Særavtale om reiseregulativet
1

Forankring, ikrafttredelse og varighet
Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A.
Særavtalen gjelder for arbeidstakere tilsatt i virksomheter innenfor KAs tariffområde.
Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2016.
Hvis særavtalen ikke er skriftlig sagt opp av noen av partene innen en måned før
utløpstid, anses avtalen fornyet for 1 - ett - år om gangen med samme gjensidige
oppsigelsesfrist.
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Utgiftsdekning på tjenestereiser
Tjenestereiser innenlands
De til enhver tid gjeldende regler for statens tjenestemenn i «Særavtale om dekning av
utgifter til reise og kost innenlands», med hensyn til skyssutlegg, nattillegg,
kostgodtgjøring og administrativ forpleining, gjøres gjeldende for arbeidstakere i KAs
tariffområde for tjenestereiser innenlands.
Tjenestereiser i utlandet
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, gjøres gjeldende for arbeidstakere i KAs tariffområde for
tjenestereiser utenlands.
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Kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten
Der arbeidsgiver vurderer det som nødvendig for å kunne utføre arbeidet, kan
arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker inngå avtale om at arbeidstakeren stiller bil til
disposisjon for arbeidsgiver i forbindelse med utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Som
kompensasjon for ovennevnte forpliktelse kan det avtales en godtgjøring på inntil kr
12 200 pr. år.
Størrelsen på beløpet vurderes ut fra lokale forhold.
Arbeidstakeren forplikter seg til å tegne forsikring slik at leiebil kan disponeres når egen
bil ikke er disponibel. Arbeidsgiver dekker dokumentert tilleggspremie utover
normalforsikringen.
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Anvendelse av reiseregulativet
I KA-området skilles det normalt ikke mellom
a) reiser innen tjenestedistriktet som utføres som en fast del av arbeidet og som inngår
som faste rutinemessige oppdrag, og

b) reiser innen tjenestedistriktet av ikke-fast karakter.
Alle slike reiser som er pålagt eller godkjent av arbeidsgiver godtgjøres som
tjenestereiser etter Særavtale om reiseregulativet med følgende presisering:
1. For alle arbeidstakere fastsettes det et hovedarbeidssted. Reise til/fra hjem og
hovedarbeidsstedet er arbeidsreise og dekkes av arbeidstaker.
2. For alle tjenestereiser forutsettes det at arbeidstaker selv dekker utgifter tilsvarende
en strekning tur/retur hjem-hovedarbeidssted.
3. Dersom arbeidsdagen deles, vil de samme reglene gjelde for annet oppmøte, dersom
dette er planlagt og ikke et ekstraordinært frammøte. Det er likevel ikke til hinder for
at arbeidsgiver yter skyssgodtgjøring for reiser hjem-arbeidssted av personalpolitiske
grunner. Slik godtgjøring vil da være en skatte- og avgiftspliktig ytelse.
4. Pkt. 1-3 gjelder også for reiser hjemlet i Særavtale for kirkelige stillinger pkt. 2.4.
5. For tjenestereiser innenfor tjenestedistriktet gjelder ikke Statens reiseregulativ § 9
om kostgodtgjørelse.
6. For tjenestereiser utenfor tjenestedistriktet, unntatt reiser etter pkt. 4, gjelder
reiseregulativets alminnelige bestemmelser.
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