
 

Til 

Skoleledelse, grunnskoler i Vestfold og Telemark     09.04.2021 

 

 

Brevet sendes kun som epost 

Varsel om mulig plassfratredelse/streik i bussnæringen 

– konsekvenser for skoleelever  

 
Før påske ble det brudd i forhandlingene mellom LO og NHO om årets lønnsoppgjør.  
 
Bussjåfører over hele landet kan derfor bli tatt ut i streik til helgen hvis det ikke blir 
enighet i lønnsoppgjøret. LO og YS varsler at de vil ta ut i overkant av 27.000 
medlemmer i streik, flere av dem innen buss- og transport, dersom det ikke blir enighet 
med NHO innen meklingsfristen. En rekke ferjesamband rammes også.  

Meklingen i årets lønnsoppgjør starter hos Riksmekleren fredag, og fristen for å bli enige 
utløper ved midnatt natt til søndag 11. april. 

En eventuell streik vil starte kl. 06:00 søndag 11. april.  

I Vestfold og Telemark vil sjåfører i følgende selskaper bli tatt ut i en eventuell streik i 

første omgang: Vy Buss, Tide Buss, Unibuss og Unibuss Tur. 

Ekspressbusselskapene NOR-WAY og Vy buss samt enkelte fergeselskaper vil også bli 

rammet. 

 

Ved en eventuell streik, bortfaller skyssen for grunnskoleelever og elever i videregående 

skole – og skolene bes å varsle berørte elever. Fylkeskommunen organiserer ikke 

alternativ skyss i forbindelse med streik.  

 

 

Tilrettelagt skyss med minibuss:  

I første omgang er det kun selskapet Unibuss Tur AS som blir tatt ut i en eventuell første 

runde. Dette innebærer at elever som normalt transporteres av Unibuss Tur AS må finne 

alternative måter å komme seg til skolen på dersom det blir streik.  

Skolene som har elever som transporteres av Unibuss Tur AS vil få direkte beskjed.  
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Ved en eventuell opptrapping av streik, vil også flere elever med tilrettelagt skyss kunne 

bli berørt. 

 

Vi vil så langt det lar seg gjøre informere berørte skoler med informasjon ved eventuell 

opptrapping av streiken.  

 

Skolene bes følge aktivt med på løpende informasjon om streik, opptrapping av 

eventuell streik etc. 

 

Vi oppfordrer alle trafikanter til å følge med på våre nettsider og nasjonale medier for 

oppdatert informasjon om eventuell streik.  

www.vtfk.no 

www.vkt.no  

www.farte.no  

 

Fergeselskapene og ekspressbusselskapene vil legge ut informasjon om streiken på 

sine hjemmesider: 

www.nor-way.no 

www.vy.no 

www.fergene.no 

www.fjordbat.no  

 

 

Les mer fra aktuelle linker: 

NHO Transport www.transport.no 

Norges Transportarbeiderforbund www.transportarbeider.no 

Yrkestrafikkforbundet www.ytf.no 

LO Stat www.lostat.no 

 

Med vennlig hilsen Team skoleskyss 

 

Kopi:  

Tide Buss AS 

Unibuss AS  

Unibuss Tur AS  

Vy Buss AS 

Telemark Bilruter AS 

Telemark Ekspressbusstrafikk AS 

Brevik fergeselskap 

Kragerø Fjordbåtselskap  

http://www.nor-way.no/
http://www.vy.no/
http://www.fergene.no/
http://www.fjordbat.no/

