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ARBEIDSREGLEMENT 
FOR 

TEAM TRAFIKK AS 
(Gjelder for alle ansatte i Team Trafikk AS, ogsi midlertidig ansatte.) 

5 1  
ANSETTELSE 

Arbeidstakerne ansettes av bedriftens leder eller den han gir fullmakt ti1 det. 

-' Arbeidstakerne fiir ved ansettelsen utlevert en ansettelseskontrakt samt et eksemplar av dette 
reglementet. 

Enhver kan i forbindelse med ansettelsen undersrakes av bedriftslegen eller bedriftens faste 
ridgivende lege. Dersom arbeidstakeren ved denne undersrakelsen kjenner ti1 at hanhun har 
lidd av, eller for tiden lider av sykdom, skade eller svekkelse som mii antas Zi ha betydning for 
utfrarelsen av arbeidet, plikter hanhun Zi opplyse om dette ti1 bedriftslegen. 

Iverksetter bedriftslegen undersnrkelse, er arbeidstakeren pliktig ti1 enten 9 la seg undersrake 
av bedriftslegen, eller pA egen bekostning foreta lignende og like fullverdig undersrakelse hos 
amen lege. Resultatet av denne legens undersrakelse forelegges bedriftslegen eller bedriftens 
faste rklgivende lege. 

Enhver som rammes av skade eller akutt sykdom i arbeidstiden, m i  snarest melde fia ti1 
arbeidsgiver. 

§ 3 
ARBEIDS- OG HVILETIDER 

Arbeidstiden fastsettes overensstemrnende med gjeldende tariffavtale og arbeidsmiljsloven. 

§ 4 
UTBETALLNG AV L0NN 

For fast ansatte arbeidstakere utbetales ordinaer l m  for innevzerende mhed den 12. i hver 
mined. Variable tillegg og l0nn ti1 ansatte i 10 % stilling, utbetales etterskuddsvis den 12. i 
hver mbed. 



Er det en lonningsdag foretatt feil utlonning, kan bedriften foreta den mdvendige justering 
neste lonningsdag. Dette mA det pA forhhd vaere innggtt skriftlig avtale rned arbeidstakerne 
om. 

Feil ved utregning av lonn mA meldes innen neste lonningsdag. I lonnen kan det gjores 
fiadrag for: 

A Lovbestemte skattetrekk, underholdningsbidrag, trygdepremier 0.1. 

B Reglementert innskudd ti1 pensjonsordning. 

C Belop ifolge skriftlig avtale. 

D Fagforeningskontingent, herunder premie ti1 kollektiv hjemforsikring, eller avgift ti1 
OU-fond nAr det ved tariffavtale er fastsatt regler om dette. 

Erstatning for skade eller tap som arbeidstakeren i forbindelse rned arbeidet forsettlig 
eller ved grov uaktsornhet har pfifiart bedriften, niir arbeidstakeren skriftlig erkjenner 
erstatningsansvar, eller dette er fastslgtt ved dom, eller arbeidstakeren rettsstridig 
fratrer sin stilling (slutter i TT uten etter gyldig oppsigelsesavtale rned bedriften). F0r 
fiadrag i lonnen etter dette punkt foretas, skal arbeidsgiveren rA&e seg rned 
arbeidstakerens tillitsvalgte om grunnlaget for lonnsfiadrag og belopets storrelse. 

Lonnstrekk skal begrenses ti1 den del av l m e n  som overstiger det arbeidstakeren 
rned rimelighet trenger ti1 underhold av seg selv eller sin husstand. 

For meget utbetalt l m  som folge av streik, n6.r lonnsutbetaling pA gmnn av 
lonnsrutiner ikke var mulig B stoppe. 

$ 5  
ALMINNELIG ORDEN 

Enhver mA M e  punktlig fiem ti1 den fastsatte arbeidstid, og utenom de fastsatte hvilepauser 
mA ingen forlate arbeidsplassen uten tillatelse far arbeidstidens slutt. 

Uniformert personale skal baere reglementert uniform. 

Arbeidstakerne er pliktig ti1 A folge mdvendige kontrollordninger som blir iverksatt i henhold 
ti1 tilleggsavtale V i Hovedavtalen (kontrolltiltak vedmrende tekniske, okonomiske, 
sikkerhets- og helsemessige forhold, samt andre sosiale og organisatoriske forhold av 
betydning for virksomheten). 

Den som er forhindret fra A nwte fiem ti1 arbeidet, skal snarest mulig - og senest innen fprste 
fiavzrsdags utlop - melde fia ti1 bedriften om forfallet og grunnen ti1 det. 

Arbeidstakerne mA folge anvisningene fra sine overordnede, utfore sitt arbeid etter beste evne 
og behandle kjmetw, inventar, materialer, verktsy etc. rned forsiktighet. 



Arbeidstakerne mA rette seg etter bestemmelser og paegg sorn er gitt for A trygge liv, helbred 
og eiendom, og bruke det verneutstyr sorn stilles ti1 disposisjon. Enhver mh vise den starrste 
forsiktighet ved behandling av lys, ild og ildsfarlige saker. Rayking mA ikke forekomme 
utenom anvist sted. 

Ingen mA vise seg beruset under arbeidet eller innenfor arbeidsomrMet, eller innta berusende 
midler i arbeidstiden. 

Enhver mA opptre sarmmelig, harflig og korrekt mot dem sorn han/hun f3.r A gjore med under 
arbeidet. Det mh vises tilbarrlig hensyn ti1 arbeidskolleger, og alle mh bidra ti1 trivsel og orden 
pA arbeidsplassen. 

Ingen mA uten tillatelse gi uvedkommende adgang ti1 bedriften. 

Narkler ti1 bedriftens bygg, eiendeler 0.1. skal bare utleveres mot kvittering. Den sorn sist 
L forlater bygg, eiendeler o.l., skal forvisse seg om at lysene er slukket, vinduer lukket og dmer 

lht. 

§ 6  
PRIVAT BRUK AV BEDRIFTENS 

EIENDOMMERIEIENDELERfMIDLER 

Privat bruk/disponering av bedriftens eiendommer, eiendeler eller midler er ikke tillatt uten 
etter spesiell tillatelse. 

9 7 
OPPSLAG PA BEDRIFTEN 

Oppslag rned meddelelser ti1 arbeidstakerne mA bare fme sted ph de av bedriften anviste 
steder. Arbeidstakerne plikter h gjme seg kjent med innholdet i rundskriv fia bedriften, samt A 
holde seg oppdatert om amen informasjon fra bedriften. 

58 
TAUSHETSPLIKT 

Enhver er forpliktet ti1 A bevare taushet om produksjonshemmeligheter, anbud, kalkyler og 
lignende bedriftsanliggender sorn de f"ar kjennskap ti1 under sitt arbeid i bedriften. 

§ 9 
FORHOLDET TIL KUNDER OG LEVERAND0RER 

Den sorn opptrer p i  vegne av eller representerer bedriften utad, skal dare dette pA en mhte 
sorn hensynet ti1 bedriften, kollegene og arbeidsplassens omdarmme krever. 
Enhver mh opptre M i g  og korrekt overfor bedriftens kunder, leverandarer og besarkende. 

Ingen mA betinge seg eller ta h o t  tilbud om okonorniske fordeler fia personer/fmaer sorn de 
~h veme av bedriften kommer i kontakt med. 



§ 10 
OPPSIGELSE 

A Oppsigelse foretas fia bedriftens side av bedriftens leder eller den han gir fullmakt ti1 
det. 

Oppsigelse gis skriftlig fia begge parter. Oppsigelse fia arbeidsgiverens side skal 
leveres ti1 arbeidstakeren personlig, eller sendes i rekommandert brev ti1 dennes 
oppgitte adresse, og den skal inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett ti1 ii 
kreve forhandling og reise sraksmil, sarnt fiistene for dette, jf arbeidsmiljarlovens Ij 57 
nr 2. 

Den oppsagte kan kreve ii f"a oppgitt skriftlig grunn ti1 oppsigelsen. 
L " Den gjensidige oppsigelsesffisten er 3 mheder hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller 

fastsatt i bedriftens tariffavtale. 

For arbeidstakere som har vaert ansatt minst 10 & smenhengende i bedriften, er 
oppsigelsesfristen minst 4 mheder hvis arbeidstakeren har fylt 50 Ar, minst 5 mheder 
hvis arbeidstakeren har fjrlt 55 &, og minst 6 mheder hvis arbeidstakeren har fjrlt 60 
Ar n& oppsigelsen gis og det er arbeidsgiveren som sier opp. 

Alle oppsigelsesfiister gjelder ti1 u t l q  ved slutten av en kalenderrnhed. 

C For arbeidstakere som skriftlig er ansatt pii en bestemt prrvetid, gjeldei en gerisidig 
oppsigelsesfrist pii 1 mhed n& ikke annet er avtalt. 

D Ved fratreden etter oppsigelse gir bedriften vanlig sluttattest, jf arbeidsmiljarlovens 8 
68. 

§ 11 
AVSKJEDIGELSE 

Bedriftens leder eller den han gir fullmakt ti1 det, kan uten oppsigelsesfrist avskjedige en 
arbeids- taker hvis vedkommende gj0r seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig 
rnislighold av arbeidsavtalen, for eksempel ved at hankun: 

Urettmessig disponerer bedriftens eiendomleiendeler, herunder arkonomiske midler. 

B Gjentatte ganger og tross advarsel unnlater ii m&e fiem ti1 arbeidet i rett tid, eller 
forlater arbeidsplassen uten tillatelse farr arbeidstidens slutt. 

C Marter beruset £rem ti1 arbeidet eller inntar berusende midler pii arbeidsstedet i 
arbeidstiden. 

D Gjentatte ganger forstyrrer alrninnelig orden i henhold ti1 5. 



Begbr graverende eller gjentatte forseelser som kan medfnrre fare for eller skade pb liv 
og helse, eller for nrdeleggelse eller beskadigelse av materialer, 

=.!'=-&?:=;>& ,.- - <*a>-,. 8 .  -I ,-. ' +- . . ' -* ,dl-- I ";'$'+ 
Avskjedigelse skal meddeles skriftlig, og skal inneholde opplysninger 
ti1 A kreve forhandling og reise snrksmhl, samt fristene for dette, jf arbeidsmiljralovens 8 61. 

Grunnen ti1 avskjedigelsen gis skriftlig nbr arbeidstakeren forlanger det. 

Fnrr avskjedigelse finner sted, skal bedriftens leder eller den han gir hllmakt ti1 det, konferere 
med arbeidstakerens tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke nrnsker dette. 

Arbeidsreglementet er fastsatt ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiveren og arbeidstakernes 
tillitsvalgte i henhold ti1 arbeidsmiljnrlovens 5 70 nr 1. 

Trondheim, 28.6.2004 

Team Trafikk AS: 

Buss- og Sporveisbetjeningens Forening: 


