadde beregnet skapte det merkbart engasjement hos deltakerne og de fikk fritt muligheten til å bli 
kjent med sine kollegaer fra Infrastruktur enheten T-bane.  
 
Vi var så heldige at vi fikk en omvisning på Oslo Rådhus av Andreas Halse sin arvtaker i samferdselsutvalget 
i Oslo bystyre, Line Oma. Utrolig sporty av Line Oma og ta med en engasjert gjeng tillitsvalgte fra OSA på 
en grundig omvisning i Rådhuset. Det er også viktig å vise den tillitten foreningen har med våre styrende 
politikere i Oslo, samtidig som de selv får mulighet å snakke med dem og bli kjent med dem.  
 
Siden vi endelig fikk gjennomført et fysisk Fase 1 kurs, avsluttet vi med pizza og sosialsamling etter kurset. Og 
vi håper at vi slipper å nok en gang gå tilbake til fysiske kurs og digitale samlinger i fremtiden. Men må vi – 
så må vi.  
 

                  
 
FAGFORBUNDSUKA  
 
 
Fagforbundsuka 2021 var lagt opp fra sentralt hold med første uke i juni 2021 og uke 2, 
november/desember 2021. På grunn av strenge restriksjoner internt i Sporveien valgte vi å ikke avvikle første 
del av Fagforbundsuka. Grunnen er at dette i all hovedsak dreier seg om arbeidsplassbesøk til ulike 
avdelinger rundt i bedriften.  
 
Da siste uke i Fagforbundsuka kunne avvikles var det lettelser i nasjonale tiltak samtidig som det var lettelser 
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også i interne restriksjoner i Sporveien. Etter diskusjoner innad i utvalget og sammen med AU valgte vi 
denne gangen å prioritere besøk til avdelinger innen teknisk sektor. Og da spesielt avdelinger vi ikke har 
besøkt tidligere.  
 
Vi var på Grefsen verksted hvor vi delte ut boller og julebrus til medlemmer på verkstedet. Vi fikk også 
besøke stillverket på Grefsen. På Grefsen vervet vi også et nytt medlem inn i verkstedklubben.  
 
Vi var også på Etterstad infrastrukturavdeling og besøkte nattskiftet. Der tok vi med mye vaffelrøre og 
flasker med fagforbundet logo som var etterspurt. Dette ble en bra natt sammen med masse engasjerte 
medlemmer og tillitsvalgte.  
 
Siste besøk gikk til Avløs der vi fikk møte kvelds og nattskiftet. Vi fikk en bra omvisning av de lokaletillitsvalgte 
på Avløs og en grundig innføring i arbeidsoppgavene og hvordan de bruker ny teknologi til å gjøre eget 
arbeid lettere og bedre. Blant annet var dette vist med eksempler der de nå produserer deler til t-
banevogner ved å ta i bruk 3-D printing. Den samme teknologien ble brukt til å utvikle nye verktøy som er 
spesialtilpasset deler og behov. I etterkant har vi vært i dialog med Fagbladet som har sagt seg interessert i 
å skrive om disse spennende prosjektene som gjøres på Avløs. Det ser vi veldig frem til!  
 
Oppsummert var det en vellykket uke, men vi kjente godt på kroppen hvor slitsomt det er å ha 
arbeidsplassbesøk på natt ved siden av ordinært arbeid. Men det var uansett verdt å se hvordan 
arbeidshverdagen til våre kollegaer på natten rundt om er.  
 
 

      
Tillitsvalgte Avløs    Faglig teknologisk arbeid Avløs Stillverket Grefsen  

   
Arbeidsplassbesøk Etterstad  Tillitsvalgt Grefsen verksted Studiemedlemmer foran SL18 
 
 
 
KVINNER PÅ SKINNER  
 
 
Utvalget arrangerte 1 – 2 september den andre konferansen, «Kvinner på Skinner» for kvinnelige 
medlemmer i OSA. Responsen fra foreningas medlemmer var over all forventning, og vi opplevde lenge før 
påmeldingsfrist at konferansen var fullsatt. Løsningen ble å oppfordre deltakere til å overnatte i telt, slik at 
flest mulig fikk anledning å delta.  
 
Det praktiske og organisatoriske gikk mye bedre i år, enn foregående år. Takket være medlemmene i 
utvalget som begynner å bli veldig dyktige i arbeidsoppgavene et slikt stort arrangement krever, Samtidig 
fikk vi mye god praktisk hjelp fra deltakerne som mer enn gjerne hjalp til med oppvask, båttransport av 
innledere, rydding og matservering.  
 
Den faglige oppbyggingen av konferansen ble gjort etter mal fra foregående år, men med mer fokus på 
samarbeids- og arbeidsoppgaver for deltakerne. Innlederne ble valgt ut etter tanken at deres innlegg 
skulle bygge videre på grunnlaget som ble lagt foregående år og de tilbakemeldingene deltakerne da 
dro frem som viktige områder. Følgende innledere ble invitert:  
 
Sofia Rana – Konsulent antirasistisksenter og minoritetspolitisk leder i Rødt –  
Minoritetskvinners utfordringer i norsk arbeidsliv.   
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Janne Lisedatter Håkonsen – Nestleder i Lokomotivpersonaletsforening Oslo-  
Hersketeknikker – Hvordan gjenkjenne og takle  
 
Christina Styrvold Wiggen – Konsernsjef for compliance, HR, juridisk –  
Mangfold og inkludering i Sporveien 
 
Marian Hussain – Stortingskandidat for Sosialistisk Venstreparti (SV) 
 Kvinner i politikken og organisasjon  
 
 

 
 
 
Som kursledere og arrangører fikk vi tydelig inntrykk av en engasjert deltakergjeng, som aktivt deltok i 
debatter og stilte spørsmål til våre innledere. Under denne konferansen som på foregående år, var fokuset 
å se hvilke områder i vår arbeidshverdag som kunne forbedres for deretter å jobbe med å finne løsninger 
som kan være viktige verktøy for å gjøre arbeidshverdagen bedre for alle i Sporveien. Ikke kun 
kvinneandelen. Selv om vi dessverre må erkjenne at tilbakemeldingene under konferansen, viser at vi langt 
i fra er i mål med å skape et arbeidsmiljø som ivaretar alle.  
 
Deltakerne gav tilbakemelding at det var veldig nyttig og interessant at Christina Wiggen, deltok som en 
representant fra bedriften og redegjorde for bedriftens arbeid med mangfold og inkludering. For mange 
var det betryggende å høre at dette er et fokus område for arbeidsgiver, når noen deltakere opplever 
stadige overtramp eller uønskede hendelser. Deltakerne stilte gode spørsmål og brukte anledningen godt 
til å få svar på spørsmål og problemstillinger som kan være utfordrende å ta opp på egen arbeidsplass 
eller ovenfor egne lokale tillitsvalgte.  
 

Arbeidet gjort av deltakerne ble dag 2 oppsummert og det er utarbeidet et skriv som har blitt bearbeidet 
og jobbet med i etterkant. Men vi ser at det allikevel er ønskelig at vi finner bedre prosesser for at de ulike 
problemområdene også tas tak i de lokale klubbene som er nærmest arbeidsmiljøene til medlemmene. 
Allikevel er problemområdene overførbare til både menn og andre ulike grupper som også opplever 
trakassering eller annen uønsket adferd.  
 
Men det er tøft å høre historiene om uønskede hendelser i bedriften vår. Det understreker nettopp behovet 
for at det er behov for at vi fortsetter å sette kvinner i mannsdominerte yrker på agendaen og gjøre det vi 
kan for å skape samlingspunkter, kunnskap og samhold gjennom Kvinner på Skinner. 
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Etter konferansen – Hva har skjedd:  

Vi er veldig positive til at det i perioden som gikk også er blitt implementert deler i organisasjonsmålingen 
som omfatter seksuelltrakassering og mobbing. Og som resultatet av disse målingene viser er det en stor 
jobb for både ledere og tillitsvalgte å ta tak i ulik ukultur og uønsket adferd.  

Det er også svært positivt at studie- og agitasjonsutvalget ved leder har fått delta på 
samhandlingskonferanse med bedriften, der nettopp inkludering og mangfold var løftet opp som et tema. 
Allikevel må det erkjennes at en endring av disse problemområdene vil ta tid, og da må det tas tak i et 
bredere format og nedover i linjene.  

Resultatene fra konferansen ble redegjort ved gjennom en presentasjon under tillitsvalgt seminaret 11.-13. 
november. Der var både klubbtillitsvalgte representert sammen med et utvalg fra Sporveiens ledelse. Det 
har også kommet forespørsel om lignende innledning for andre avdelinger i Sporveien.  

Leder av studie- og agitasjonsutvalget har også blitt invitert med av bedriften til å delta i en arbeidsgruppe 
rundt markering av 8. mars – Kvinnedagen. Dette er et arbeid under bearbeidelse, og ikke ferdigstilt. Men 
leder av utvalget vil påpeke viktigheten av å markere kvinnedagen ved å løfte frem det fellesskapet og 
samholdet som trengs for å styrke kvinner sin rolle på en så mannsdominert arbeidsplass som Sporveien. Å 
løfte opp individer og kun kvinner i lederposisjoner kan arrangementet får motsatt virkning enn hva 
intensjonen er.  

Det er også etter denne konferansen flere av deltakerne som under klubbenes årsmøter har valgt å ta på 
seg verv i sine respektive klubber. Dette er vi veldig glad og stolte over!  

 

ANDRE KURS OG ARRANGEMENTER  
 
Valgkampsamling OSA/ Valgvake - Utvalget har også i perioden utformet flere faglige arrangementer som 
blant annet valgkampsamlingen for tillitsvalgte i OSA på Kjeholmen. Der fokuset var å skolere medlemmer i 
hva politikken styrer i samfunnet og hvilke saker dette omfatter. Her ble blant annet Jernbanereformen og 
Jernbanepakke 4 løftet frem med Sverre Myrli fra AP. Elisabeth Thoresen fra AAP aksjon holdt innledning om 
de forringelsene den daværende borgerlige regjeringa hadde gjennomført av sikkerhets nettet vårt som 
Arbeidsavklarings penger, trygdeytelser og uføretrygd. Tjenester som er viktige for oss som tillitsvalgte og 
våre medlemmer den dagen helsa kanskje ikke tillater oss å stå lenger i arbeid.  
 
Grunnleggende pensjonskurs - Vi arrangerte også grunnleggende pensjonskurs for tillitsvalgte som ble en 
god innføring i viktigheten om pensjon. Kurset ble gjennomført digitalt med innleder Jorunn Folkvord fra 
Utdanningsforbundet og Pensjon for alle.  
 
Faglig innhold styremøter - Vi har hatt dialog med AU om å bruke hovedstyremøtene til å invitere innledere 
fra andre deler av fagbevegelsen og organisasjoner til å redegjøre om aktuelle problemstillinger og saker. 
Derfor har utvalget tatt initiativet til at Åsne Skjelbred Refsdal fra NTL sentralforvaltningen / Pensjon for alle, 
holder innledninger og LO og NHOs utredninger om reformert AFP i privatsektor. Dette er et vedtak som kan 
berøre våre medlemmer, derfor mener utvalget at det er viktig at våre sentrale tillitsvalgte i hovedstyret har 
en kjennskap og kunnskap om temaet dersom det blir snakk om at dette skal inn i vårens lønnsoppgjør.  
 
Faglig innhold seminar - På tillitsvalgtseminaret i Kiel fikk vi muligheten å holde foredrag om resultatene av 
arbeidet vi gjorde på kvinnekonferansen Kvinner på Skinner. Vi deltok også i arbeidet med å utforme det 
faglige programmet for seminaret.  
 
Veien til Fagbrev i renholdsoperatørfaget – Det ble løftet opp av deltakere i utvalget sammen med en 
henvendelse fra lokal tillitsvalgt på Grefsen vaskebane at det var et stort behov for å tilrettelegge for 
fagbrev for renholdere. Her har vi kontaktet AOF som med en gang satte i gang arbeidet med å 
tilrettelegge for dette. Vi fikk umiddelbart meldt på flere vaskere på Bransjeprogrammet til AOF, som er et 
fagbrev kurs som er subsidiert gjennom staten. For de øvrige renholderne uten fagbrev arrangerer vi ved 
periodens utløp et informasjonsmøte for renholdere i hele Sporveien om «Veien til Fagbrev» for å kunne 
utarbeide et nytt kurs i regi av AOF. Nestleder i OSA samarbeider om dette for å se på bedriftens rolle og 
gode rutiner i fremtiden, slik at man ikke ender opp med en veldig skeiv fordeling i fagopplæring mellom 
de ulike avdelingene.  
 
Skolering av utvalget – Grunnleggende organisasjonsforståelse med Karina Torsæter, Fagforbundet 
Sykehusa.  
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Bussførernes dag – Utsendelse av hilsen til alle medlemmer i bussklubben. Leder for YST samt deler av 
utvalget pakket brev og sendte ut pr. post. Ca. 100 forsendelser.  
 

     
 

SOSIALE MEDIER OG NETTBASERT INFORMASJON  
 
 
Utvalget har i all hovedsak benyttet seg av OSAs nettside for publisering av aktiviteter. Det har vist seg å bli 
et veldig godt verktøy å digitalisere påmelding til aktiviteter via nettsidens skjemaer. Vi har også i større 
utstrekning tatt i bruk skjemaer via hjemmesidene til kurspåmelding og tilbakemeldinger etter kurs og 
aktiviteter. Opplevelsen er at det er lettere for deltakere å gi tilbakemelding etter deltakelse.  
 
Vi har også tatt i bruk OSAs Facebook sider for publisering og deling av kommende aktiviteter og 
gjennomførte aktiviteter. Noe syntes fungerer godt.  
 
Jottacloud benyttes også som en plattform for dokumentdeling og lagring. Ikke helt komfortable med 
dette ennå. Men fortsetter å utvikle rutiner på dette.  
 
Vi har også i større grad tatt i bruk epost og SMS-varsling som en kanal ut til medlemmer i forbindelse med 
informasjon om kommende kurs eller arrangementer. Vi har ikke fått hverken skryt eller kjeft for dette, men 
tilbakemeldingene er at medlemmer og tillitsvalgte som skal eller har deltatt på kurs er fornøyd med 
informasjonen de har mottatt. Både i forkant og etterkant av kurs eller andre aktiviteter.  
 

SAMARBEID INTERNT I OSA OG I FAGBEVEGELSEN  
 

Utvalget har i perioden hatt god kommunikasjon med arbeidsutvalget i forhold til vurderinger rundt risikoen 
og mulighetene til å gjennomføre planlagte kurs og aktiviteter. Dette er en dialog som har vært viktig for 
oss for at vi skulle kunne gjennomføre i tråd med foreninga og ut ifra gjeldende retningslinjer i 
Fagforbundet.  

Siden vi i perioden også har fått en ny ledelse i OSA har dette medført at vi har måttet ha en bedret dialog 
om samarbeidsformer og arbeidsfordeling. Det har vært et stort arbeidspress på ny leder og nestleder, 
derfor har det vært viktig for utvalget å ha tydelig kommunikasjon og tilbakemeldinger. Dette føler vi har 
blitt veldig bra, og gleder oss til videre samarbeid.  

Vi har hatt god hjelp av organisasjonssekretær i foreninga i forbindelse med utstedelse av permisjoner til 
kurs og andre aktiviteter som har letta litt av arbeidspresset på utvalget. Samtidig som vi gjennom 
sekretæren har fått flere muligheter til å nå ut til medlemmer og tillitsvalgte i forbindelse med kursaktiviteter 
som eksempelvis epostutsendelser og SMS.  

Leder i utvalget har også deltatt på samlinger med opplæringsansvarlige i Fagforbundet Oslo. Disse 
samlingene har hatt som formål å utveksle erfaringer i forbindelse med kursvirksomhet og tiltak. Det har 
over lenger tid vært utfordrende med kurstilbud fra Fagforbundet Oslo da de ofte har korte frister og vi har 
vedtatt at behandling av deltakere skal skje gjennom AU i OSA. Utvalgets leder har derfor etter dialog med 
opplæringsansvarlig i Fagforbundet Oslo, kommet frem til en løsning hvor vi får muligheten til å holde av 
plasser til våre tillitsvalgte til kurs. Slik at vi kan gjøre den nødvendige behandlingen hos oss i forkant.  

Vi har i all hovedsak hatt et godt samarbeid med de ulike klubbene innad. Som har vært viktig med tanke 
på den spesielle tiden dette har vært. På noen områder kan dette samarbeidet bedres. Men i all hovedsak 
har vi blitt møtt av engasjement og godt samarbeid hos de aller fleste. Vi syntes det er veldig positivt med 
deltakelse fra klubbledere på blant annet introkursene, der de gir nye medlemmer et fint innblikk i det indre 
livet i klubbene. Som nevnt tidligere i beretningen har vi hatt utfordringer med ressurssenteret på t-banen i 
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forbindelse med frikjøp av tillitsvalgte og medlemmer til kurs. Her har t-baneklubben vært en viktig 
støttespiller, og det setter vi stor pris på.  

Det har også vært mye uformell kontakt med andre tillitsvalgte i Fagbevegelsen om potensielle 
samarbeidsprosjekter i tiden fremover og samle kompetansen på ulike områder. Dette ser vi frem til å 
jobbe mer med i tiden fremover.  

I perioden har vi hatt god nytte av egne ressurser både i utvalget og i øvrig organisasjon når det kommer til 
innledere. Vi ser behovet for å løfte opp nye tillitsvalgte og nye ressurser inn i rollen som foredragsholdere 
da de som vanligvis bidrar har en stor arbeidsmengde som gjøre det vanskelig å planlegge og 
gjennomføre.  

 

OPPSUMMERING AV ÅRET SOM HAR GÅTT OG VEIEN VIDERE 
 
 
Det er nok et aktivt år vi legger bak oss, og oppsummert vil vi si oss fornøyd med egen innsats for foreninga i 
perioden. Vi som de fleste andre kunne gjerne hatt behov for mer tid til å utarbeide, forbedre og lage nye 
kurs. Men vi har forståelse for den frikjøpsordningen som ligger til grunn. Men presiserer at utviklingen av 
skoleringstilbudet går senere så lenge det er organisert slik det er i dag.  
 
Fremover ser vi et tydelig behov for at klubbene i større grad styrkes gjennom skolering og kunnskap. Vi må 
legge til rette for en mye større bevissthet av internskolering i de ulike klubbstyrene og 
kompetanseoverføring mellom klubbene. Vi mener at OSAs rutinehåndbok i tiden fremover vil bli et viktig 
verktøy i skoleringen.  
 
Arbeidsmengden er stor i utvalget, derfor ser vi på mulighetene av å samarbeide i større grad med andre 
foreninger og organisasjoner. På den måten utvider vi vårt nettverk i fagbevegelsen samtidig som vi kan 
fordele arbeidsmengden i forbindelse med kursutarbeidelse og gjennomføring. Vi håper at det i tiden 
fremover legges mye større fokus på skoleringen av tillitsvalgte i OSA, både rundt de formelle områdene av 
tillitsvalgt rollen og en mer ideologisk og politisk skolering som vil være essensiell i å styrke foreninga i alle 
ledd i tiden fremover. 
 
Etter regjeringsskiftet høsten 2021, var det en stor lettelse for mange at vi ble kvitt det borgerlige regjeringa. 
Allikevel kan vi ikke slappe av, og vi må fortsette som forening å kjempe for en rettferdig politikk og presse 
våre folkevalgte politikere til å gjøre gode avgjørelser for arbeidsfolk som oss. Derfor må vi som forening og 
våre tillitsvalgte ha en politisk bevissthet, og være bevisst vår viktige rolle i å utvikle og forme 
kollektivtransportpolitikken i Oslo. Deltakelse på informasjonsmøter rundt viktige traseer og vedtak som 
berører våre arbeidsplasser er viktig. Og vi må være innstilt på at vi må bruke deler av fritiden vår på dette, 
om vi sammen skal få foreninga, kollektivtrafikken og arbeidsplassen vår til å blomstre og utvikle seg i årene 
som kommer.  

 
Vi takker for tilliten gjennom dette siste året, og all drahjelp og samarbeid fra 
krefter internt i OSA og den øvrige fagbevegelsen. 
 
 
 
 
 
 
Studie- og agitasjonsutvalget 2021 / 2022  
 
Linda Amundsen 
Frode Eriksen  
Sara Rios  
Najib Abdi 
Liss Janne Moe 
Annica Sundberg 
Einar Fygle  
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Styret 2021
Styreleder 
Sores Yuzer, nestleder OSA

Styret 
Tom Østli, kasserer
Lars Olsen, bestyrer Herøya
Erik Gran, bestyrer Sagakollen
Helge Skogheim, bestyrer Kjeholmen
Ola Floberg, styremedlem (tiltrer)
Truls Christian Nilsen, styremedlem 

Styrets aktivitet
Styret skal minimum avholde kvar-
talsmøter og det ble avholdt 4 styre-
møter i 2021, alle disse ble gjennomfør 
på Teams. Styrets leder Raymond 
Lorentzen måtte dessverre trekke 
seg fra sitt verv og Sores Yuzer ble 
pekt ut av OSAs hovedstyre som 
midlertidig leder. Feriehjemmene har i 
perioden dratt nytte av at pandemiens 
restriksjoner/anbefalinger på uten-
landsreiser, dette har resultert i stor 
aktivitet og utleie av enheter på ferie-
hjemmene. Samtidig har restriksjone-
ne ført til at utleie av arrangementer 
har vært lavere enn foregående år. 
Feriehjemmene avslutter året med 
gode tall i regnskapet. Kasserer og 

revisors tilbakemelding på økonomi 
er svært gode. Disse pengene blir 
reinvestert i feriehjemmene og det er 
planlagt store prosjekter for kommen-
de år. 
Herøya har ønske om å bygge sani-
tetsanlegg ved låven på øya. Bestyrer 
Lars er i samtale med entreprenør, 
arkitekt og kommune for godkjen-
ninger og prisoverslag. Samtidig vil 
dette koste store summer og styret 
av feriehjemmene har derfor søkt om 
økonomisk støtte til Fagforbundet. Vi 
satser på at Fagforbundet ser verdien 
i å videreutvikle medlemmenes verdier 
og goder. 
Gjennom året har det vært flere 
nyhetsartikler hvor feriehjem til ulike 

fagforeninger i landet som blir solgt 
pga. mangel av vedlikehold. Det er 
svært trist å se forfalne feriehjem som  
blir solgt til fiffen i Norge. OSAs drift 
har konsekvent gjort alt i sin makt for 
å beholde feriehjemmene for medlem-
mene sine. 
Styret takker for innsatsen til frivillige 
og bestyrerne som bidrar til å bevare 
feriehjemmene for medlemmene våre.  
Styret ønsker å oppfordre alle med-
lemmer til å benytte seg av feriehjem-
mene i 2022!
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Herøya
Flere arrangementer var flyttet fra sesong 2020, tross det-
te ble det booket mange nye arrangement og det var igjen 
gledelig mange feriegjester på vår vakre øy. 

Oppussing av hytter ble videre-
ført og arbeidsøkta ble startet 
allerede i februar da det igjen 

var god vinter med farbar is.

Utleiehyttene 
Tyribakken (Hjemmet): Ble ferdigs-
tilt med maling innvendig, ombygget 
gammelt kjøkken og nye rammema-

drasser på begge soverom. 

Fredlund 6: 1 vindu ble byttet. 
Fredlund 7: Nytt tak.  
Tiurleikveien 3: Ny trapp 

Div. hytter: Nye kjøleskap.

Langtidsleiehytter 
Henry Wahlens vei 1: Utbedret sopp-
skader, startet maling innnvendig, satt 
inn nye rammemadrasser på begge 
hemser.  
Henry Wahlens vei 3: Byttet 2 vinduer.  
Henry Wahlens vei 5: Byttet 2 vinduer.  
Erik Rudlangsvei 2: Byttet 2 vinduer, 
lagt nytt elektrisk/måler, avrettet 
kjøkkengulv samt utbedret pipe og 
installert vedovn. 
Karl Fjelds vei 5: Ferdigstilt innvendig/

endret planløsning, nytt el-anlegg. 

Div. bygninger/hytter
Stabbur: Nytt tak, påbegynt maling 
utvendig, utbedret soppskader.  
Jomfruburet: Malt vegg mot øst. 
Låve: Ryddet alle plan og installert ny
belysning på øvre plan.   
Utedo v/Paviljongen: Etablert trapp. 
Generelt: Oppgradering div. hytter så 
om listing, maling etc. 
Rekkverk: og div. dører malt og utbe-
dret på Låveterrassen/Låven.
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Utendørs arealer
Området nedenfor Hovedhuset og 
mot Henry Wahlens vei ryddet med 
beitepusser. Flere trær felt og kappet 
opp. 

Arrangementslokaler/områder 
Nytt telt (6x12m) kjøpt inn og montert 
på platting. Myggdreper installert. 

Kjøretøy 
Ny båt for transport av gjester  
anskaffet, om bygget og lakkert. 
Knerten påbegynt lakkert.  

Fasiliteter 
Utbedret renseanlegg i pumpehuset, 
fritt for kalk i vannet i alle kraner/
vannposter. 
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Brygger
Utbedret Lore brygge og rep. av bade-
brygge v/moloen.  

Strømtilførsel 
Ny stolpe montert v/krysset  
Fredlundveien/Tyribakken pga.  
ødeleggelse etter uvær.

Dugnader 
Dugnad utført vår og høst. Gledelig 
stor deltakelse på høstdugnaden med 
26 frivillige.  
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Arrangement
Det første arrangementet ble gjen-
nomført i månedskiftet mai-juni med 
våre kjære ”Malerdamer” som denne 
gang malte trikker. Deretter gikk det 
”slag i slag” med seminarer, bryllup og 
leir. Siste seminar ble avholdt 30.-31. 
oktober.   

Vanlig utleie 
Ett meget godt år sammenliknet med 
årene før 2020. Det ble tilbudt ekstra 
rabatt både for midtuke og ukes opp-
hold som følge av arrangementer som 
var flyttet. Mange korte opphold og 
inn- og utsjekk på uliike dager med-
førte mye logistikk og administrasjon. 

Langtidsleie 
9 av 13 hytter utleid ut sommeren. En 
oppsigelse høst 2021. 3 av 4 ledige 
hytter må ferdigstilles innvendig før 
de lyses ut. (HW1, KF2 og KF3). 

Driftsutgifter
 » Over budsjettert på in-

ventar og utstyr i forbin-
delse med oppgradering 
på utleiehytter. 

 » Under budsjettert på 
verktøy og bygning, da alt 
ikke er fullført.

 » Bil og båt: For høyt bud-
sjettert, justeres neste år. 

 » Øvrige driftskostnader 
tilnærmet budsjettert, 
noe over på dugnader og 
strøm, sistnevnte pga. 
dyrere kw/t enn bereg-
net. 

Driftsinntekter 
utleie alle 

 » Budsjettert kr. 
350.000m- 
Resultat kr. 306.255,-

 » Antall bookinger: 61

Driftsinntekter 
langtidsleie 

 » Resultat: 194.657,-

Driftsinntekter 
arrangement

 » Budsjettert kr 250.000,- 
Resultat kr. 257.478,-

 » Antall gjennomført: 
15. Herav 5 bryllup, 2 
korps-samlinger, ett 50 
års-lag, 1 forlovelsesfest 
og maledamenes samling. 
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Kjeholmen
Drifta av Kjeholmen var som de fleste sterkt påvirka av 
koronapandemien i 2021. 

Bestilling av utleieenheter starta 
som normalt i starten av året, 
med halvpris til OSA-medlem-

mer og litt seinere til Fagforbunds-
medlemmer og andre. I løpet av året 
har vi hatt 304 bestillinger med totalt 
antall gjestenetter på 3164 (veldig lite 
avbestilt).

Halvparten av inntektene kom via 
nettsidebestilling (269.950 kr). Andre 
halvpart kom fra fakturering – stort 

sett arrangementer (263.225 kr). 

Ingen av arrangement-telta blei satt 
opp i 2020, men vi valgte å sette i 
stand Solsiden/Paviljongen for arran-
gementer. Vi opplever økt utleie til 
deler av fagbevegelsen til seminarer/

møter. Fortsatt økt leie av enheter er 
bra fordi (nye) leietagere sprer ordet 
og vi blir mer kjent som feriehjem.

Vi merka økt trykk på forespørsler  
etter arrangementer etter hvert som 
restriksjonene blei mildere. Antall  
store og små arrangementer økte i 
forhold til 2020, men vi ligger fortsatt 
på for små inntekter på arrangement 
til å ta igjen den investering- og vedli-
keholdsplanen vi vedtok før  
pandemien. Kostnadene i drifta blei 
derfor skrudd ned til det nødvendigste 
også i 2021.
Vi fikk allikevel beisa syd- og øst-
veggen på Hovedhuset (7 årsstrøk), 
støpt brygga til KuriOSA og starta en 
oppstrekk av slitne flytebrygger.
To dugnader blei avholdt med over 30 
frammøtte hver gang. Stor takk til de 
som deltok på dugnadene. Uten dem 
hadde ikke dette gått!
Takk til bestyrer Helge som får Kje-
holmen til å fungere praktisk, også i 
koronatider.
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Sagakollen
Sagakollen har hatt rekord i leiedøgn i 2021 og har  
bookinger for ca. 70.000,-. for 2022.  

Hytte 1 er under omfattende 
oppussing innvendig, med  
endring av rominndeling, ny 

peis og nytt kjøkken. Det blir også 
oppgradering av uteplass.

Alle utekraner (sommervann) er byt-
tet. Båter har ikke vært i bruk grunnet 
stengt ferdsel ut av pollen ved Niva 
der de har hatt en stor lekter  
liggende. Egen brygge er derfor under 
rehabilitering og det er kjøpt inn en 
flytebrygge på 14 meter som skal ligge 

i forkant av denne. Her skal utleiebå-
ter ligge i 2022. NIVA bistår Sagakol-
len med dette grunnet ubeleiligheten 
med stengt innløp til pollen.

Uteområder er under konstant opp-
gradering, herunder lekeplassen.
Innkjøp av Belle 14 f selvlensende båt. 
(Da har vi 2 identiske)
Sofaer og madrasser/senger byttes 
fortløpende til alle hytter har fått nytt.
Nye griller til sjøboden.
Sagakollen har nå til utleie 2 motor-
båt m 5 hk yamaha og 2 Kajakker på 
døgnleie. Gul Pioneer 14 med årer er 
til gratis utlån for leietakere.
Det er etablert automatisk bom ved 
renoveringskonteiere før man kommer 
til hytteområdet Solbergstrand, dette 
innebærer at alle gjester til Sagakollen 
får tilsendt en kode til bom sammen 
med hyttekode. 

Sagakollen har årlig møte og meget 
godt forhold med naboer (grunnei-
ere): NIVA, Saga gård og Solberg-
strand båtforening. Sistnevnte skal 
bygge ny båthavn og Sagakollen 
ønsker i den forbindelse samtidig og 
reparere mur mot sjøen. Betongmuren 
er nå i så dårlig forfatning at den bør 
rehabiliteres/ rives da den kan medfø-
re risiko for badende. Det nye bryg-
geanlegget skal  bygges i Larvekitt og 
Sagakollen skal få tilbud på dette fra 
entreprenør Arne Olav Lund AS som 
bygger bryggeanlegg.
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