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1. OMFANG OG VIRKEOMRÅDE
1.1. Retningslinjer for tjenestereise.

Retningslinjer for tjenestereiser ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO) 
gjelder for alle ansatte som reiser på oppdrag for AHO og på AHOs regning. 
Retningslinjene angir de reisendes forpliktelser og rettigheter ved alle typer reiser og 
opphold, og legger grunnlaget for at alle reiser skjer på like betingelser. 

Alle reiser skal bestilles i henhold til retningslinjer og bestemmelser slik at høgskolen 
har et datagrunnlag for å kunne sikre korrekt informasjon om AHOs reiseaktivitet. 

1.2. Tidsperiode og revidering av retningslinjene 
Retningslinjene gjelder inntil nye retningslinjer blir vedtatt, eller ved utløp av 
rammeavtalen med G Travel.

1.3. Informasjon 
Informasjon om retningslinjer knyttet til tjenesteoppdrag, skal være lett tilgjengelig på 
AHOs sider og nyansatte skal informeres om ordningen. Det er i tillegg den enkelte 
ansattes plikt å søke relevant informasjon. 

2. FORMÅL
Formålet med retningslinjene er å samordne høgskolens kjøp av reiserelaterte 
tjenester, og skal videre sikre at alle tjenestereiser blir gjennomført på en 
kostnadseffektiv, adekvat og sikker måte for den enkelte ansatte og for AHO.

Retningslinjene skal ikke være til hinder for effektiv drift og gjennomføring av 
høgskolens virksomhet. 

3. OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OG GODKJENNING
Etiske retningslinjer for statstjenesten skal legges til grunn for tjenestereiser. 
Retningslinjer for tjenestereiser er utarbeidet i overensstemmelse med retningslinjer 
fra Statens Personalhåndbok og særavtalene for statens regning – innenlands og 
utenlands.

3.1. Godkjenning av reiser og opphold 
Det er kun reiser som er gjennomført i henhold til retningslinjer for tjenestereiser som 
refunderes. 

4. GENERELLE BESTEMMELSER
All reisevirksomhet skal preges av nøktern vurdering av behovet for en reise og en 
kostnadsbevisst gjennomføring av den enkelte reise. Før en reise foretas skal det 
vurderes nøye om reisen kan erstattes med telefonmøter, videokonferanser eller 
lignende.

Etter reglene i Statens personalhåndbok skal billigste reisemåte velges. Ved flyreiser 
skal det brukes økonomiklasse.  
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5. MILJØHENSYN
Alle reisende skal vurdere valg av reisemåter, reisealternativ og opphold i et
miljøperspektiv. Der det er mulig, økonomisk forsvarlig og ellers hensiktsmessig med
mindre dette fører til betydelige ulemper eller merkostnader, skal kollektive
transportmidler benyttes.

Leiebil og eventuelt privatbil, kan benyttes når dette er nødvendig og reisebehovet 
ikke kan dekkes tilfredsstillende ved bruk av kollektivtransport. 

6. RAMMMEAVTALER
Gjeldende rammeavtaler skal benyttes til å bestille reiser, og hotellopphold.

6.1. Høgskolens rammeavtaler 
- AHO skal benytte rammeavtalen for reisebyråtjenester med leverandøren

G Travel til bestilling av alle typer tjenestereiser og tjenesteopphold. Bestilling
av reiser og opphold kan gjøres via reisebestillingsportal Webgate på PC,
Mac og Webgate (applikasjon) for mobil, eller ved henvendelse til
leverandørens kundekonsulent via e-post eller telefon.

- UH-sektoren har en felles rammeavtale for hotelltjenester i Norge med 4
hotellkjeder; Scandic Hotels, Thon Hotels, Carlson Rezidor Hotel Group
(Radisson Blue og Park Inn).
Alle hotellkjedene ligger i leverandørens reisebestillingsportalen som
førstevalg ved bestilling av hotellopphold i Norge.

7. BESTEMMELSER FOR REISER OG HOTELLOPPHOLD
7.1. Retningslinjer ved bestilling av reise og hotellopphold
• Vurder behovet for en reise.
• Reiser og opphold skal bestilles i henhold til høgskolens rammeavtale(r) og

budsjett.
• Bestill fly, hotell og leiebil direkte gjennom G Travel sin web portal.

Reiseregning skal leveres umiddelbart etter reisen, og ikke senere enn to
måneder etter at reisen er gjennomført.

• Følgeseddel /bestillingsbekreftelser  fra reisebyrået skal legges ved
reiseregningen.

7.2. Endringer og avbestillinger av reiser og opphold 
Ved endringer av flybillett/hotellbooking før avreise, skal dette gjennom G Travel i 
henhold til rammeavtale. 

Dersom tjenesteoppdraget og reisen blir avlyst, er det den reisendes ansvar å 
avbestille flyreise og hotell, slik at det kan søkes refusjon der det er mulig.  

7.3. Flyreiser 
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Alle tjenestereiser skal bestilles via høgskolens leverandør av               
reisebyråtjenester G Travel  både for enkeltreisende og gruppereiser. 

Høgskolen dekker ekstra bagasje dersom det er nødvendig for tjenesteoppdraget, 
ellers skal dette dekkes av den reisende. 

7.3.1. Reiser til/fra flyplass og på destinasjon 
Reiser til/fra flyplass skal skje med kollektivtransport. Reiser til/fra flyplass på 
destinasjon bør også skje ved bruk av kollektivtransport. Fellestransport for 
gruppereiser med buss i utlandet avtales med leverandør av reisebyråtjenester. 

Hvis det benyttes taxi skal dette begrunnes. 

7.4. Hotellopphold 
Bestilling av hotell i utlandet skal bestilles via leverandør av reisebyråtjenester        
G Travel og reisebestillingsportalen Webgate.  Ved bestilling av hotell i Norge skal 
UH-sektorens rammeavtale benyttes, jfr. punkt 6.1. 

7.4.1. Vaskeri-/renseritjeneste på hotell 
Bruk av vaskeri-/renseritjeneste i forbindelse med hotellopphold anses som 
hovedregel å være en privatutgift. 

7.4.2. Minibar 
Kjøp fra hotellets minibar dekkes ikke av AHO. 

7.5. Diett 
Diettgodtgjørelse beregnes ut fra statens satser, med fradrag for måltider.

7.6. Gruppereiser 
Ved bestilling av gruppereiser og lignende skal leverandør av reisebyråtjenesten 
alltid benyttes. 

Høgskolen skal til enhver tid vite hvor ansatte, samarbeidspartnere og eventuelt 
studenter (som er med på tjenestereiser) befinner seg når de reiser i regi av AHO. 
Ved gruppereiser skal det alltid legges igjen en deltakerliste med avreise og 
ankomst tidspunkt, flightnummer, destinasjon, navn på hotell og kontaktperson for 
gruppen. Dette legges i resepsjon før avreise. 

7.7. Reiseforsikring 
Statlig arbeidsgiver/oppdragsgiver har, som selvassurandør, ikke anledning/fullmakt 
til å tegne reise- og/eller ulykkesforsikringer i forsikringsselskaper.  

En tjenestereise er en reise som er pålagt av overordnet og der utgiftene dekkes av 
AHOs ordinære midler. 
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På tjenestereiser i utlandet er man dekket i henhold til Utenlands regulativet § 13 
(sph.dep.no) og trygderegelverket, se helserettigheter ved opphold i utlandet 
(helfo.no):  

- Ved sykdom/skade i et EØS-land eller Sveits har du rett til dekning etter
reglene i oppholdslandet. Retten skal i utgangspunktet dokumenteres med
Europeisk helsetrygdkort (helfo.no).

- Ved sykdom/skade utenfor EØS og Sveits dekkes nødvendige utgifter til
behandling samt legitimerte utgifter til hjemtransport som ikke dekkes av
folketrygden eller andre ordninger.

- Skade eller tap av ordinært reisegods dekkes med inntil kr. 30.000.
Spesielle ordninger gjelder ved død eller medisinsk invaliditet av statsansatte på 
tjenestereise, jf. Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte 
på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet (sph.dep.no). 

Ved uhell og tyveri skal private forsikringer benyttes før Statens egenforsikring. 

Reiseforsikring for private reiser dekkes ikke av høgskolen. 

8. REISEOPPGJØR, GODTGJØRELSER, REFUSJON OG REISEREGNING
Utgifter til kollektivtransport og hotell dekkes etter regning.

Utgifter til diett og privatbil dekkes etter statens satser for diettgodtgjørelse og 
kilometeravgift.  

8.1. Refusjoner av utlegg  
Den reisende får refusjon for reiseutlegg ved å levere reiseregning i ansatt portalen 
På reiser der måltider helt eller delvis er dekket (av arrangør med videre) skal utgifter 
til måltider trekkes ut når reiseoppgjøret utarbeides. Det er statens Regulativ for 
reiser i Norge og som legges til grunn. Når det gjelder reiser utenfor Norge er det 
Særavtale for reiser utenlands for statens regning som gjelder.  

8.2 Levering av reiseregning og dokumentasjon 
Reisen skal leveres gjennom ansatt portalen og nødvendig dokumentasjon for kravet 
skal legges ved: 

- boardingkort
- faktura for fly
- hotell regning
- kvittering for taxi, med begrunnelse
- program ved kurs
- togbilletter
- bussbilletter

Det er ikke nødvendig å legge ved billettene til flytoget. 
Ved bruk offentlig transport i utlandet skal kvitteringer alltid legges ved. 
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9. ANNET
9.1. Pass og visum

Den ansatte skal selv sørge for at pass og  visum er i orden i forkant av en 
tjenestereise. I forbindelse med tjenestereiser dekkes utgifter til visum ved 
fremleggelse av kvittering. 

9.2. Sikkerhet og beredskap 
Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde 
nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. 
Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som 
etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise 
til stedet eller oppholde seg der. Offisielle reiseråd gis og oppheves etter en konkret 
vurdering av den aktuelle situasjon. For mer informasjon – se G Travel og 
reisebestillingsportalen Webgate eller   UDs nettsider. 

10. KONTAKTER

For spørsmål vedrørende retningslinjer for tjenestereiser 

For spørsmål vedrørende godkjenning av reiser: nærmeste leder 
For spørsmål vedrørende reiseoppgjør: Dorota Hamad 
For spørsmål vedrørende reise og hotell avtalen: Espen Lindberg

http://www.landsider.no/traveladvice/

	1. OMFANG OG VIRKEOMRÅDE
	2. FORMÅL
	3. OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OG GODKJENNING
	4. GENERELLE BESTEMMELSER
	5. MILJØHENSYN
	6. RAMMMEAVTALER
	7. BESTEMMELSER FOR REISER OG HOTELLOPPHOLD
	8. REISEOPPGJØR, GODTGJØRELSER, REFUSJON OG REISEREGNING
	9. ANNET
	10. KONTAKTER



