Retningslinjer for transport av regjeringens medlemmer uten
særskilte sikkerhetstiltak
Regjeringens biltjeneste benyttes til tjeneste- og representasjonsoppdrag,
sikkerhetskjøring mv.
Transport under offisielle/tjenstlige oppdrag





Hovedregelen er at statsrådene benytter Regjeringens biltjeneste under offisielle og
tjenstlige oppdrag i Østlandsområdet. Med Østlandsområdet menes et område med
radius ca. 100-150 km regnet fra Oslo sentrum. Transportoppdraget gjelder til
oppdraget er avsluttet.
Det kan anmodes om bistand fra Regjeringens biltjeneste på dagsoppdrag også
utenfor Østlandsområdet. Anmodningen vil vurderes opp mot tilgjengelig kapasitet.
Når en statsråd reiser på offisielle/tjenstlige arrangementer utenfor Østlandsområdet,
og Regjeringens biltjeneste ikke kan benyttes, anbefales det at politiet eller arrangør
stiller til disposisjon kjøretøy med sjåfør. Hvis det ikke er mulig, bør drosje benyttes.

Transport til og fra jobb, på fritiden og i private sammenhenger (sikkerhetskjøring)
Etter gjeldende regler er bruk av arbeidsgiverfinansierte sikkerhetstiltak fritatt for
skatteplikt når de er tilrådd av politiet eller av PST. Tilrådningen må gjelde en angitt
enkeltperson. Basert på retningslinjer fra Politidirektoratet i samarbeid med PST gjelder
følgende retningslinjer for transport og bruk av Regjeringens biltjeneste for statsråder
som ikke har spesielle sikkerhetstiltak, dvs. for dem som ikke har livvakter:




Regjeringens biltjeneste bør benyttes til transport til og fra arbeidssted.
I fritiden og i private sammenhenger anbefales generelt bruk av egen bil eller drosje
fremfor offentlige transportmidler (buss, tog, trikk og bane).
I større bysentra anbefales det at statsrådene unngår bruk av offentlige
transportmidler. Statsrådene bør her benytte biltjenesten dersom den har kapasitet,
eller drosje på departementets regning, i tilfeller hvor man uten behov for å ta
sikkerhetshensyn ellers ville benyttet offentlige transportmidler.

Det skal alltid opplyses i anmodningen til biltjenesten om transportoppdrag er av privat
karakter. I slike tilfeller skal det opplyses om bakgrunnen for anmodningen.
Anmodningen vil bli prioritert etter offisielle/tjenstlige oppdrag. Transportoppdrag på
fritiden eller i private sammenhenger kan derfor ikke påregnes avklart av Regjerings
biltjeneste før nært opptil avreise.

