
Retningslinjer for total omplacering ifm. K17 

 

Hvordan udfyldes ønskesedlen? 

De turnushold, som chaufføren har mulighed for at søge, fremgår af den udsendte ønskeseddel. 

I køreplanen 2017/18 reduceres der i busdriften ift. den nuværende køreplan, dvs. der bliver færre 

tjenester. Når der er færre tjenester at gøre med, kan det være svære at lave rene hold. Derfor vil forholdet 

mellem rene hold og hold af flere dagtyper være ændret.  

Flex’er samt chauffører på nedsat tid skal ikke søge. TR skal søge ny placering. 

Chauffører, som er overenskomstansatte på 3F-overenskomst kan kun søge 3F-hold. På samme måde kan 

chauffører, som er tjenestemandsansatte på FOA-aftale kun søge FOA-hold. 

Chaufføren kan afgive ønske på ind til 6 turnushold og du skal rangere dine ønsker fra 1 til 6. Det hold man 

helst vil placeres på giver man et 1-tal. Desuden skal man krydse af, hvilken weekendfrihed man ønsker.  

På chaufførstuerne ligger mapper med turnus for de forskellige hold. Mapperne skal blive på stuerne. 

Materialet kan ligeledes findes på hjemmesiden. Det skal bemærkes, at der kan komme mindre rettelser til 

materialet bl.a. efter, at TR’erne har haft det til udtalelse. Desuden tages der forbehold for fejl og mangler. 

Husk at vagt- og turnusindholdet godt kan se anderledes ud igen i kommende planer.  

 

Hvordan indplaceres chaufførerne? 

Ifm. med det kommende køreplanskifte slår vi distrikt 2Syd og 8Syd sammen til et distrikt – 2Syd. På samme 

måde bliver 3Nord og 9Nord til 9Nord.  

Omplaceringen løses på hver station for sig. Chaufførerne indplaceres alt andet lige efter anciennitet. Dvs. 

den chauffør med højest anciennitet (lavest nummer) placeres som den første, der efter den chauffør med 

næst højest anciennitet osv., med mindre konkrete forhold taler imod.   

Hvis du ikke får et af de hold, du har ønsket, gemmer vi din ønskeseddel og du kommer på venteliste.  

 

Ønskesedlen skal afleveres i de gule postkasser mærket ”Ferieønsker” på chaufførstuerne senest søndag d. 

27. august. 

Vi hænger en liste op, hvor det fremgår, hvilket hold man er placeret på senest fredag d. 22. september.  

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os i planafdelingen. Vores mail er 

PLANLAEGNING@busselskabet.dk 

 


