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Til   
NITOs tillitsvalgte  
NITOs ansatte  
  
 
 
NITOs reisepolicy og inngåtte avtaler i forbindelse med reiser 
  

• Behovet for reiser bør vurderes opp mot videokonferanser, streaming eller andre 
digitale kommunikasjonsmetoder.  

• En reise skal alltid gjennomføres etter gjeldende policy og de reiseleverandører NITO 
har valgt.  

• NITOs avtaler med leverandører av reisetjenester framforhandles med bakgrunn i 
krav til helse, miljø og sikkerhet.  

• NITO oppfordrer alle til å velge det mest miljøvennlige transportmiddelet. 
• Reisepolicyen gjelder både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte alle som reiser 

innenlands og/eller utenlands i regi av NITO. 
• Reisepolicyen skal bidra til at utgiftene på reiser i NITO holdes på et så lavt nivå som 

praktisk mulig. 
  

NITOs reiseleverandører gjeldende fra 1.1.2023 
 

• NITOs valgte reisebyrå er Egencia (www.egencia.no) 
• Flyreiser: Norwegian AS og SAS Scandinavian Airlines Norge AS (via Visma-avtalen) 
• Hotell: Nordic Choice, Scandic, Thon og De historiske hoteller 
• Andre konferanseleverandører: Color Line og DFDS  
• Rabattavtalene finnes her: 

https://www.nito.no/medlem/rabatter2/hotellovernattingkonferanser/  
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Avtalene med Scandic, Nordic Choice, Color Line og DFDS har følgende koder:  
  
Navn  Avtalekode  

Scandic https://www.scandichotels.no/  D000003282 
Nordic Choice  60447781 
De historiske http://www.dehistoriske.no/  Oppgi NITO, ingen kode 
Color Line  Oppgi NITO, ingen kode  
DFDS  Firmakode 170070  

Rabattkode konferansepakker Konf 2 
Ordinær enveis reise Ord 20  

Thon Firmakode TVA39712 
Innloggingskode THC1799 

 
Disse avtalene skal benyttes for alle ansatte og tillitsvalgt på reiser og for overnattinger hvor 
NITO skal betale regningen. Unntak kan gjøres for hotellovernatting hvor det er tungtveiende 
grunner til å bruke andre hoteller. Pris alene er ikke tungtveiende.   
  
Avtalene er volumbaserte. Det betyr at jo mer avtalene benyttes, jo bedre blir de for NITO. I 
noen tilfeller kan det være at avtalepriser NITO har på reiser og hotell, kan være høyere enn 
det som kan oppnås gjennom andre kanaler. Det er derfor viktig å presisere at avtaleprisen 
ikke alltid indikerer sluttkostnaden for NITO, da bonuser og andre rabatter blir avregnet i ettertid 
basert på hvilket volum vi har hatt hos den enkelte leverandør.   
  
Det at både ansatte og tillitsvalgte bruker avtalene våre aktivt, vil både gjøre oss i stand til å 
opprettholde de gode hotell- og reiseavtaler vi har, og i tillegg kunne sette oss i stand til å 
oppnå enda bedre avtaler ved reforhandling av avtalene.   
 
Rom-frokost-avtaler  
I tillegg til den generelle rabattavtalen, har vi fremforhandlet faste rabatterte overnattingspriser 
hos de enkelte hotellkjedene. Disse prisene ligger betydelig under de priser vi normalt oppnår, 
og det forutsettes at disse hotellene benyttes ved overnattinger i NITO-sammenheng. Alle 
priser er lastet inn i Egencia sin portal. 
  
Kurs- og konferanseavtaler  
Når det gjelder kurs og konferanser er også disse avtalene gunstige. Arrangementer skal 
legges til hoteller i hotellkjedene, så sant de har hoteller i området der arrangementet skal 
avholdes. Avtalene baserer prissettingen på såkalte BAR-nivåer. Dette beskrives ved at når 
hotellene har det laveste «trykket», oppnår man best pris. Jo tidligere man booker – jo lavere 
pris-BAR, og man oppnår bedre priser hvis arrangementer planlegges på ukedagene mandag, 
tirsdag og onsdag, i stedet for onsdag til torsdag og torsdag til fredag.  
  
Når man bestiller i henhold til disse avtalene, må man bruke avtalekoden som står oppgitt 
ovenfor. Uansett bør man ved arrangementer av en viss størrelse, innhente tilbud fra flere av 
våre avtalehoteller før endelig hotell velges. Det presiseres her at erfaringen man har med 
kvalitet i forhold til tidligere arrangementer, også skal vektlegges ved valg av hotell. (Tilfredse 
medlemmer bedrer vårt omdømme!)  
 
 
  

https://www.scandichotels.no/
http://www.dehistoriske.no/
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«Cruise» avtaler  
NITO har framforhandlet avtaler med Color Line og DFDS. Disse avtalene er et alternativ til 
tradisjonelle hotellkonferanser. Begge selskapene tilbyr rimelige tilknytningsreiser, og ulike 
kombinasjoner for gjennomføring av en konferansene.   
 
Husk alltid å oppgi avtalekode ved bestilling.  
 
 
Kontaktpersoner 
Har du spørsmål rundt avtalene kan disse rettes direkte til ansvarlig for avtalene i NITO, som 
er seniorrådgiver Junni Nilsen, junni.nilsen@nito.no mobil 90 15 40 76, eller til våre 
kontaktpersoner i selskapene som for tiden er:  
 
  
Selskap  Navn  Telefon  E-post  

 
Scandic 

Hege Thuresson 
Hellmann 

95 04 42 42 
Hege.hellmann@scandichotels.com 

Nordic Choice  Jonas Thome 951 83 888 Jonas.thome@choice.no 

De historiske Ronny Nilsen 904 07 981 Ronny@dehistoriske.no 

Color Line  Monica Mathisen 22 94 43 06 Monica.mathisen@colorline.com 

DFDS  Heidi-Merethe 
Olsen 

21 62 12 11 unhmo@dfds.com 

Thon Adelina Daci 459 14 884 Adelina.daci@olavthon.no 

  
 
Forsikring  
NITO har avtale om reiseforsikring i Europeiske. Forsikringen gjelder for medlemmer, 
tillitsvalgte og ansatte som reiser på NITOs regning. Forsikringsnummer og informasjon om 
forsikringsbevis finnes på NITOs nettsider https://www.nito.no/min-side/skjema-for-reiser-og-
utlegg/  
 

Reisebestilling  
Flyreiser skal alltid bestilles hos Egencia. Her finnes NITOs avtalepriser på fly, hotell og 
leiebil. Egencia skal også benyttes til gruppereiser. Dette koordineres av den enkelte 
arrangør.  
 
Flybilletter kjøpt inn gjennom NITO skal kun benyttes ved tjenestereiser. Ved overnatting på 
et av NITOs avtalehoteller, faktureres NITO direkte slik at den reisende slipper å legge ut, så 
framt dette er booket gjennom Egencia. Ansatte i NITO og tillitsvalgte som reiser ofte kan få 
egen bruker hos Egencia og bestiller normalt sine reiser direkte online. Reiser for tillitsvalgte i 
NITO som reiser lite og andre” gjestereisende” skal skje ved å benytte billettbestillingsskjema 
som finnes  på «min side». 

 
Flyreiser  
Flybilletter skal bestilles gjennom Egencia så tidlig som mulig for å sikre lavest mulig pris. 
Alle reiser må ha et prosjektnummer og RG-nummer.   

mailto:Ronny@dehistoriske.no
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Som hovedregel skal den rimeligste billett innenfor en time fra ønsket avreise velges. 
Fleksible billetter skal kun benyttes der det er høyst nødvendig. De fleste billetter kan i dag 
endres mot et gebyr. Avvik må begrunnes dersom man ikke velger rimeligste billett.  
 
På interkontinentale flyreiser kan economy ekstra eller business class benyttes. 
Businessklasse skal godkjennes av president eller generalsekretær på forhånd.  
 
Den reisende er selv ansvarlig for å følge opp dersom bekreftelse ikke mottas innen rimelig 
tid, samt å kontrollere at bekreftelsen samsvarer med bestillingen.  
 
Avtalen mellom NITO og Egencia gir tilgang til 24-timers service på Tlf. 62 52 09 07 utenom 
ordinær åpningstid 0800-1600. Denne 24-timersservice skal kun benyttes i tilfeller hvor dette 
er absolutt nødvendig, da det påløper gebyrer ved bruk av denne tjenesten.  
  
Andre transportmidler  
Bruk av egen bil må avklares med leder eller ansvarlig for arrangementet i forkant. Benyttes 
det bil uten at dette er forhåndsavtalt, vil den reisende kun få refundert kostnader tilsvarende 
billigste reisemåte.  
 
Ved behov for leiebil bookes dette via Egencia. Husk å tegne ekstra forsikring for egenandel 
når bilen hentes hos utleier (dette er ikke mulig å kjøpe ekstra hos Egencia). 
 
Ved båtreiser skal standard klasse velges. Singellugar kan benyttes. 
 
Ved togreiser skal standard klasse velges, men Comfort-klasse kan benyttes dersom den 
reisende har behov for dette. Singel sovekupé kan benyttes på nattog. 
 
Reiseregning  
NITO benytter statens satser for reiser. Alle reiseutgifter må dokumenteres i henhold til 
gjeldende regler. 
 
NITO benytter Unit4 Travel & Expenses for elektroniske reiseregninger. Fra 2019 blir alle 
reiseregninger og refusjoner behandlet i Unit4.  
 
Reiseoppgjør skal gjøres så snart som mulig etter at reisen er gjennomført, og innen 14 
dager.  
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