
RIKSMEKLERENS M0TEBOK

i sak 2022-014 mellom

FELLESFORBUNDET
pa den ene side

og

NHO TRANSPORT
pa den annen side

vedmrende Tariffrevisjonen 2022 - Bussbransjeavtalen

Den 5., 6. og 7. mai ble det avholdt meklingsm0ter i Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo
under ledelse av riksmekler Mats Wilhelm Ruland og medmekler Hanne Sofie Bjelland.

Til stede for partene:
Fellesforbundet: Dag-Einar Sivertsen, Roger Mourn, Arne Herman Gabrielsen,

Geir Tore Kravdal, Linda Langstad, Tommy Melbye, Alexander
Loiro, Raymond Marcussen, Per Ole Melgard, Dag Odnes, Bj0rn
Olden, Marit Engeseth, Geir Are Stmmsncess, 0rjan Takle, Sara
Kvam og Bard Jordfall.

NHO Transport: Jon H. Stordrange, Roger Harkestad, 0ystein Svendsen, Kjetil
F0rsvoll, Ole Engebret Haugen, Jan Volsdal, Vidar Kjesbu, Terje
Greibesland, Ronny Paulsen, Svein Kloster Olsen, Leif Aksel
Bmnn, Atle R0nning, Johannes Straume, Jofri Lunde, Martin
Winsnes Thrane, Kristin Flagstad, Cathrine Walding, Jan
Christian Asker og Stein Gjerding.

Det ble fremlagt:
1. Melding om plassoppsigelse fra Fellesforbundet, mottatt 22. april 2022.
2. Riksmeklerens forbud mot arbeidsstans, datert 22. april 2022.
3. Fellesforbundets begjcering om at meklingen avsluttes, datert 2. mai 2022.
4. Diverse dokumenter.

Meklingen fant sted i fellesm0ter og scerm0ter.

Under meklingen nadde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en
forhandlings10sning.
Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med
anbefaling. Svarfrist ble satt til 8. juni 2022 kl. 15.

Meklingen ble avsluttet 7. mai 2022 kl. 9.40.

Mats Wilhelm Ruland
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1 (2)konomi

1.1 L0nnstillegg

Det gis et generelt tillegg til aile pa kr 4 fra 01.04.22

Det gis et normall!Z)nnstiliegg pa kr 4,50 fra 01.07.22

Fagbrevstillegget !Z)kesmed kr 3 fra 01.04.22.

1.2 Reguleringsbestemmelse rutebuss

For rutebussjM!Z)rer gis per 01.04.23 et tillegg pa kr. 4,50 per time som kommer i tillegg til resultatet i
mellomoppgj0ret, jf. reguleringsbestemmelse i BBA 5.5.1.4.

Pa grunn av stor usikkerhet om den 0konomiske utviklingen det kommende aret, er partene enige
om f01gende for regulering i forbindelse med mellomoppgj0ret i 2023:

Dersom l!Z)nns!Z)kningenfor Bussbransjeavtalen i 2023 avviker med mer enn 0,5 prosentpoeng fra
NHOs kommuniserte ramme for industrien samlet i NHO-omradet, skal partene m!Z)tesfor a
reforhandle justeringstillegget slik at man kommer innenfor det aksepterte avviket pa 0,5
prosentpoeng.

For a vurdere st!Z)rrelsen pa et eventuelt avvik brukes f!Z)lgende modell:

Ind ustriarbeidernes overheng
+ Glidning pa 0,3 %
+ Sum kronetillegg (regulering + tillegg fra mellomoppgj0ret) delt pa NHOs tall for avtalt
timel0nn for Bussbransjeavtalen (justert for helarseffekt)
= 10nns0kningen for Bussbransjeavtalen i 2023

1.3 Matpengesats

Matpengesatsen !Z)kestil kr. 96.

1.4 Endring minstel0nnssatser

Verkstedarbeidere og hjelpearbeidere far sine minstel!Z)nnssatser hevet med kr 7 per time fra
01.04.22. Verkstedarbeidere med fagbrevet far sine minstel0nnssatser hevet med ytterligere kr 3 per
time.

Renholdere og renholdspersonell far sine minstel!Z)nnssatser hevet med kr 15 per time fra 01.04.22.
Renholdere og renholdspersonell med fagbrev far minstel!Z)nnssatsene hevet med ytterligere kr 3 per
time.
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TurbilsjM0rer uten fagbrev far sin minstel0nnssats hevet med kr 20 per time fra 01.04.22.
TurbilsjM0rer med fagbrev far minstel0nnssatsen hevet med ytterligere kr 3 per time.

2 Endringer i overenskomsten

2.1 Ansiennitet for midlertidig ansatte og ICErlinger

§ 3.2. Beregning av bedriftsansiennitet, end ret tekst:

Fast ansatte opparbeider bedriftsansiennitet fra ansettelsesdato.

Deltidsansatte og midlertidig ansatte opparbeider bedriftsansiennitet i henhold til faktisk arbeidet
tid.
Midlertidig ansatte opparbeider ikl<e bedriftsansiennitet

Lcerlinger for godskrevet ett ors bedriftsansiennitet ved fullf~rt lcerlingtid dersom de gar over i fast
ansettelse.

Merknad:

Midlertidig ansatte skal ha godskrevet all ansiennitet fro 01.04.22.

§ 3.5. Intern rekruttering tilledige turnuser/skift, endret tekst i tredje avsnitt:

Tildeling av rutekj0ring skjer etter bedriftsansiennitet blant de fast ansatte. Dette kan fravikes der
partene lokalt er enige om dette.

2.2 Over- og underoppfylling av turnus

NyU punkt § 4.2.1

Over- oq underoppfyllinq av turnus

Arbeidsgiver kan lage turn user tilsvarende 98-102 % stilling. I forbindelse med dette gjelder
{0lgende:

• Med mindre det avtales noe annet lokalt, skal fridagene og innarbeidelse av
undertid fremgo av en oversikt som foreligger {0r periodens begvnnelse.

• Over- og underoppfvllingen kan gjennomsnittsberegnes over en periode po
inntil 26 uker.

• Eventuell plusstid utbetales ved periodens avslutning, som overtid.
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Nytt punkt § 4.2.2

Overapptvllelse av turnus far a beskytte iverksatte arbeidsplaner

Der turn user er iverksatt og det skjer midlertidig endring i kj¢retider oq/eller rutetider, kan man i
perioden fylle opp de befli?rte turn user inntil105 % stilling for a hindre ombygging.

I forbindelse med slik overoppfylling gjelder (¢Igende:

• Turnusene I(l)per videre (rem til ny hovedomlegging, men det korrigeres for tiden ved
(ridager/innarbeiding i I(l)pet av perioden.

• SjOf(l)rene kan komme med (l)nsker om konkrete (ridager/innarbeidingsdager, og

fridager/innarbeiding skal fastsettes 2 uker i forveien om ikke annet avtales.

• Uten avtale med tillitsvalgte er det ikke adgang til a endre turnusene slik at man ma
arbeide po turnusfridager.

• Tillitsvalgte kan kreve omlegging med 12 ukers varsel.

• Evt. plusstid utbetales ved arsavslutning, som overtid.

2.3 Sikkerhetssjekk

§ 4.3. Srerlige arbeidstidsbestemmelser

Uttak/lnnsett, ny tekst:

I de tilfelle de stedlige parter ikke blir enige om eksakt tid for uttaking og innsetting, foretar partene
sammen malingen av benyttet tid.
Malingen foretas over en viss periode.

Sikkerhetssjekk er en integrert del av uttaket av en buss, og saledes en del av den ordincere
arbeidstiden, se bi/ag 18.

Bilaq 18:

I forbindelse med sikkerhetssjekken ma f(l)reren forvisse seg om at kj¢ret(l)yet er i forsvarlig og
forskri(tsmessig stand. F¢lgende skal VCErekontrollert:

• Visuell sjekk av dekk
o Slitasje
o Trykk
o Mutterelbolter

• m
• Bremser
• F¢rerplassldashbord

o Styresjekk
o Belte
o Varsler

• Visuell sjekk
o Speil
o Vinduer
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o Apne luker

Hvem som skal gjennomf(lJre hvilke deler av sjekken kan ogso variere, men i den grad deler av
sikkerhetssjekken er overlatt til andre enn sjot(lJren, skal det vcere gode rutiner som forsikrer
sjot(lJren om at dette er gjort po en betryggende mote.

Sikkerhetssjekken tilpasses den teknologiske utviklingen.

2.4 Forsinkelser

§ 4.3 femte avsnitt «Forsinkelse», endret tekst:
Det er partenes forutsetning at ruten settes opp med realistisk rutetid, og tid til personlig
behov.

Uforutsette forsinkelser pa inntil ±G1._minutter er kompensert i timel0nnen.

§ 4.6 under overskrift «Overtidsbetaling ved forsinkelse», end ret tekst:

Uforl:ltsett forsinkelse pi) 10 minl:ltter og derover godtgj0res med overtidsbetaling.

Farsinkelse fra ag med 4 minutter gadtgj¢res minutt far minutt far hele farsinkelsen (fra ag
med (¢rste minutt).

Farsinkelsene summeres po monedsbasis ag utbetales med 50 prosent avertidstillegg.

Der farsinkelsen den enkelte dag er aver 30 minutter rundes det far denne dagen app til
ncermeste halvtime.

Far rett til avertidsgadtgj¢relse mo farsinkelser meldes inn po den mote arbeidsgiver har
fastsatt. Ved 0 fremme et avertidskrav samtykker den ansatte til at arbeidsgiver kan
kantrollere innmeldte farsinkelser, herunder bruke data fra tilgjengelige elektraniske
systemer.

Merknad

Endrinaene i §4.6 oa § 4.3 trer i kraft 1. oktober 2022.

2.5 Helgeavl(2tsere

§ 4.4 - Arbeidsplaner (skift- og turnusplaner), nytt siste ledd:_

He/geav/(!Jsere

Nor partene lokalt er eniae om at det er mer helaekj¢rina enn det fast ansatte kan/(lJnsker 0 dekke
ved kj¢rina hver 2/3 hela, kan det ansettes fast helgebet;ening.
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Helqebetjeninq ansettes med avtale om et bestemt anta" vakter i perioden (redaq formiddaq til
driftstidens slutt s¢ndaq (inkludert tjenester som qar inn i mandaqsd¢qnet).

Helqedaqsbetjeninqen mottar fast manedsl¢nn basert po stillinqsst¢rrelse, oq har de samme
ulempetilleqq som andre ansatte.

Ettersom bussbransjeavtalen er en tariffavtale med faqforeninqer med innstillinqsrett kan det lokalt
avtales at helqebetjeningen kan arbeide inn til to av tre s¢ndager, og dette gjennomsnittsberegnet
over ett or.

2.6 Arbeidstidsplanlegging

Merknad til BBA § 4.4.

Det er en forutsetninq for qode arbeidsplanprosesser at de tillitsvalqte involveres po et tidliq stadium.

Rutiner for endringsprosesser knvttet til skift og turnus oq de viktiqste forutsetningene for bruk av
planverkt¢vet skal dr¢ftes med de tillitsvalqte. Formalet er a skape qode planprosesser. Dr¢ftelsene
skal gjennomf¢res minst en gang i aret, am ikke annet avtales. Drrpftelser am overordnede
forutsetninger kan gjennomf¢res po selskaps- eller konsernniva.

De lokale planprosessene skal qjennomf¢res i trod med rutiner oq overordnede forutsetninqer for
endringsprosesser fastsatt etter dr¢ftelser po selskaps- eller konsernniva.

Dersom virksomheten ikke har rutiner for endrinqsprosesser knvttet til skift og turn us, skal den til
enhver tid gjeldende veileder for skiftprosesser mellom de sentrale parter VCEreveiledende.

Arbeidsqiver har et ansvar for a legge til rette for at de tillitsvalgte kan tileqne seq nr;?dvendiq
forstaelse av planprosesser oq bedriftens planleqqinqsverkt¢v slik at de kan ivareta sin rolle i
planleqqingsarbeidet.

I den lokale planprosessen ma de tillitsvalqtes kunnskap oq kompetanse om virksomhetens
planverkt¢y oq planprosess ivaretas.

For a ivareta dette ansvaret skal bedriften minst arliq tilby kurs om dette. Det skal tilstrebes at det
qjennomf¢res felles kurs for tillitsvalqte oq ledere, slik at partene har et felles kunnskapsqrunnlaq for
det lokale arbeidet med arbeidsplaner.

Bedriften skal oqsa sikre at innf¢rinq i planprosesser er en del av opplcerinqen for nvansatte. Der
dette er muliq skal innf¢rinq i planprosesser oqsa VCEreen del av sjO{¢renes etter- oq
videreutdanninq.
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2.7 Forskuttering av sykepenger

Ny § 5.4.1. Forskuttering av sykepenger

NHO Transport og Fellesforbundet 'Iii anbefale lokale parter a gjennomga grunnlaget for
forskuttering a'J sykepenger der dette ikke gj0res. Bedriftene har ikke adgang til a forskjellsbehandle
arbeidstakere i bedriften h'Ja gjelEler forskuttering a'J sykepenger.

Arbeidsqiver skal forskuttere sykepenqer i inn til 52 uker. Arbeidsqivers plikt til a forskuttere
er beqrenset til det som refunderes av NAV med hensyn till¢nn oq feriepenqer.

Arbeidsqivers plikt forutsetter at arbeidstaker har Ievert sykemeldinqer i henhold til
bedriftenes rutiner. Plikten til forskutterinq bortfaller om arbeidstaker ikke har krav pa
sykepenqer fra NAV, eller arbeidsqiver ikke far refundert forskuddet.

Merknad:

Plikten til a forskuttere sykepenqer trer i kraft 1. november 2022 oq qjelder kun for
sykemeldinqer som leveres i henhold til bedriftens rutiner etter denne datoen

2.8 Praksiskandidater

§5.6.3 Praksiskandidater, end ret tekst:
For arbeidstakere som i henhold til opplCEringslovens § 3.5, 0nsker a avlegge fagpr0ve, skal bedriften
dekke utgifter tillCEremateriell og pr0veavleggelse.

Bedriften skal ogsa betale ordinCEr 10nn for tiden som gar med til pr0veavleggelsen, samt en /esedaq
fUJrfUJrsteqanqspr¢veav/eqqe/se.

Bedriften skallegge til rette de tjenestemessige forhold til praksiskandidater. Andre ordninger utover
dette kan avtales lokalt.

Partene har utviklet et interaktivt yrkesteorikurs som kan brukes til eksamensforberedelse til
yrkesteorieksamen for YrkessjM0rfaget. Bedriften dekker utgiftene til dette kurset, og utdanningen
skjer pa arbeidstakers fritid.

2.9 Nye bestemmelser - bestillingskj!1)ring og bestilt rutetransport

Nytt siste avsnitt i § 4.4:

Bestilt rutetransport.

Med bestilt rutetransport forstas transport som er apen for allmenn ferdsel, men som kun
kj¢res nar passasjerer har bestilt slik transport. Slik kj¢rinq kan skje i henhold til
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farhondsappsatte tider, eller til de tider transparten bestilles. Kj0ringen beh0ver ikke ha
farhondsfastsatte haldeplasser. Transparten kan gjennam(¢res med aile typer kj0ret0Y.

Et rutebusselskap kan ansette egne sja(¢rer til slik kj¢ring.

Om ikke denne kj¢ringen kan plasse res i ardincer arbeidsplan kan disse sja{¢rene ha en
arbeidsplan som viser hvilke dager som er arbeidsdager og hvilke som er fridager. I den grad
oppdragene er av en slik art at etablering av ordincere arbeidsplaner ikke er mulig, har
bedriften anledning til 0 styre arbeidstiden pa kortere varsel, i n¢dvendige tilfeller fra dag til
dag, sa lenge arbeid ikke legges til fridager. Arbeidstiden utlignes etter §4.2.

Dersom det er n¢dvendig for a fa til st¢rre stillingsst¢rrelser kan bestilt rutetransport blandes
med annen transport. Den ansatte viI da ha en ordincer stilling med ordincer turnus, og en
tilleggsprosent for bestilt rutetransport.

Det kan lokalt inngas avvikende avtaler far hvardan bestilt rutetransport skal gjennom{¢res,
herunder avtaler am vaktardninger.

Nvtt kapittelll:

§11 SJAF¢RER BESTILLINGSKJ¢RING - LUKKET TRANSPORT

11.1. Generelt

Bestemmelsene i overenskomsten for ¢vrig gjelder i den utstrekning disse ikke er unntatt, er
behandlet spesielt nedenfor eller faller utenfar det omradet som naturlig h¢rer inn under
begrepet bestillingskj¢ring.

11.1.1. Gyldighetsomrade
Bestillingskj¢ringsavtalen gj¢res gjeldende far persantranspart utenfor rute.
Transporttilbudet ma vcere forbehaldt en bestemt bruker eller en pa farhand avgrenset
gruppe brukere som har krav pa a fa helt eller delvis dekket transporten av det offentlige
(Lukket transport). Spesialtransport av persaner som ikke kan benytte ordincer skoleskyss
omfattes ogsa, mens ordincer skoleskyss {¢Iger avtalens hoveddel.

Oppdragene skal kunne I¢ses gjennom bruk av minibuss (01) eller mindre kj¢ret¢y. Utvidet
anvendelse kan avtales med tillitsvalgte.

Kj¢ringen kan blandes med bestilt rutetranspart. Med bestilt rutetranspart forstos transpart
sam er open far allmenn ferdsel, men sam kun kj¢res nar passasjerer har bestilt slik
transport. Slik kj¢ring kan skje i henhold til farhandsoppsatte tider, eller til de tider
transporten bestilles. Kj¢ringen beh¢ver ikke ha farhondsfastsatte haldeplasser. Transparten
kan gjennam(¢res med aile typer kj¢ret¢y.
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Dersom anbudet inneholder bestilt rutetransport, skal avl¢nning for denne kj¢ringen
minimum tilsvare I¢nnen sja{¢ren ville hatt for denne kj¢ringen om den var rutekj¢ring. Det
kan inngas lokale avtaler knyttet til gjennom{¢ringen av dette.

Turbilkj¢ring omfattes ikke av dette kapittelet, men av kapittel § 10.

§ 11.1.2. Forholdet bestillinqskj(6rinq I rutekj(6rinq
Bestillingssja{¢rer som settes til ordinCEr rutekj¢ring {¢Iger gjeldende tariff for denne
kj¢ringen.

Ansatte med h¢yere timel¢nn som bUr satt til bestillingskj¢ring beholder sin timel¢nn, men
{¢Iger ellers bestemmelsene i dette kapittelet.

Kj¢ring som faller inn under avtalens hoveddel kan kombineres med bestillingskj¢ring dersom
det er n¢dvendig for a opprette st¢rre stillingsbr¢ker.

Ansatte med deltidsstilling skal ha fortrinnsrett til bestillingskj¢ring for a ¢ke sin stillingsbr¢k.

11.1.3. Lokale avtaler
Partene pa den enkelte bedrift kan skriftlig innga lokale avtaler om bestillingskj¢ring. Dersom
de lokale parter ikke kommer til enighet, skal bestillingskj¢ring skje pa grunnlag av den
sentrale avtale.

11.2 L(6nn
§ 10.2.1. Arliq l(6nnsrequlerinq
De fastsatte I¢nnssatser er minstel¢nnssatser. Det skal kunne gis tillegg til minstel¢nnen
etter ansiennitet, dyktighet og praksis. I tariftperioden foretas regulering av I¢nningene en
gang arlig pr. 1. april dersom partene ikke bUr enige om en annen dato.

Grunnlaget for de lokale forhandlinger i den enkelte bedrift skal VCErebedriftens ¢konomi,
produktivitet, I¢nnsomhet og den alminnelige I¢nnsutvikling. Forhandlingsresultatet skal
nedfelles i en skriftlig protokoll.

11.2.1. L(6nn - sjdff}rer klasse 8
Sja{¢rer uten {¢rerkort for buss skal ha en minstel¢nn pa kr. 29 992 per maned (184 kr per
time)

11.2.2 L(6nn - bussjdff}rer
Bussja{¢rer (01 eller h¢yere) skal ha en minstel¢nn pa 31 638 per maned (194,1 kr per time)
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11.2.3 L(lJnn- bussjdhJr med fagbrev

Sja(0rer med fagbrev for en minstel(lJnn po kr 33920 (208,1 kr per time)

Det kan inngas lokal avtale om godtgj¢relse for andre relevante fagbrev og relevant
kompetanse.

§ 11.3. Annen godtgj(lJre/se
§ 11.3.1. Overtid
Overtidsarbeid betales med 50 % til/egg po ordincer timel¢nn etter avtalt utligningstid.

Overtidsarbeid mel/om kl. 2100 og kl. 0600, samt overtidsarbeid po I¢rdager og dager fur
hel/igdager fra kl1300 og po s¢n- og hel/igdager samt de offentlige h¢vtidsdager 1. og 17.
mai, utbetales med 100 % til/egg.

Arbeidere som har arbeidet ordincer dagtid, og som samme dag blir tilsagt til overtidsarbeid i
tilslutning til den ordincere arbeidstids slutt, betales - hvis bedriften ikke skaffer mat kr. 96,- i
diett, dersom overtidsarbeidet varer minst 2 timer.

Ved overtidsarbeid som vii vare ut over 5 timer, forutsettes at bedriften s¢rger for ytterligere
forpleining, eventuelt at det avtales et bel¢p til dekning av middagsutgifter.

De ¢vrige bestemmelsene i §4.6 utgar.

§ 11.3.2. Til/egg for ubekvem arbeidstid
For arbeid po nyttarsdag, skjcertorsdag, langfredag, 1. og 2. paskedag,l. og 17. mai, Kr.
Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag, samt etter kl. 15.00 po jul-, paske-,
pinse- og nyttarsaften, betales 100% til/egg.

Arbeidet po julaften og nyttarsaften etter kl. 18.00 skal godtgj¢res med 100 %
ubekvemstil/egg og 100 % overtidstillegg.

For arbeid i tidsrommet kl. 19.00 - 06.00 betales et til/egg po 25 % av den ordincere
timel¢nnen. Fro I¢rdag kl. 15.00 til s¢ndag kl. 24.00 betales et til/egg po 40 %. Til/egget
utbetales ikke for arbeid som godtgj¢res med 100 % til/egg.

Ved offentlige anbud utlyst etter 1.7.2022, utbetales 40 % til/egg av den ordincere timel¢nn
mel/om I¢rdag kl. 06.00 og s¢ndag kl. 24:00. For skift som er pabegynt (0r s¢ndag kl. 24.00
opprettholdes tillegget po 40% {rem til skiftets slutt, like vel ikke lenger enn til mandag kl.
06.00.

Ubekvemstil/eggene po 25% og 40% utbetales ikke dersom arbeidet er godtgjort med
overtidstil/egg
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11.4. Arbeidstidsbestemmelser
§ 11.4.1. Generelt
Nor s;o(¢ren (¢Iger denne overenskomsten, eller lokol avtale h;emlet i denne, g;elder en
ukentlig arbeidstid, ;fr. bilag 1.

For manedsl¢nnede sja(¢rer sam helt eller delvis (¢Iger denne overenskomsten, eller lokal
avtale h;emlet i denne, utlignes arbeidstiden over lor. Det skal tilstrebes en jevn fordeling av
arbeidsbelastningen gjennom aret.

Bedriften kan utligne arbeidstiden slik at den daglige arbeidstid ikke overstiger ni timer og
ukentlige arbeidstid ikke overs tiger 48 timer. Etter skriftlig avtale mellom bedriften og den
tillitsvalgte, kan ovenfor nevnte utligningstid utvides, ;fr. ami. § 10-5, nr. 2.

I forbindelse med eventuell utvidelse av utligningstid skal partene dr¢fte hvorvidt slik
utvidelse vii kunne gi flere faste hele stillinger.

11.4.2. Arbeidsplaner
I den grad oppdragene er av en slik art at etablering av ordincere arbeidsplaner etter § 4.4
ikke er mulig, kan arbeidsplanene utarbeides i trod med nedenforstoende:

Det skal utarbeides en arbeids- og fridagsplan. Planen skal dr¢ftes med arbeidstakernes
tillitsvalgte senest 16 dager (¢r iverksettelsen. Dette kan unntaksvis fravikes etter avtale med
de tillitsvalgte.
Den ansatte kan i forbindelse med utarbeidelse av arbeids- og fridagsplanen melde fra am
inntil to dager i uken der det ikke passer 0 arbeide etter kl. 15:00, og arbeidsgiver skal da
tilstrebe 0 ikke legge arbeid til disse tidspunktene.

Arbeidstaker skal varsles so tidlig sam mulig am sin endelige arbeidsplan.

Oppdrag sam bedriften mottar med kart varsel og sam skal ut(¢res fra mandag til fredag i
tidsrommet 06.00 -18.00 kan i n¢dvendige tilfeller varsles fra dag til dag.

Det kan lokalt avtales andre ordninger. I forbindelse med inngaelse av eventuelle andre
ordninger skal partene dr¢fte hvorvidt slik utvidelse vii kunne gi flere faste hele stillinger.

11.4.3. Bereqninq av arbeidstid
Arbeidstiden begynner og slutter ved stasjoneringsstedet. Stasjoneringsstedet skal for den
enkelte po(¢res arbeidsplanen.

Dersom partene po den enkelte bedrift ikke blir enige am en annen ordning, regnes
stas;oneringsstedet sam det sted, den garas;e eller den holdeplass, hvor vedkommende har
sitt framm¢te.

Det kan inngos 10kale avtaler am at sjo(¢ren kan ta med seg k;¢ret¢yet hjem.
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11.4.4. Minstetider oq minstetider mel/om oppdraq
Inqen del av arbeidsdaqen skal qodtqj(l)res med mindre enn to timer.

Er oppholdet mel/om turene 2 timer el/er mindre, betales I(l)pende tid.

Det kan lokalt avtales andre ordninqer.

11.5. ArbeidskliEr, sjafrljrkort m.v.
11.5.1 ArbeidskliEr
N(l)dvendig arbeidst(l)y og sko for utf0ring av den aktuel/e bestillinqskj(l)ringen dekkes av
arbeidsgiver. Det skal ogso tas hensyn til oppdragets art og klimatiske forhold.

11.5.2Sjafrljrkort
Utgifter til sjof0rkort for digital fartsskriver, som er n(l)dvendig for 0 utf0re oppdrag som
sjof0r i bedriften, betales av bedriften.

11.5.3 Frikort
Dersom selskapet/avdelinqen ikke har ordiniEr rutekj(l)rinq har de ansatte ikke krav po frikort.

§10.1.1 Gyldighetsomrade, endret tekst:

Turbilavtalen gj(1)res gjeldende for all persontransport med buss, utenfor ordincer rutekj(1)ring

og kontraktkj(1)ring (skolebarnkj!1)ring, arbeidsruter, flybuss, ekspressruter, bestilt
rutetransport, bestillingskj(l)rinq-Iukket transport etc.).

3 Innretning og etterbetaling

Overenskomstens satser vii justeres i henhold til tillegg i ovennevnte bestemmelser.

L0nnsforh0yelsen gj0res ikke gjeldende for 10nnsmottakere som har sluttet i bedriften f0r
vedtakelsen. Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for
arbeid utf0rt f0r vedtakelsen.

12



4 Protokolltilf(2)rsler

Kompetanse

Partene i Bussbransjeavtalen (BBA) viser til regjeringens svar til partene i frontfaget om den varslede
kompetansereformen. Partene vii sammen f(l)lge dette arbeidet med sikte pa at det kan utvikles
bedre relevante tilbud til etter- og videreutdanning for fagarbeidere innenfor bransjen.

Velferdspermisjoner

Partene i Bussbransjeavtalen (BBA) viser til avtalt arbeid om gjennomgang av bestemmelsene om
korte velferdspermisjoner. Det er avtalt en ferdig rapport fra dette arbeidet 30. september 2023.
Partene vii dr(l)fte sp(l)rsmalene nar rapporten foreligger.

5 Utvalg i tariffperioden

Omfang

Partene er enige om at det skal nedsettes et utvalg som skal vurdere om det er behov for a endre
omfangsbestemmelsen pa bussbransjeavtalen. Bakgrunnen er at arbeidstaker og virksomheter som
arbeider pa eller med autonome/selvkj(l)rende busser per i dag vii falle utenfor
omfangsbestemmelsen i bussbransjeavtalen. Utvalget skal ta sikte pa a komme frem til en omforent
omfangsbestemmelse som ogsa dekker arbeidstaker som arbeider pa eller med
autonome/selvkj(l)rende busser. En utvidelse av omfangsbestemmelsen skal begrenses til
operat(l)rer/arbeidere.

Dersom en av partene krever det skal LO og NHO tas med i utvalgsarbeidet og ny
omfangsbestemmelse ma godkjennes av LO og NHO.

Dersom det oppnas enighet f(l)r utl(l)pet av tariffperioden kan partene anmode LO og NHO om at nytt
virkeomradet praktiseres i den gjenstaende del av tariffperioden.

Utvalget skal besta av 2 personer fra hver side. Utvalget skal sluttf(l)re arbeidet innen 31.12.22.

Bestill ingskj0ri ng

Det vises til det partssammensatte bestillingskj(l)ringsutvalget fra tariffperioden 2020-2022.

For tariffperioden 2022-2024 skal det settes ned et partssammensatt utvalg som vurderer om
bestillingskj(l)ringsordningen regulert i Bussbransjeavtalen, fungerer etter sin intensjon.

Utvalget skal scerlig se pa hvilke konsekvenser endringen har for andelen hel- og deltidsansatte,
midlertidig ansatte, bruk av underleverand0rer, rekruttering til bransjen, 10nnsnivaet pa avtalen og
de ansattes arbeidsvilkar.

Utvalget skal vurdere hvilke eventuelle utilsiktede konsekvenser endringen har, herunder for
hvordan de ulike typene transport kombineres.
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Utvalget kan i tariffperioden enes om forslag for a hindre at eventuelle utilsiktede virkninger far
manifestert seg i hele tariffperioden.

Partene skal etablere en styringsgruppe som innen 1.9.2022 skal prioritere, organisere og
konkretisere arbeidet.

Utvalget skal ferdigstille sin vurdering innen tariffoppgj0ret 2024.

Utvalget bestar av 4 fra hver side.

6 Varighet

Denne overenskomsten trer i kraft pro 1.april 2022 og gjelder til 31.mars 2024 - og videre 1- ett ar
av gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 - to maneders varsel.

7 Reguleringsbestemmelser annet avtalear

F0r utl0pet av 1. avtalear skal det opptas forhandlinger mel 10m NHO og LO, eller det organ LO
bemyndiger, om eventuelle 10nnsreguleringer for 2. avtalear. Partene er enige om at forhandlingene
skal f0res pa grunnlag av den 0konomiske situasjon pa forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2.
avtalear, samt pris- og 10nnsutviklingen i 1. avtalear.

Endringene i tariffavtalene for 2. avtalear tas stilling til i LO's Representantskap eller det organ LO
bemyndiger, og NHOs Representantskap.

Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 - fjorten - dager
etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 - fjorten - dagers varsel (dog
ikke til utl0P f0r 1. april 2023).

Oslo, 7. mai 2022

For NHO Transport
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