Referat
Dato: 12.06.2019
Referent: Anita Solberg

Møte 12.06.2019 mellom tillitsvalgte og Tide i rutepakke Midt
Troms.
Tilstede: YTF v/ Svend Arne Henriksen, Frank Tore Johansen (NTF Torghatten), Jan Harald Hansen
(Torghatten), Jostein Arild Hansen (NTF Boreal), Per Anders Finset (YTF Boreal), Knut Åge Hansen
NTF)
Fra Tide: Anita Solberg (prosjektsjef), Hugo Nordvik (logistikksjef)

Sak 1. Godkjenning av referat fra 21.05.19
Referatet er godkjent.

Sak 2. Gjennomgang av skift som gjelder fra 01.08 klar for gjennomgang.
Hotell i Narvik:
Uaktuelle hotell er Narvik Sportell. Aktuelle hotell er Scandic, Thon og Quality Grand Royal. Scandic
er nærmest og mest ønskelig. Det er kun fredag det er behov for middag. Frokost ca kl. 04.30.
I dag parkeringer de på bussterminalen som er nærmest Scandic.
Skiftene fra 01.08.19 ble gått gjennom av Hugo. Kommentarer:
-

-

Det er ønskelig med lange skift. I forslaget som ble presentert så ligger det skift på inntil
12.39. Skiftet sendes ut slik og Tide vil at alle bekrefter med ok på mail at det er godkjent
eller kommer med ønske om endringer.
Skift og turnus fra 01.08 er klar for utsending til tillitsvalgte 19.06.19.
I dag løses 110 fra Buktamoen og vi har lagt opp til stasjonering Finnsnes.
Ekstra fredagsskift på Storsteinnes kan kjøres fra Storsteinnes. Nå er det lagt til Buktamoen.
Se om dette kan flyttes til Storsteinnes. Undersøk dette også på lørdag.
Kontroller antall sjåfører tilgjengelig på Storsteinnes fra 01.08.19 – 18.08.19.
Ved utarbeidelse av turnus tas det utgangspunkt i fridagsmønster i dagens turnus.
Vask Storsteinnes, i dag kjøres det til Tromsø for vask. Hvordan blir dette i ny kontrakt? Skal
dette legges på skift? Dette undersøkes til neste møte.
Forslag tur kl. 10.30 på linje 100 kan kjøres fra Buktamoen. Det sees på om det er mulig å
gjøre denne endringen, før utsending av forslag til skift.

Sak 3. Utlysning av høstturnus gjeldende fra 19.08, fremdriftsplan.
Tromsø: Det er enighet om at posisjonen skal tildeles i samråd med Jan Harald Hansen i Torghatten.
Storsteinnes: Det er enighet om at posisjonene plasseres frem til 01.11.19 i samråd m Knut Åge
Hansen i Nobina.
Sætermoen: Her er det i dag en stasjonert 1 sjåfør. Den sjåføren får tildelt 1 turnus. Det er 2
turnuser på Sætermonen og tunus nr 2 blir lyst ut internt i Torghatten.
Buktamoen: Det er enighet om at posisjonene skal tildeles i samråd m Frank Tore Johansen i
Torghatten.

Sak 4. Tildeling av høstturnus, kriterier.
Gjelder Sætermoen 1 turnus som skal lysest ut.
Kriterier for tildeling:

-

I utgangspunktet skal alle turnuser lyses ut, men tillitsvalgte/prosjektsjef kan tildele turnuser
som er tilpasset sjåfører av ulike grunner
Ansiennitet

Sak 5. Stasjoneringer – noe vi bør endre, ref diskusjon i forrige møte.
Dette må sees på:
Storsteinnes – legg inn hjemmeparkering på Middagsbukta 1 buss. (kjører da samme skift mand –
fredag og har 5. hver lørdag/søndag)
Årstein (Gratangen) – 3 vogner. 1 vogn bør flyttes til Tennevoll
På Rundhaug er det i dag 2 vogner, men på kartet til Tide er det bare 1 vogn. Undersøk om dette er
korrekt.
Rossfjord – her blir det utfordring med minibuss fordi det kan være mye bagasje.
-

I dag er det 2 vogner i Rossfjord og vi har kun 1 vogn. Tur kl 06.55 fra Rossfjord skole –
Finnfjordeid ligger i dag på Finnfjord. Denne bør flyttes til Rossfjord. Gjelder også en retur.
Rutene gjelder fra 01.11.19.

Sak 6. Eventuelt
-

Uniform – send ut bestillingsskjema til alle i Torghatten.
Er det hjertestarter i regionsbussene? Svar fra Tide: Ja, det er det.
Iflg Sørreisa-sjåfør i Torghatten, savner man et møte mellom Tide og Torghatten-sjåførene.
Svar fra Tide: Vi rekker ikke flere informasjonsmøter før oppstart 01.08.19. Vi vil sende ut
opplæringsplan for Torghatten sine sjåfører som skal starte opp 01.08.19.

