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Retningslinjer for bruk av bonuskort mv. 

Bonuspoeng eller andre fordeler opparbeidet ved tjenestereiser, hotellopphold mv. kan ikke 

brukes privat. Det er heller ikke adgang til å gi bort for eksempel bonuskort eller billetter 

privat. Forbudet gjelder også etter avsluttet arbeidsforhold.  

Privat bruk av slike fordeler anses som brudd på arbeidstakers tjenesteplikter og kan for 

statsansatte blant annet føre til ordensstraff eller oppsigelse, jf. statsansatteloven §§ 20 og 

25. For statsansatte følger dette av særavtalene knyttet til reiser. I Særavtale om dekning av 

utgifter til reise og kost innenlands fremgår det av kommentarene at «arbeidstaker kan ikke 

privat benytte bonus eller andre lignende fordeler opparbeidet gjennom reiser. Privat bruk 

anses som brudd på arbeidstakerens tjenesteplikter». I Særavtale om dekning av utgifter til 

reise og kost utenfor Norge fremgår det av kommentarene at «arbeidstaker kan ikke privat 

benytte Eurobonus eller andre lignende fordeler opparbeidet gjennom reiser. Privat bruk 

anses som brudd på arbeidstakerens tjenesteplikter». 

De samme bestemmelsene gjelder for politisk ledelse, jf. Håndbok for politisk ledelse punkt 

7.12.9. Der fremgår det at «Politisk ledelse er underlagt de samme reglene for 

bonusordninger ved flyreiser mv. som ansatte i staten. Bonuspoeng og andre lignende 

fordeler opparbeidet gjennom tjenestereiser kan ikke benyttes i privat sammenheng». 

Det er tillatt å samle bonuspoeng på reiser betalt av arbeidsgiver. Dersom man velger å 

samle bonuspoeng på reiser, hotellopphold mv., plikter man å ha en løpende oversikt over 

poengene som er opptjent som en følge av arbeidsforholdet. Ved forespørsel må den enkelte 

kunne gi arbeidsgiver en oversikt over opptjente bonuspoeng eller andre fordeler. 

Arbeidsgiver kan pålegge den enkelte å benytte bonuspoeng opptjent i arbeidsforholdet ved 

fremtidige reiser i tjenesten. Arbeidsgiver kan også be om at bonuspoeng eller bonuskort 

fordeles til andre ansatte. Slik fordeling av fordeler skal avklares med nærmeste leder.  

For fullstendighetens skyld nevnes det at privat bruk av slike fordeler er skattepliktig, og at 

fra 1. januar 2019 er det Statsministerens kontor som er ansvarlig for innrapportering til 

skattemyndighetene. Det er derfor nødvendig at det umiddelbart innrapporteres til 

Administrativ- og konstitusjonell avdeling ved Statsministerens kontor dersom privat bruk av 

slike fordeler har funnet sted.   
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