Orientering om kompensasjon på reiser
1. Innledning
Samtykke til å foreta reiser for statens regning skal innhentes før reisen finner sted.
Dekning av utgifter skal skje iht Særavtale for reiser innenlands for statens regning, eller
Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtalene er nærmere omtalt i Statens
Personalhåndbok (Sph.dep.no).
Særavtalene gjelder for tjenestereiser. Med tjenestereise forstås pålagte og/eller godkjente
reiser av ikke fast karakter i oppdrag for arbeidsgiver/oppdragsgiver. Særavtalene gjelder
pålagte og/eller godkjente reiser som ansatte foretar for å presentere egne og/eller
forskningsgruppens/instituttets forskningsresultater.
Særavtalene gjelder som hovedregel ikke stipendreiser.

2. Reiser innenlands
2.1 Kompensasjon for pålagte reiser innenlands
Kompensasjon for pålagte reiser innenlands er regulert i HTA § 8.
Pålagte reiser skal her forstås på samme måte som tjenestereiser etter særavtalene.
Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstakere i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling.
Bestemmelsen gjelder heller ikke for reise til og fra kurs dersom deltakelsen skjer etter
søknad.
Med reisetid menes den tid som medgår på reisen mellom arbeidssted/bosted og reisemålet,
inkludert nødvendig ventetid underveis. Tid som tilbringes på hotell o.l. regnes ikke som
reisetid. Dersom reisen omfatter flere reisemål, regnes tid for reiser mellom reisemålene som
reisetid.
2.2 Kompensasjon for reisetid
Reisetid i den alminnelige arbeidstid regnes fullt ut som arbeidstid, og gir ikke rett på ekstra
lønnskompensasjon.
Den alminnelige arbeidstid i 100 % stilling er 37,5 t/u, og skal som hovedregel legges i
tidsrommet mellom kl. 07.00 og kl. 17.00 fordelt på 5 d/u.
Reisetid utenom den alminnelige arbeidstid på hverdager og fridager regnes som time for
time (1:1).

For pålagte reiser utenom den alminnelige arbeidstid, gis fri et tilsvarende antall timer en
annen virkedag.
Dersom beregnet reisetid på hverdager ikke kan gis som fritid, utbetales timelønn etter
Tabell C, 37,5 timesatsen for beregnet reisetid.
Dersom beregnet reisetid på fridager ikke kan gis som fritid, utbetales timelønn etter Tabell
C, 37,5 timesatsen pluss 50 % for beregnet reisetid. Tillegget på 50 % skal ikke utbetales
dersom den beregnede reisetid tas ut som fritimer.
2.3 Kompensasjon for arbeid
Pålagt arbeid under reisefravær utover den alminnelige arbeidstid regnes som overtid. Dette
gjelder også nødvendig for- og etterarbeid som må tas under reisefraværet og som har
tilknytning til reiseoppdraget.
Ved deltakelse på seminarer, konferanser mv som varer utover daglig arbeidstid, skal det
gjøres fradrag for lunsj og andre pauser ved beregning av den alminnelige arbeidstid.

3. Reiser utenlands
3.1 Kompensasjon for reisetid
For reisetid utenom ordinær arbeidstid og på fridager, gis en kompensasjon på 30 minutter
pr. reisetime (1:0,5), jf. særavtale for reiser utenlands for statens regning § 10 nr 1.
Kompensasjonen kan enten tas ut som fritid eller gis som ordinær timelønn (C-tabellen).
Med reisetid menes den tid som medgår på reisen mellom arbeidssted/bosted og reisemålet,
inkludert nødvendig ventetid underveis. Tid som tilbringes på hotell o.l. regnes ikke som
reisetid. Dersom reisen omfatter flere reisemål, regnes tid for reiser mellom reisemålene som
reisetid.
Det gis ikke kompensasjon for reisetid i forbindelse med kurs, seminarer, utstillinger, messer
m.v. som ikke er en del av det ordinære arbeidet.
3.2 Kompensasjon for arbeid
For pålagt og kontrollerbart arbeid utover 8 timer pr. dag (faktisk arbeidet tid/nettotid), gis det
fritid eller kompensasjon time for time (1:1) etter ordinær timelønn (C-tabellen), jf. PM 200905.
Kompensasjon kan også gis for faktisk pålagt/avtalt arbeidet tid på fridager.
3.3 Kompensasjonstillegg for reiser i utlandet
For tjenestereise i utlandet utover 12 timer skal det tilstås et kompensasjonstillegg på kr 420
pr/døgn, jf. særavtale for reiser utenlands for statens regning § 10 nr 2.
Ved deltakelse på kurs, seminarer, konferanser i utlandet som ikke er tjenestereise, tilstås
ikke kompensasjonstillegg.

