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Kompensasjon for tjenestereise i utlandet 

 

 

 

• Særavtale for reiser utenlands for statens regning (SRu) 

§ 10 nr 2 Kompensasjon: 

 

«I tillegg tilstås et kompensasjonstillegg for tjenestereisen på kr 477,- pr. 

døgn utover 12 timer» 
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Orientering om kompensasjon på reiser - ePhorte 2011/9914 

 

 

 

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.» 

HR-Avdelingen 
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regjeringen.no 

Ofte stilte spørsmål om reiser i arbeidssammenheng 

 

 

Hva er et kompensasjonstillegg? 

Svar: 
 

• «På tjenestereise i utlandet gis det et kompensasjonstillegg som er ment 

som kompensasjon for fravær fra hjemmet. Kompensasjonstillegget for 

2014 er kr 460,- pr. døgn og fremgår av Utenlandsavtalen § 10 nr. 2. 

• Alle som reiser i statens tjeneste i utlandet har – uten unntak – krav på dette 

tillegget….» 

HR-Avdelingen 
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Hva er en tjenestereise? 

 

SRu § 2b) Definisjon av tjenestereise:  
• «Pålagte og/eller godkjente reiser av ikke fast karakter i oppdrag for 

arbeidsgiver/oppdragsgiver» 

– «Pålagte» tjenestereiser – tjenesteplikt å reise. 

– «Godkjente» tjenestereiser: 

• «Samtykke til å foreta reiser for statens regning skal innhentes før 

reisen finner sted», jf SRu § 1 nr 2. 

• «Reiser foretatt uten forhåndssamtykke blir først å regne som 

tjenestereiser for statens regning når den som er bemyndiget til å gi 

samtykke, har godkjent reiseregningen eller på annen måte 

godkjent reisens formål. På reiseregningen eller vedlegg til denne, 

skal det i slik tilfelle gis begrunnelse for nødvendigheten av reisen 

der denne ikke klart fremgår av reisens formål», jf deps kom til SRu 

§ 15 Reiseregningen. 

 

HR-Avdelingen 
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Forholdet til stipendreiser, deps kommentar til SRu § 1: 

 

 

 

• «Særavtalen gjelder ikke stipendreiser.  
– Unntak gjøres i tilfeller hvor virksomheten har en vesentlig interesse av 

at reisen utføres.  

– I slike tilfeller vil særavtalen helt eller delvis kunne legges til grunn.  
– Særavtalen gjelder pålagte og/eller godkjente reiser som ansatte foretar 

for å presentere egne og/eller forskningsgruppens/instituttets 

forskningsresultater.» 
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Hva er en stipendreise? 

 

• Stipendreise er ikke definert i departementets 

kommentarer til SRu. 

• En del institusjoner i uh-sektoren innordner stipendreise i 

følgende kategorisering av arbeidstilknyttede reiser: 
– 1) Tjenestereiser 

– 2) Stipendreiser/(tilskuddsreiser) 

– 3) Egeninitiert studieopphold 

• Høgskolen i Lillehammers definisjon og praksis av 

stipendreiser/tilskuddsreiser: 
«Med stipendreiser/tilskuddsreiser menes reiser hvor det etter søknad fra medarbeider er tilstått stipend eller et tilskudd fra høgskolen for å 

gjennomføre reisen. Dette kan for eksempel være stipend fra de ulike ordningene administrert av forskningsutvalget, internasjonalt kontor eller 

andre stipend-/tilskuddsordninger hvor det foreligger en søknad og plan for gjennomføring. For denne type reiser er høgskolens praksis at 

dokumenterte reiseutgifter t/r bestemmelsessted og boutgifter refunderes. Det utbetales ikke kostgodtgjørelse eller kompensasjonstillegg (for 

utenlandsreise). 

Stipend-/tilskuddsreiser kan likevel regnes som tjenestereise i tilfeller hvor virksomheten har en vesentlig interesse av at stipend-

/tilskuddsreisen utføres. I slike tilfeller skal særavtalen legges til grunn.» 

HR-Avdelingen 
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Spørsmål:  (regel- eller rutinesvikt?) 

• Kan en ansatt nekte å sette opp komp.tillegg pga at han eller hun ikke ønsker at det 

skal gå fra forskningsmidlene? Komp.tillegg er vel fremforhandlet av fagforeningene 

og da av en grunn.... Kan man velge bort tillegget som man selv ønsker eller 

undergraver dette rettigheter vi har?  

• I sak 2011/9914-1 i Ephorte fremkommer det av brev fra ØKA og POA til alle 

enhetene at "Ved deltakelse på kurs, seminarer, konferanser i utlandet som ikke er 

tjenestereise, tilstås ikke kompensasjonstillegg". Er dette fortsatt gjeldende? Jeg kan 

ikke se å finne et regelverk fra staten som underbygger akkurat det vi har skrevet i 

brevet. Eneste jeg kan forstå ut i fra regelverket er at det ikke gis når det ikke 

oppfyller kravet om at det er en tjenestereise. Men, hvilke reiser på statens regning er 

ikke en tjenestereise? Hvor har vi fått dette med seminar og konferanser fra? Er det 

f.eks. et skille her mellom en vitenskapelig ansatt som drar på seminar og en 

administrativt ansatt som drar på seminar??  I tillegg er det i Personalportalen kun 

mulig å huke av for tjenestereise når man sender inn en reiseregning.  

• Hvis en attestant som foretar kontroll av reiseregninger ute på enhetene ser at 

komp.tillegg ikke er påført, men den ansatte har krav på det. Hva skal attestanten 

foreta seg i den situasjonen?  

• Hvis attestanten mener at den ansatte ikke har krav på tillegget kan attestanten fjerne 

tillegget eller skal det orienteres før dette eventuelt foretas. Skal leder orienteres? 
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