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Bakgrunn og formål 

Denne reisepolicyen gjelder for alle som reiser på oppdrag for Norges musikkhøgskole (NMH), 

herunder ansatte, studenter og gjester. Gjester kan blant annet være gjesteforelesere, sensorer, 

medlem av bedømmelseskomite mv. For gjester er det kontaktperson ved NMH som har 

ansvaret for at reisepolicyen etterleves. 

Formålet med reisepolicyen er å sikre at alle reiser skjer på en bærekraftig, miljøvennlig, 

sikker, kostnadseffektiv og helsefremmende måte. Reisepolicyen skal bidra til økt bevissthet 

hos ansatte og studenter knyttet til samlet ressursbruk og miljøavtrykk. 

Reisen skal foretas på den hurtigste, rimeligste og mest miljøvennlige måte når det samlet tas 

hensyn til alle utgifter og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen/oppdraget. 

Hensynet til miljø, sikkerhet, helse og ressursbruk skal ivaretas i den samlede vurderingen.  

Strategi 2025 beskriver høgskolens ambisjoner på miljøområdet . Gjennom sertifiseringen som 

Miljøfyrtårn settes det mål for høgskolens miljøinnsats. Disse målene, sammen med 

ovennevnte hensyn, har betydning for hvilke prinsipper og prioriteringer som gjelder for 

reisevirksomheten ved NMH.  

Prinsipper 

1. Før en reise gjennomføres skal det foretas en vurdering av om reisen er nødvendig;

a) Kan digitale kanaler benyttes som alternativ til å reise?

b) Har arrangøren lagt til rette for digital deltakelse?

c) Kan digitale kanaler benyttes i kombinasjon med fysiske møteplasser?

Reisens nødvendighet må ses i sammenheng med prioriterte formål.  

2. Enhver reise skal være knyttet til et strategisk eller faglig formål.

3. Som et ledd i å redusere NMHs klima- og miljøavtrykk skal det ved alle reiser foretas

en vurdering av;

a) Alternative reisemåter til fly, på én eller flere strekninger

b) Miljøvennlige alternativer for øvrig, eksempelvis kollektivtransport framfor

taxi, el-taxi framfor annen taxi, samkjøring, el-bil framfor annen bil mv.

c) Muligheten for å kombinere flere formål på samme reise, eksempelvis

kombinere deltakelse på konferanse med møte(r)

d) Overnattingsstedets miljøprofil. Overnattingssteder med uttalt miljøprofil skal

prioriteres.

Dette må sees i sammenheng med samlet reisekostnad og ressursbruk. Individuelle 

hensyn skal tillegges vekt, og reisetiden skal ikke være urimelig lang.  



 

4. Utenriksdepartementets offisielle reiseråd og Folkehelseinstituttets anbefalinger for 

reisevaksinasjon gjelder for alle som er omfattet av denne reisepolicyen. Ansatte og 

studenter kan ikke pålegges å reise til områder som av den ansatte/studenten 

oppleves som utrygge.  

 

5. Møter, seminarer, aktiviteter mv. som arrangeres av NMH må i størst mulig grad være 

kortreiste. 

 

6. Alle reiser skal være forhåndsgodkjent av nærmeste leder, leder av det enkelte 

forskningssenteret/forskningsprosjekt, eller studieleder. Der disse ikke har 

budsjettdisponeringsmyndighet skal i tillegg ansatt med slik 

budsjettdisponeringsmyndighet for reisen godkjenne. 

 

7. Den reisende må selv sørge for å ha gyldig pass, visum og forsikring, og må selv sørge 

for nødvendige vaksinasjoner og at øvrige helserelaterte forhold er ivaretatt. 

 

8. Den reisende må gjøre seg kjent med særavtaler for reiser i staten (gjelder ansatte) 

samt NMHs reisepolicy. 

 

Prioriterte formål 

 Undervisning (tilreisende lærere) 

 Nødvendige faglige reiser for datainnsamling og stedsspesifikke FoU-aktiviteter 

 Samarbeidsprosjekter der arbeidet ikke kan gjennomføres digitalt 

 Deltakelse med presentasjoner på konferanser 

 Reiser for å ivareta høgskolens interesser på ulike nivå 

 Obligatoriske studentreiser som del av emnet/studiet 

 Studentreiser som bidrar til å nå mål og ambisjoner i høgskolens internasjonale 

strategi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




