
Kære alle chauffører på Station Syd  

 

Vi har nu arbejdet os igennem alle indplaceringsønskerne gældende fra køreplanskiftet den 26. november 

2017. Et køreplanskifte der desværre har betydet mindre kørsel til Busselskabet fra Syd, mens Nord og Vest 

stort set har kørsel i samme omfang. 

 

Situationen er den, at Vest er på plads, at Nord har 11 ledige pladser, og at Syd på grund af mindre kørsel 

mangler pladser til de sidste chauffører. Vi har derfor lige nu en opgave med at få arbejdet fordelt bedst 

muligt, så vi får: 

 

1) de ledige pladser på Nord fyldt op 

2) sikret arbejde til alle ansatte chauffører  

 

Indplaceringslisten hænger i chaufførstuen og er tilgængelig på www.busselskabet.dk. På listen fremgår 

det, hvor og på hvilken turnus du er indplaceret. Står du ikke på listen er det fordi du er blandt de 

chauffører på Syd, vi i første omgang ikke havde en turnusplads til. Det skal vi nok på den ene eller anden 

måde finde en løsning på. 

 

De individuelle arbejdsplaner med dertilhørende vagtplan for julen, sendes ud med posten så snart det er 

færdig. Vi forventer at kunne sende arbejdsplanerne ud i løbet af oktober.  

 

Er du ikke helt tilfreds med din tildelte turnusplads? 
I forsøget på at finde den bedst mulige samlede løsning, vil vi nu gerne høre fra alle overenskomstansatte 

Syd-chauffører, der permanent eller midlertidigt måtte være interesseret i en af de ledige pladser på Nord 

jf. den udarbejdede liste over de ledige Nord-pladser. På Nord er der ledige pladser på morgen og 

morgen/eftermiddag. En midlertidig flytning til Nord indebærer en tilbageflytningsgaranti når der er en 

ledig plads på syd, som du jf. din anciennitet er berettiget til. Det er tre gange tilladt at takke nej til den 

ledige plads på syd.  

 

Alle ønsker til de ledige Nord-pladser skal indgives telefonisk til planafdelingen på tlf. 41916013 

senest den 25. september 2017.  
 

Løbende indplacering 
Vi kan i øvrigt oplyse, at vi agter at genindføre den løbende indplacering – dog med virkning tidligst fra den 

7. januar 2018. I tilfælde af, at du er blevet tildelt en anden dagtype end din 1. prioritet, skriver vi 

automatisk din 1. og 2. prioritet på ventelisten og kontakter dig så snart der er en ledig plads. Ansøgningen 

forældes automatisk efter 1 år. 

 

Med håbet og ønsket om, at vi får lavet de bedst mulige løsninger for så mange som muligt. 

 

 

Med venlig hilsen 

Planafdelingen  

Tlf. 41916013 

 

 

http://www.busselskabet.dk/

