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Forord
I Generell særavtale om reisregulativet gjeldende fra 01.01.2001, (jfr rundskriv nr 05/01 og vedlegg til rundskriv nr 14/01) er partene enige i pkt 2 om å legge til grunn de til enhver tid gjeldende regler for statens tjenestemenn med hensyn til skyssutlegg, nattillegg og kostgodtgjøring for tjenestereiser innenlands.
For tjenestereiser i utlandet er partene enige om å legge til grunn de til enhver tid gjeldende regler for statens tjenestemenn i «Regulativ for reiser i utlandet for statens regning», med hensyn til skyssutlegg, nattillegg, kostgodtgjøring og administrativ forpleining for tjenestereiser utenlands.
I dette hefte gjengis vedlegg til Særavtale om reiseregulativet: innholdet i avtalen som kommer til anvendelse for tjenestereiser innenlands, sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementets noter. 
I forhold til vedlegg til rundskriv nr 24/01, er det gjort endringer i §§ 6, 7, 9 og 10 jfr rundskriv nr 08/02. 
Endringene gjelder fra 1. april 2002.
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Særavtale for reiser innenlands for statens regning

§ 1  Virkeområde og omfang
Denne særavtale gjelder for reiser i Norge. Særavtalen omfatter også Svalbard, Bjørnøya, Hopen, Jan Mayen samt biland og krav i Antarktis samt reiser til og mellom disse områdene. Opphold underveis på under 6 timer avbryter ikke godtgjørelse regnet etter denne særavtale.
	Særavtalen gjelder for alle som reiser i oppdrag eller i tjeneste for statens regning. Samtykke til å foreta reiser for statens regning skal innhentes før reisen finner sted.

§ 2  Definisjoner
Fagdepartement: Det departement arbeidstakeren/virksomheten hører inn under eller utfører oppdrag for.
	Tjenestereise: Pålagte og/eller godkjente reiser av ikke fast karakter i oppdrag for arbeidsgiver/oppdragsgiver. Reiser som utføres som en fast del av arbeidet og som inngår som faste rutinemessige oppdrag, er ikke tjenestereiser i denne særavtalens forstand.
Arbeidssted: Der arbeidstakeren til daglig arbeider.
Døgn: Med døgn menes i denne avtale 24 timer regnet fra reisens begynnelse.
Natt: Med natt menes i denne avtale tiden mellom kl. 2200 – 0600.


§ 3  Generelt

	Reisen skal foretas på den for staten hurtigste og rimeligste måte så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget når man herunder samlet tar hensyn til alle utgifter og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av tjenesten. Reisen skal foretas – etter en totalvurdering – på den for arbeidsgiver hurtigste og billigste måte. 
I tvilstilfeller vurderer arbeidsgiver og arbeidstaker sammen hvilken reisemåte som er hurtigst og billigst for staten. Dette gjelder også ved leie av fly eller andre transportmidler (buss, tog, båt etc.) der mange arbeidstakere reiser i samme oppdrag.

Der det er inngått flyreise-, hotellavtaler m.v., plikter arbeidstaker å benytte disse i forbindelse med reisen så langt det er mulig, jf. dog pkt. 1.
Som reisens utgangs- og endepunkt regnes det sted, arbeidssted eller bopel, hvor reisen begynner eller slutter.
Utføres det på en og samme reise oppdrag for flere oppdragsgivere, blir de samlede transportutgifter, kostgodtgjørelse og nattillegg å fordele forholdsmessig på de forskjellige oppdragsgivere. En oppdragsgiver skal likevel ikke belastes med større utgifter enn om egen reise var foretatt for denne oppdragsgiveren.


§ 4  Rutegående transportmidler

	Ved bruk av rutegående transportmidler skal følgende utgifter legitimeres:
	Rutefly.

1. klasse tog.
Beste klasse skip.
	Øvrige utgifter til rutegående transportmidler dekkes uten legitimasjon.



§ 5  Bruk av ikke-rutegående transportmidler
Det skal som hovedregel innhentes forhåndssamtykke til å benytte ikke-rutegående transportmiddel (eks.: drosje, egen bil, leiebil). Dersom forhåndssamtykke ikke er innhentet, må det på reiseregningen redegjøres for årsaken til at ikke-rutegående transportmiddel er benyttet. Forhåndssamtykke til å benytte ikke-rutegående transportmidler, kan gis generelt for flere tjenestereiser eller i hvert enkelt tilfelle.
Hensikten med at det på reiseregningen skal redegjøres for årsaken til at ikke-rutegående transportmiddel er benyttet uten forhåndssamtykke, er at arbeidsgiver/oppdragsgiver skal gis anledning til å vurdere hensiktsmessigheten i å benytte det valgte transportmiddel. Der arbeidsgiver/oppdragsgiver mener bruken ikke er forenlig med intensjonen i § 3, pkt.1, kan arbeidsgiver/oppdragsgiver bestemme at utgiften ikke dekkes, eventuelt avkortes.

§ 6  Bruk av egen bil

	Det skal innhentes forhåndssamtykke av arbeidsgiver/oppdragsgiver dersom egen bil Forhåndssamtykke kan gis generelt for flere tjenestereiser eller i hvert enkelt tilfelle. Den distansen det kreves kilometergodtgjørelse for må det redegjøres spesifikt for på reiseregningen.
Følgende beregningsmåte gjelder:
a)	Når utgangs- og endepunkt for reisen er egen bolig beregnes kilometergodtgjørelse for hele reisen.

b)	Når utgangs- og endepunkt for reisen er arbeidsstedet beregnes kilometergodtgjørelse fra arbeidsstedet og tilbake til arbeidsstedet. For reisen tur/retur egen bolig kan det tilstås kilometergodtgjørelse for inntil 20 km hver vei.
c)	Når utgangspunkt for reisen er egen bolig og endepunkt arbeidsstedet, beregnes ordinær kilometergodtgjørelse for hele reisen. For reisen fra arbeidsstedet og til egen bolig kan det tilstås kilometergodtgjørelse for inntil 20 km. skal benyttes som transportmiddel på reisen.
Satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil:
	For inntil 9000 km i kalenderåret: kr. 3,00 pr. km.
Over 9000 km i kalenderåret: kr. 2,40 pr. km.
For arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø: kr. 0,05 pr. km i tillegg til satsene i bokstav a) eller b).
	For kjøring på skogs- og anleggsveier gis det i tillegg til kilometergodtgjørelsen som fremkommer i pkt. 2 et tillegg på kr. 0,70 pr. km.
Når det er nødvendig med tilhenger for å bringe med utstyr og materiell Punktet omfatter for eksempel etsende væsker, tilgrisede eller skitne gjenstander eller utstyr som på grunn av sin beskaffenhet må fraktes i tilhenger. Dette gjelder også utstyr som fraktes inne i bilen der samlet vekt er minst 150 kg av det som fraktes og/eller utgjør et volum på minst 0,5 kubikkmeter. som på grunn av sin vekt og beskaffenhet ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind, gis det i tillegg til kilometergodtgjørelsen som fremkommer i pkt. 2, et tillegg på kr. 0,50 pr. km.
Når det i bilen tas med arbeidstakere Med arbeidstaker menes her passasjerer som har oppdrag for det offentlige. For at det skal kreves godtgjørelse for disse, må det som hovedregel innhentes forhåndssamtykke fra arbeidsgiver. på oppdrag, gis det i tillegg til kilometergodtgjørelsen som fremkommer i pkt. 2, et tillegg på kr. 0,50 pr. km pr. arbeidstaker.


§ 7  Bruk av andre egne fremkomstmidler

	Det skal innhentes forhåndssamtykke hos arbeidsgiver/oppdragsgiver dersom annet eget fremkomstmiddel benyttes i stedet for rutegående transportmiddel.

Satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av andre egne fremkomstmidler:
	Motorsykkel Satsen for motorsykkel over 125 ccm gjelder også mopedbil. Som mopedbil regnes sertifikatfri bil med aldersgrense 16 år og maksimal fart på 45 km/t.
 over 125 ccm: kr. 2,45 pr. km.
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm: kr. 1,35 pr. km.
Snøscooter For å benytte snøscooter kreves særskilt tillatelse også fra lokal myndighet. For bruk av snøscooter kreves særskilt tillatelse, jf. lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag.: kr. 6,10 pr. km.
Båt med motor fra og med 50 hk: kr. 6,00 pr. km.
Båt med motor inntil 50 hk: kr. 3,10 pr. km.
Andre fremkomstmidler Dette punkt omfatter andre fremkomstmidler til lands og til vanns som bl.a. hest, rein og traktor. Ved gange eller bruk av sykkel er minsteavstand 5 km for å få godtgjørelse.: kr. 1,00 pr. km.
	Når det med fremkomstmiddelet tas med arbeidstakere på oppdrag, gis det et tillegg til kilometergodtgjørelsen på kr. 0,50 pr. km pr. arbeidstaker.


§ 8  Dekning av andre utgifter
I tillegg til utgifter som dekkes etter §§ 4-7 refunderes følgende utgifter:
	Ulegitimert:
	Parkometerutgifter.

Bom-, bro- og tunnelutgifter. Det er avgift for enkeltpasseringer som dekkes.
Piggdekkavgift. Se note 11.
Utgifter til nødvendig oppbevaring av bagasje.
	Legitimert:
	Utgifter til soveplass.
Utgifter til plassbillett.
Parkeringsavgift.
Utgifter til transport av nødvendig bagasje med det transportmiddel som benyttes.
Ved flyreiser dekkes nødvendige utgifter for å dekke overvekt inntil vektmengde som tilsvarer tillatt fri bagasje.
I helt spesielle tilfeller nødvendige utgifter til vask og rens av tøy. Rens og vask gjelder spesielt i forbindelse med tilgrising av tøy som det er nødvendig å få renset/vasket av hensyn til fortsatt bruk under tjenesteoppdraget.
Utgifter til tjenestlig begrunnede telefonsamtaler, telefakser og e-post/ internetmeldinger.
Utgifter til private telefonsamtaler begrunnet i melding om forandring av reiserute, eller begrunnet i inntruffet sykdom og/eller skade.
Andre strengt nødvendige Det må redegjøres for årsaken til utgiftene på reiseregningen. utgifter med bakgrunn i oppdraget eller reisens karakter.


§ 9  Kostgodtgjørelse

	Kostgodtgjørelse ved reise under 15 km:
For reiser under 15 km langs korteste reisestrekning Korteste reisestrekning beregnes fra reisens utgangspunkt en vei og ut ifra det eller de transportmidler som faktisk benyttes (bil, båt, tog, osv.)., beregnes det ikke kostgodtgjørelse. Når det ikke er mulig/hensiktsmessig  med bakgrunn i oppdragets karakter  å innta måltidet på eget arbeidssted, kantine, personalrom, spiserom o.l., kan legitimerte utgifter til kost likevel dekkes etter tidsintervallene og satsene i pkt 2.

Kostgodtgjørelse ved reiser mer enn 15 km:
2.1	For dagsreiser Med dagsreiser forstås reiser uten overnatting, det vil si reiser der det ikke utbetales nattillegg. Måltidstrekk på dagsreiser er de samme som ved overnatting (se note 17). beregnes kostgodtgjørelse slik:
	For reiser inntil 5 timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 140,- dersom forholdene tilsier det, jfr pkt 1.

For reiser fra og med 5 timer inntil 9 timer tilstås en ulegitimert sats på kr 140,-.
For reiser fra og med 9 timer inntil 12 timer tilstås en ulegitimert sats på kr. 200,-.
For reiser over 12 timer tilstås en ulegitimert sats på kr 320,-.
Når kosten er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap utbetales ikke kostgodgjørelse.
2.2	Kostgodtgjørelse ved overnatting
	For reiser fra og med 8 timer og inntil 12 timer: kr 250,-

For reiser fra og med 12 timer: kr 460,-
For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn
Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk Dersom ett eller flere måltider er dekket etter regning/program/innbydelse eller er påspandert, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen. Trekk i kostgodtgjørelsen beregnes som følger:
Frokost: kr. 75,-
Lunsj: kr. 175,-
Middag: kr. 210,-
Det foretas ikke trekk for måltider på fly eller andre lignende enklere måltider. Når alle måltider er dekket, utbetales en særskilt godtgjørelse på kr. 40,- (fra 01.01.2002) for hver 24. time. Godtgjørelsen  som administrativt er fastsatt av AAD  er ment å dekke mindre ulegitimerte utgifter som arbeidstakeren har gjennom døgnet. i kostgodtgjørelsen, jf. for øvrig § 12 nr. 2, siste setning.
	Hvis utgifter til kost unntaksvis Det vil rent unntaksvis forekomme at utgift til kost vil kunne overstige 20% av satsene som nevnt i pkt 3. I slike tilfeller bes det redegjort på reiseregningen om begrunnelsen for overskridelsene. overstiger satsene i pkt. 2 b), c) og d) og pkt 2.2, dekkes legitimerte utgifter ut over satsene med inntil 20 %.



§ 10  Nattillegg

	Der hvor arbeidsgiver holder tilfredsstillende kvarter tilstås ikke nattillegg. I slike tilfeller dekkes eventuelle legitimerte utgifter til leie av hybel, leilighet og lignende som arbeidsgiver disponerer.

Ulegitimert nattillegg Ulegitimert nattillegg utbetales uten at vedkommende arbeidstaker behøver å redegjøre for hvor overnatting har funnet sted. tilstås når 3 timer eller mer av natten tilbringes utenfor bopel og overnatting ikke skjer i hjemmet.
Ulegitimert nattillegg ved overnatting er kr. 400,-.
Ulegitimert nattillegg ved overnatting på hotell eller tilsvarende Det vises her til § 3 nr 2 om plikten til å benytte arbeidsgivers hotellavtaler der dette er mulig. Det er en forutsetning at det skal være hotellstandard, og navnet på hotellet skal oppgis på reiseregningen., er kr 700. Navnet på hotellet eller tilsvarende må oppgis på reiseregningen. Dersom utgiftene til overnatting overstiger det ulegitimerte nattillegget, dekkes legitimerte utgifter utover satsen med inntil 50% Dersom utgiftene utover dette skal dekkes, må det på overnattingsstedet være svært vanskelig å få overnattingsmulighet av rimelig standard innen øvre legitimasjonssats grense. Riksrevisjonen har bestemt at utgifter til hotellopphold utover særavtalens faste satser i forbindelse med tjenestereisen må legitimeres med originalregning som vedlegges reiseregningen..


§ 11  Dagopphold
Legitimerte utgifter til dagopphold Bestemmelsen hjemler dekning av nødvendig dagopphold på hotell og lignende, bl.a. i påvente av avreise fra oppdragsstedet etter at tjenesteoppdraget er utført. på minst 4 timer på hotell o.l. dekkes slik:
	Ved tjenestlig behov med bakgrunn i oppdragets karakter.

I påvente av transport.


§ 12  Reiser som organiseres av arbeidsgiver/oppdragsgiver
Transport:
Dersom arbeidsgiver/oppdragsgiver betaler reise-/transportutgifter direkte eller stiller transportmiddel til disposisjon, er arbeidstakeren forpliktet til å benytte dette uten godtgjørelse Når arbeidsgiver/oppdragsgiver stiller transportmiddel til disposisjon, skal det ikke beregnes godtgjørelse etter §§ 6 og 7..
Kost:
Når alle døgnets måltider Når arbeidsgiver/oppdragsgiver besørger kosten for hele reisen og det likevel er enkeltmåltider som ikke er ordnet, kan arbeidstaker få dekket legitimerte utgifter til måltidet begrenset oppad til måltidstrekket for henholdsvis frokost, lunsj og middag. Satsene fremkommer i note 17. Kostgodtgjørelse etter § 9 kommer ikke til anvendelse. dekkes av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/ vertskap, skal kostgodtgjørelse ikke beregnes. Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen.
Overnatting:
Når arrangør/vertskap dekker utgifter til hotell eller arbeidsgiver/oppdragsgiver ordner og bestiller hotell eller holder annet tilfredsstillende kvarter, skal det ikke utbetales nattillegg.
Oppgjør:
Når reisen er ordnet og bestilt av arbeidsgiver/oppdragsgiver, skal faktura for transport, kost og overnatting sendes direkte Dersom faktura for reise og opphold skal sendes direkte til arbeidsgiver, skal det etableres rutiner for kontroll av fakturaer i forhold til reiseregninger.


	 til denne såfremt ikke annet er avtalt mellom arbeidsgiver/oppdragsgiver og arbeidstaker.









