Retningslinjer for tjenestereiser for
kommunalt ansatte i Evenes kommune
Retningslinjer for kommune
Det er et viktig mål at de kommunale tjenestereisene skal ivareta de ansattes individuelle
forutsetninger og behov, og at reisene foretas ut fra hensyn til trafikksikkerhet og med minst
mulig belastning på miljøet.
Definisjon: Med tjenestereiser menes all ferdsel i trafikken i arbeidstiden.

Retningslinjer for tjenestereiser i Evenes kommune
Når retningslinjene gjelder

Retningslinjene gjelder tjenestereiser i arbeidstiden i kommunen, og omfatter krav til reisemåte,
kjøretøy og til riktig atferd i trafikken. Det være seg til fots, på sykkel eller motoriserte kjøretøy.
Retningslinjene kommer i tillegg til forhold som dekkes av gjeldende lover, forskrifter og andre
rammebetingelser.

Begrunnelse

Alle som arbeider i Evenes kommune skal ha kunnskap om og forstå betydningen av sikker,
økonomisk og miljøtilpasset transport. Ansatte i Evenes kommune skal fremstå som positive
forbilder for andre i trafikken.
Retningslinjene er basert på omsorg, ansvar og tillit

Ansvar

Ansatte i Evenes kommune har ansvar for at tjenestereiser skjer på en sikker, økonomisk og
miljøvennlig måte.
Alle ansatte i kommunen som kjører bil over 3000 km i året i tjeneste, skal få tilbud om å
gjennomføre et HMS Trafikk-kurs og et førstehjelpskurs hvert tredje år.
Ledelsen sørger for at retningslinjene er godt kjent blant de ansatte og følges opp. Klare brudd
på disse retningslinjer skal følges opp av nærmeste leder med personalansvar.

Kommunens retningslinjer for ansatte i tjeneste










Du skal alltid bruke refleks i mørket.
Det forventes at du ikke krysser gaten på rødt lys.
Du skal alltid bruke sykkelhjelm.
Fører skal være våken, opplagt og skikket til å kjøre på en trygg måte.
Føreren skal kjøre med riktig hastighet, og aldri overstige fartsgrensene.
Du skal alltid bruke påbudt og montert sikkerhetsutstyr i bil.
Som busspassasjer (også flybussen) skal du alltid bruke bilbelte, når dette er montert.
Du skal ikke ringe ut når du kjører bil selv om du har handsfreeutstyr. Dette gjelder også
all teksting. Betjening av navigasjon skal kun foregå når bilen står stille.
Du skal pakke og laste bilen på beste måte og sikre all last forsvarlig.



Du skal rygge bilen inn ved parkering der dette er mulig.



Føreren skal påse at alle passasjerer er riktig sikret før avreise der sikkerhetsutstyr er
montert i kjøretøyet.



Hvis du som passasjer opplever høy risiko og at føreren bryter trafikkreglene under
kjøring, skal du be føreren om å kjøre forsvarlig.



Ved trafikkuhell skal fører fylle ut skademelding på åstedet og sikre bevis ved å ta mål fra
bilens hjørner til faste punkter. Ta bilder og sikre spor, og ta umiddelbart kontakt med
nærmeste leder.



Ved trafikkulykke skal fører sikre skadestedet, utføre livreddende førstehjelp, kontakte
nødetatene og nærmeste leder.

Kvalitetssikring
Retningslinjene skal være tema på medarbeidersamtalen.
HMS-rutiner evalueres hvert 3.år av kommunens ledelse.
Retningslinjene skal vektlegges for alle ny-ansatte

