Rosenholm, 17.03.2020

Kjære Norgesbuss-ansatt!
Vi har vært gjennom en meget spesiell uke. Ingen hadde drømt om at vi skulle havne i en situasjon hvor
grensene til Norge er delvis stengt og hele samfunnet er mer eller mindre satt på vent i minst to uker,
sannsynligvis minst til over påske.
Kollektivtransport definert som samfunnskritisk. Med stadig flere som ikke har bil er samfunnet avhengig
av at bussen går selv i kriser som dette. Uten et oppegående kollektivtilbud vil mange i samfunnskritiske
roller, som for eksempel butikk- og helseansatte ikke komme seg på jobb. Jeg er stolt over den jobben
våre ansatte gjør for å holde hjulene i gang i samfunnet!
Det gjør at vi foreløpig vil opprettholde mesteparten av vår ruteproduksjon. Sannsynligvis vil den bli noe
redusert. Dessverre må vi gå til permittering når det gjelder flybussen, da det nesten ikke er passasjerer
på bussene våre og her lever vi kun av billettinntektene fra passasjerene. For å redusere de negative
effektene for våre ansatte på Flybuss vil vi se på muligheten for at disse kan være tilkallingssjåfører på
ruteproduksjonen dersom det åpner seg behov for sjåfører der etter hvert.
Norgesbuss gjør det vi kan for å sikre at driften går videre og er i en mye bedre situasjon enn de fleste
andre selskaper i Norge. Vi har heldigvis penger på konto til å betale lønn de nærmeste månedene
uavhengig av hva som skulle komme av tiltak fra myndighetene. Vi går nå i dialog med våre
bankforbindelser for å ytterligere styrke vår likviditetssituasjon. Du kan være trygg på at lønna di kommer
på konto den 20.
I den spesielle situasjon vi er, kommer både livet vårt og jobben vår til å være mer uforutsigbar enn
tidligere. Vi må regne med at produksjon reduseres på kort varsel. Det vil bli smittede blant våre ansatte.
Det gjør at skift, turnuser og fridagsmønster sannsynligvis ikke vil kunne opprettholdes. Vi vil gjøre det vi
kan for å minimere ulempene for våre medarbeidere, men det må nok påregnes en mer uforutsigbar
hverdag. Ved å vise denne fleksibiliteten håper jeg vi sammen skal klare å gjennomføre produksjon som
våre oppdragsgivere ønsker- det vil bidra til at det ikke kuttes i produksjonen som følge av forhold hos
oss.
Ledelsen i Norgesbuss jobber for fullt for å styre selskapet gjennom det ruskete farvannet vi er i. Vi vil ikke
klare å agere så raskt som dere ønsker på alle områder, men jeg kan garantere at vi jobber for å komme
gjennom denne krisen med fokus på å ivareta ansatte på en best mulig måte. Norgesbuss vil alltid følge de
til enhver til gjeldene rådene fra myndighetene. Vi vil måtte avklare tiltak med våre oppdragsgivere/
myndigheter noe som gjør at enkelte ting tar lenger tid enn dere ønsker. Jeg ber om forståelse for det.
Ting endrer seg raskt. Vi har derfor besluttet å lage et område på Norgesbuss.no, hvor vi vil legge all
informasjon vedrørende endringer som følge av Koronapandemien. Når dette er over, håper jeg alle kan
se og si at vi gjorde vårt beste til å holde hjulene i gang i en veldig vanskelig tid. Takk for at dere legger
ned en fantastisk innsats!
Med vennlig hilsen

Atle Rønning
Administrerende direktør

