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Avtaleparter 

Pii den ene side: Buss- og Sporveisbetjeningens Forening (BSF) og 
Yrkestraflkkforbundet Avd. 7 (YTF) 

Pii den amen side: Team Trafikk AS (TT) 

Generelt 

Denne avtalen regulerer overskuddsdeling og motivasjonsbonus for firet 2007. 

Hensikten med avtalen er A stimulere alle ansatte ti1 best mulig innsats for B oppnfl, et godt 
resultat, og ii gjore bedriften mest mulig konkurransedyktig. 

Beme~ene overskudd opr overskuddsdeling 
Disse er utelukkende knyttet ti1 oppnBdd driftsresultat ut over budsjettert driftsresultat fia 
ordinaer drift. 

Beare~et motivas~ionsbonus 
Dette er utelukkende knyttet ti1 oppnAdd driftsresultat ut over 4 mill kroner, og mre grense for 
utbetaling av slik bonus er budsjettert driftsresultat fra den ordinaere driften. 

Hvem deltar i ordningen 

Alle fwt ansatte i Team Trafikk AS deltar i ordningen, men fordeling av overskudd 
skal skje med en relativ andel beregnet ut fia vedkornrnendes faktisk utfrarte arbeid i 
l q e t  av firet. Tillitsvalgtes utmelse av tillitsverv, regnes som faktisk utfort arbeid. 

Disse fAr (eksempelvis) en relativ andel tilsvarende faktisk u ~ 0 r t  arbeid: 
o Deltidsansatte 
o Sykrneldte 
o De som gfir av med pensjon i l q e t  av firet 
o Personer under perrnisjon 

Hvem deltar ikke i ordningen 

Personer som slutter i Team T r a f i i  AS etter egen s~knad, eller som & oppsigelselavskjed, 
mister retten ti1 overskuddsdeling. 

Resultatmil for overskuddsdeling 

Det budsjetterte driftsresultatet pr. 3 1.12.2007 for Team Trafikk AS mii vzre nhdd. 
Overskuddsdelingen gjelder kun det driftsresultatet som oppnis ut over det 
budsj etterte driftsresultatet. 

~n del av: nettbuss 



Resultatmil for motivasjonsbonus og belepets sterrelse 

Driftsresultatet mh pr. 31.12.2007 overstige 4 mill kroner, og ravre grense fc 
beregning av motivasjonsbonus er budsjettert driftsresultat fra ord in~r  drift. 

Ved oppnhdd driftsresultat ut over 4 mill kroner skal bonusbelrapet utgjrare 
3 % av oppnhdd driftsresultat. 

Ved oppnhdd driftsresultat ut over 6 mill kroner skal bonusbelqet utgjrare 
3,5 % av oppnhdd driftsresultat. 

Viktige fokusomrider som vi m i  forbedre oss pl: 

o Dieselforbruk 
o Sykefravar 
o Vognskader 
o Billettinntekter 

Viktig fokusomride som vi fortsatt m i  vaere gode p&: 

o Kundetilfiedshet 

Fordeling og utbetaling av overskudd 

Eventuelt overskudd ut over budsjettert driftsresultat pr. 3 1.12.2007, fordeles slik: 

Overskuddet fordeles med 50150 andel mellom bedriften og de ansatte. 
Overskuddet utbetales i mars 2008. 

Disponering av motivasjonsbonus 

Motivasjonsbonus skal disponeres ti1 sosiale fellestiltak ogleller opplaringsforrnhl son 
partene blir enige om gjennom drraftinger nhr den aktuelle bonussummen er kjent. 

Trondheim, den 10.1 1.2006 

For TT: For BSF: For YTF: 

44 onp 
Ole Roger Ber 
Leder 

Bjrarn Helmersen 
Leder 


