Rosenholm, 26. april 2020

Kjære Norgesbuss-kollega!
Det har gått over en måned siden regjeringen kom med de mest inngripende restriksjonene i Norge i
fredstid. Over natten ble plutselig hverdagen for mange snudd på hodet. I Norgesbuss-konsernet ble
vi nødt til å permittere ansatte, noe vi aldri har gjort før så vidt jeg vet. Totalt sett er det ca 270
ansatte permittert i Norgesbuss-konsernet nå.
Vi er fortsatt definert som samfunnskritisk og fra 27. april er vi tilbake i full drift for rutebuss.
Permitterte sjåfører som kjører rutebuss, vil dermed gå tilbake til jobben. Dessverre må vi fortsatt
opprettholde permittering på flybuss da reiserestriksjonene fortsatt er opprettholdt. I tillegg vil vi
fortsatt ha noe administrativt personell permittert på grunn av lavere aktivitet. Flere flybuss sjåfører
er allerede i arbeid med rutetrafikk og vi jobber nå med å få flere i arbeid for å hjelpe ytterligere til i
denne vanskelig situasjon. Fremover ser vi også på mulighetene til sommerjobb for disse. Dette er
positivt både for den enkelte sjåfør og Norgesbuss.
Folkehelseinstituttet sier nå at første bølge av Corona-pandemien er under kontroll. Vi har hatt noe
Corona-smitte blant våre ansatte, men klart å holde produksjonen i gang. De siste ukene har driften
gått greit og signalene fra avdelingene er at økningen til full produksjon vil være gjennomførbar. Vi er
glade for at smitteverntiltakene opprettholdes slik at alle våre ansatte kan føle seg trygge på jobb.
Det jobbes nå med nasjonale standarder for hvordan skolekjøring og rutekjøring skal gjennomføres;
Norgesbuss har tillit til at myndighetene vil komme frem til gode standarder som vi vil følge.
Det er mange som har stått på ekstra for at vi har klart å levere over kundenes forventninger den
siste tiden. I rutedriften er andelen ros versus klager steget kraftig. Det viser at vi gjør en god jobb i
denne vanskelige tiden. Jeg er stolt av den jobben vi gjør! Tilsvarende får våre trafikkledere skryt fra
oppdragsgiverne våre om at vi gjør en meget god jobb og at vi er løsningsorienterte.
Det er gledelig å kunne skrive at Norgesbuss fortsatt har en sikker økonomi. Vi har like mye penger
på konto som for en måned siden. Vi jobber kontinuerlig med å sikre dette og anser at vi har god
kontroll på dette området. Både regninger og lønn vil bli utbetalt som vanlig.
Bruk ekstra tid på familie, venner og kollegaer. Vær der for menneskene rundt deg i denne vanskelige
tiden. Dette er tiden for å ta de telefonene du ellers aldri rekker! Selv om det kan være vanskelig, er
det viktig å tenke positivt og å se muligheter også i en situasjon som denne. Jeg selv oppdaget et par
flotte plasser i mitt nærområde og så to rådyr i skogen da jeg tok meg en tur i skogen før jobb. Her
ser dere bilde fra turen (Gjersjøen).

Takk for den gode jobben dere gjør og lykke til med arbeidet fremover!

Med vennlig hilsen

Atle Rønning
Administrerende direktør

