
RUTINER VED PENGEAVVIK 

Sjilfiarroppgjarr skal leveres i henhold ti1 rutiner beskrevet i sjilfiorhiindboka, dvs. minimum ett 
hovedoppgjnrr pr. uke med innbetaling samme dag, evt. ett 5 konto bellap pr. innbetaling. Ved 
awik fia rutinen gjelder i tillegg fnrlgende regler: 

Salgskontoret, dvs. leder eller sekretm, avdekker og dokurnenterer, kontakter sjhfarren 
og gir hamheme 3 virkedager pB PL gjme opp. Samtidig varsles teamleder. 

Dersom oppgjm skjer innen fiisten er saken avsluttet. 

Ved gjentakelse, eller dersom fristen ikke overholdes, kaller teamleder snarest inn ti1 
m0te med sjilfimen, som kan velge B la seg bisa av tillitsvalgt eller m e n  person. 

- PB m e t  deltar teamleder, trafikksjef og om nadvendig leder salgskontor. Fra m e t  
skrives referat ti1 deltakerne og ti1 personalmappen. 

Trdlkksjef vurderer bedriftens reaksjon og nardvendige formalkrav ut fia 
alvorlighetsgrad. Reaksjonen kan spenne fra advarsel ti1 avskjed. 

AWIK VED VESKEKONTROLL 

Veskekontroll kan iverksettes ved manglende innbetaling, ved rnistanke om mislighold av 
bedriftens penger eller som stikkprmekontroller. Kontrollen skal utfarres i henhold ti1 rutiner 
beskrevet i sj&rhAndboka og av to kontrollmer, hvorav den ene fortrinnsvis skal vaere en av 
de faste kontrollmene i selskapet. N h  veskekontroll er u t f i  legges kopi av kontrollskjema i 
vedkornmendes personalmappe. 

Dersom det mangler enn kr. 250,- ved veskekontroll, anses forholdet som awik. 

L 
Kontrollm dokurnenterer forholdet safnmen med salgskontoret, som kontakter sjilfinrren 
og gir ham/henne 3 virkedager pB B gjlzrre opp. Samtidig varsles teamleder. 

Ved gjentakelse, eller dersom fristen ikke overholdes, kaller teamleder snarest inn ti1 
mate med sjilfimen, som kan velge A la seg bid4 av tillitsvalgt eller amen person. 

PA W e t  deltar tearnleder, trafikksjef og om mdvendig leder salgskontor. Fra W e t  
skrives referat ti1 deltakerne og ti1 personalmappen. 

Trafikksjef vurderer bedriftens reaksjon og nadvendige foma.lkrav ut fra 
alvorlighetsgrad. Reaksjonen vil spenne fia advarsel ti1 avskjed. 

Sorgenfii 9.5.2006 

Ragnar Kjeldstad (sign.) 
Personalsj ef 


