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Vedlagt oversendes oppdatert utgave av "Rutiner for behandling av personer p i  attfraring i 
Team Trafikk AS", gjeldende fra dags dato. 

Bestemmelsene er i t r id  med de innspill som kom under draftingene om saken i 
bed riftsutvalgets mate torsdag 30.08.2001, dvs at arbeidsforholdet i kke avsluttes umiddelbart 
nAr vedkommende innvilges yrkesrettet attfaring. Samtidig er denne bestemmelsen ogsA gjort 
gjeldende for personer som er under utdanning knyttet ti1 yrkesrettet attfraring. 

Ti1 slutt i bestemmelsene er det omtalt en brevmal som skal falge som vedlegg. Denne er 
forelapig ikke tilpasset nytt firmanavn, men dette vil bli gjort uten realitetsendring i teksten. 

Med vennlig hilsen 



RUTlNER FOR PEHANWNG AV PERSONER PA ATTFBRING 
I 

TEAM TRAFIKK AS 

S i  raskt som mulig fa den som har behov for attfaring tilbake i (ny) jobb, enten i Team 
Trafikk AS eller gjennom eksterne tiltak. 

Dette er beskrevet i Arbeidsrni#0/ovens § 13 - Sarrlk~ om yrkeshemrnede 
arbeidstakere. Her star falgende: 

1. Atkomstveier, sanitaeranlegg, tekniske innretninger og utstyr m.v. skal, s i  langt 
det er mulig og rimelig, vaere utformet og innrettet pa en slik mi te at 
yrkeshemmede kan arbeide i virksomheten. 

2. Hvis en arbeidstaker er blitt hemmet i sitt yrke som falge av ulykke, sykdom, 
slitasje e.l., skal arbeidsgiver, s i  langt det er mulig iverksette de nadvendige 
tiltak for at arbeidstakeren skal kunne f i  beholde et havelig arbeid. 
Arbeidstakeren skal fortrinnsvis gis anledning ti1 i fortsette i sitt vanlige 
arbeid, eventuelt etter saerskilt tilrettelegging av arbeidet, endring i tekniske 
innretninger, gjennomgitt attfaring e.1. 

3. Dersom det i medhold av reglene i nr. 2 er aktuelt i overfare en arbeidstaker ti1 
annet arbeid, skal arbeidstakeren og vedkommendes tillitsvalgte tas med p i  r i d  
far saken avgjares. 

4. Arbeidsgiver plikter etter krav fra trygdekontoret 4 gi en redegjarelse om 
muligheter for tiltak pa arbeidsplassen for at en sykemeldt arbeidstaker skal 
kunne komme tilbake i arbeid, jfr. Folketrygdloven § 18-2 fjerde ledd. 

5. Departementet gir naermere regler om gjennomfaringen av bestemmelsene i 
denne paragraf. 



Ill Viktiae aktrarere 

I forbindelse med attfraringssaker er fralgende "aktarer" sentrale. 
Den sykemeldte 
Arbeidsgiver 
Tillitsvalgte 
Bedriftshelsetjenesten/behandlende lege 
Trygdekontor 
Arbeidskontor 

Disse vil vaere representert i bedriftens attfraringsutvalg og m i  sammen med den 
sykemeldte vurdere aktuelle tiltak. 

Fra arbeidsgiversiden vil det vzre Personalkonsulenten som i det daglige har 
ansvaret for i "behandle" attfraringssaker og holde tett kontakt med de ulike aktrarer. 

V AktueIle tiltak for den som har behov for attfraring, 

Tilrettelegging av arbeidet p i  egen arbeidsplass. 
Aktiv sykemelding. 
Arbeidstreningloppl~ring med syke-lattfraringspenger. 
Arbeidstrening med Irannstilskudd fra Arbeidskontoret. 
Attfraring i form av utdanning. 
Omplassering ti1 annet arbeid som arbeidstakeren er kvalifisert for. 

Mulighetene for gjennomfaring av tiltak i egen bedrift vurderes farst. Deretter 
vurderes eksterne tiltak. 

Ved yrkesrettet attfaring er det Trygdekontoret som vurderer om de medisinske vilkir 
er oppfylt. Dersom vilkirene er oppfylt oversender Trygdekontoret saken ti1 
Arbeidskontoret. Arbeidstaker m i  ikke vente i 52 uker far yrkesmessig attfraring kan 
srakesliverksettes. 

A rbe ids twe  sorn har vaprt pa intern opplaeringlarbeidstrenina og er vurdert m 
g arbeidsdvktig 

Fra det tidspunkt disse igjen tiltrer ordinaer stilling i bedriften, Irannes de av TT. 



Arbeidsforholdet avsluttes n i r  et t  av felgende tilfeller inntreffer: 

Arbeidstaker awiser attf~lring. 
Arbeidstaker tiltrer ny fast stilling. 
Arbeidstakers helse gjrar attfraring umulig og uferepensjon fra Folketrygden 
innvilges. 
Arbeidstaker har v z r t  borte fra o r d i n ~ r t  arbeid i 2 i r  p.g.a. helsemessige irsaker, 
sifremt vedkommende ikke g i r  p i  medizin& attfraring. 
Arbeidstaker har v s r t  p i  yrkesrettet attfering i l i r .  (Gjelder ogsi personer som el 
under utdanning som ledd i yrkesrettet attfraring). 

Mal for avslutning av arbeidsforholdet er vedlagt. 

Trondheim, den 30. august 2001 


