
 
 

 
 
Retningslinjer for tjenestereiser for ansatte i Gran kommune 
Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 28. mai 2015 
 
Når retningslinjene gjelder 
Retningslinjene gjelder tjenestereiser og andre reiser som betales av Gran kommune og omfatter krav 
til reisemåte, kjøretøy og til riktig atferd i trafikken. Det være seg til fots, på sykkel eller motoriserte 
kjøretøy. Retningslinjene kommer som supplement til gjeldende lover, forskrifter og andre 
rammebetingelser. Hensikten med å implementere retningslinjer som i utgangspunktet ivaretas av 
vegtrafikklovens bestemmelser, er å gjøre retningslinjene til et forhold mellom ansatt og arbeidsgiver, 
og ikke bare et forhold mellom ansatt og formelle kontrollmyndigheter. 
 
Begrunnelse 
Alle som arbeider i Gran kommune skal ha kunnskap om og forstå betydningen av sikker, økonomisk 
og miljøtilpasset transport. Som representanter for en organisasjon som prioriterer trafikksikkerhet skal 
vi fremstå som positive forbilder for andre i trafikken. 
 
Retningslinjene er basert på omsorg, ansvar og tillit. 
 
Ansvar 
Ansatte i Gran kommune har ansvar for at tjenestereiser skjer på en sikker, økonomisk og miljøvennlig 
måte, og få tilbud om førstehjelpskurs hvert tredje år. 
 
Ledelsen sørger for at retningslinjene er godt kjent blant de ansatte og følges opp. 
 
Klare brudd på disse retningslinjer skal følges opp av nærmeste leder med personalansvar. 
 
Gran kommunes retningslinjer 
 

1. Det er naturlig at du bruker refleks i mørket  
 

2. Du skal bruke sykkelhjelm 
 

3. Det forventes at du bruker refleksvest eller tilsvarende som gir god synlighet når du sykler. 
 

4. Kjører du motorsykkel skal du bruke hjelm, hansker, støvler, ryggskinne og dress som er 
produsert for kjøring på motorsykkel. 
 

5. Du skal alltid bruke påbudt og montert sikkerhetsutstyr i bil, holde fartsgrensen, og kjøre 
rusfritt.  
 

6. Du skal ha et bevisst forhold til bruke av mobiltelefon når du kjører bil, selv om du har 
handsfree utstyr. Teksting og bruk av andre elektroniske enheter er utelukket.  
 

7. Du bør rygge bilen inn ved parkering der dette er mulig.(1)
 

 
8. Hvis du som passasjer opplever høy risiko og at føreren bryter trafikkreglene under kjøring, 

skal du be føreren om å kjøre forsvarlig. 
 
 
(1) Oppmerksomheten er større og oversikten fremover er bedre når bilen kjøres ut med fronten først 
fra en parkeringsplass. Mange ulykker og stygge situasjoner ville vært unngått dersom bilen rygges 
på plass ved parkering. 
 


