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Hensikt 
 
Hensikten med reisepolicyen er å etablere felles forståelse for hvordan man skal 
forholde seg til tjenestereiser i NITO. Policyen bygger på tre hovedprinsipper: 
 

 

• Helse/sikkerhet – NITOs avtaler med leverandører av reisetjenester 
fremforhandles med bakgrunn i krav till helse, miljø og sikkerhet. Disse 
avtalene skal alltid benyttes.  

 
• Kostnadseffektivitet – En reise skal alltid gjennomføres etter gjeldende 

policy og til enhver tid gjeldende avtaler som er tegnet for NITO. 
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Omfang 
 

• Reisepolicyen gjelder alle NITOs ansatte, tillitsvalgte og andre som 
reiser i regi av NITO, både innenlands og utenlands så lenge det er 
NITO som betaler. 

 
 

 

Vurdering før reise 
 

• Den forretningsmessige nytteverdi og behovet for reiseoppdrag skal 
alltid vurderes.  

• Før reise bestilles skal den være avklart av nærmeste overordnede 
eventuelt kursleder, møtearrangør etc. i NITO.  

• Bedriftsavtaler – Ansatte plikter å benytte NITOs avtaler i forbindelse 
med reise og hotellovernattinger. 

  

Ansvar 
 

• Reisepolicyen er utarbeidet med mandat og er vedtatt av NITOs 
administrative ledelse og forelagt hovedstyret. (2012) 

• NITOs Servicesenter er ansvarlig for daglig oppfølging av 
reisebestillinger. Mandag til fredag 0800-1600 (fredag til 1500) 

• NITOs Servicesenter er ansvarlig for oppfølging av rutiner og avvik. 

• NITOs Servicesenter er ansvarlig for å oppdatere nettsider ansatte med 
korrekt informasjon. 

• Den enkelte avdeling har plikt til å sørge for at nyansatte blir informert 
og satt inn i NITOs retningslinjer for reisevirksomhet når de begynner 
NITO. 

 
 
 

Avtalepartnere 
 
 

• NITO har p.t. valgt Egencia Oslo som sitt reisebyrå. Reisebyrået vil 
medvirke til og er pliktige til å påse at NITOs reisepolicy følges.  

• For å sikre avtalepriser på alle reiser samt for å ivareta 
sikkerhetshensyn, skal alle reiser bestilles gjennom Egencia i henhold til 
rutiner skrevet i reisepolicyen  

• Avtaleselskaper flyreiser: Norwegian AS og SAS Scandinavian Airlines 
Norge AS  

• Avtaleselskaper hotel: Scandic og  Thon Hotels og . NITOs rabattavtaler 
kan endres i løpet av året, se NITO - Rabatter  

• Avtaleselskaper kurs og konferansearrangement: Color Line + DFDS 
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Forsikring 
 

• NITO har avtale om reiseforsikring i Europeiske Reiseforsikring med 
forsikringsnummer SP652933. 

• Forsikringen gjelder for medlemmer og ansatte som reiser på NITOs 
regning. 

 
 

Reisebestilling rutiner 
 

Flyreiser skal bestilles hos Egencia. Her finnes NITOs avtalepriser på fly, hotell og 
leiebil.  
 
Flybilletter kjøpt inn gjennom NITO er NITOs eiendom og skal kun benyttes ved 
tjenestereiser. Utlegg til tog, buss, båt og hotell refunderes av NITO etter 
innsendelse av reiseregning. Ved overnatting på et av NITOs avtalehoteller, kan 
det forhåndsavtales at faktura sendes NITO. Dette må i så fall gå via 
kontaktperson i sekretariatet. 

 

• Reiser for ansatte i NITO og tillitsvalgte som reiser ofte 
o Alle ansatte, samt tillitsvalgte som reiser ofte, skal ha en bruker 

på  Egencias Online. 
o Reise bestilles normalt av den reisende selv gjennom Egencias 

Online. 
o Den enkelte er selv ansvarlig for å oppdatere sin Egencia Online 

profil med nødvendig informasjon. Dette gjøres under ”Min profil” 
på Egencia Online. 

 

• Reiser for tillitsvalgte i NITO som reiser lite og andre ”gjestereisende” 
o Reisebestilling skal skje ved innsendelse av NITOs skjema for 

reisebestilling til reise@nito.no.  
o Reisen skal bestilles av NITO Servicesenter, primært benyttes 

Egencias Online gjestebooking. 
 

• Gruppereiser  
o Ved samlinger, kurs og konferanser skal  Egencia Meetings & 

Incentives brukes. Dette koordineres av den enkelte arrangør. Ta 
direkte kontakt med . 

o Kontaktinfo Egencia Meetings & Incentives: 
Meetings.events.no@egencia.com , +47 23 15 04 60.  
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Flyreiser – generelt om bestilling 

• Flybilletter skal bestilles gjennom Egencia så tidlig som mulig. Hvis mulig 
senest 10 dager før avreise da dette gir størst mulighet for rimelige billetter. 

• Prosjektnummer skal alltid påføres.  

• Billettklasser: Som hovedregel skal den rimeligste billett innenfor en time fra 
ønsket avreise velges. Fleksible billetter skal kun benyttes der det er 
nødvendig, f.eks. fordi det ikke finnes andre billettyper tilgjengelig. De fleste 
billetter kan i dag endres mot et gebyr. Ved bestilling på Egencia Online må 
avvik begrunnes dersom man ikke velger rimeligste billett. 

• Flyreiser utenfor Europa - 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 av denne tjenesten. 

 
 

Øvrige befordringsmidler og overnatting 

• Leiebil  
Leiebil bookes via NITOs Reisekontor reise@nito.no  
 

• Båtreiser 
Ved båtreiser skal standard klasse skal velges. Singellugar kan benyttes. 
Den reisende må bestille billetter selv og får refundert pengene ved 
innsendelse av reiseregning. 

 

• Togreiser 
Ved togreiser skal standard klasse skal velges, men kontorklasse kan 
benyttes dersom den reisende har behov for dette.  Singel sovekupé kan 
benyttes på nattog. Den reisende må bestille billetter selv og får refundert 
pengene ved innsendelse av reiseregning. 
 

• Bil 
Bruk av egen bil skal alltid avklares med leder eller ansvarlig for 
arrangementet i forkant. Benyttes det bil uten at dette er forhåndsavtalt, vil 
den reisende få refundert kostnader tilsvarende billigste reisemåte. 
 

• Hotell og overnatting  
Utgifter til hotell dekkes når overnatting er nødvendig.Alle hotell som 
bookes hos Egencia vil automatisk bli fakturert direkte til NITO. Førstevalget 
skal alltid være NITOs hotellavtaler, se NITO - Rabatter Hvis det ikke er 
mulig å bruke NITOs hotellavtale skal det benyttes hoteller og rom av 
alminnelig, god standard. 
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Reiseoppgjør 
 

NITO følger Statens reiseregulativ i henhold til kongressvedtak. 
Original reiseregning må forelegges.   
 
 

Kostgodtgjørelse ved tjenestereiser 
• Diett utbetales etter statens satser og beregnes fra det tidspunkt reisen 

påbegynnes. Reiseregning må fylles ut og sendes til NITOs 
økonomiseksjon. 

 
Utlegg: 
• Ved utlegg under reisen som skal refunderes av NITO må eget skjema fra 

NITOs nettsider fylles ut og sendes inn til NITOs økonomiseksjon, se 
Skjemaer-reiser NITO    
 
Dokumentasjon må vedlegges. 

 
 
 


