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Ar beids rett

For ret nings rei ser til ut lan det:

Vik ti ge for plik tel ser for 
ar beids gi ver
I kjøl van net av fi nans kri sen kut ter man ge be drif ter kost na der ved å re du se re sta sjo ne
ring av an sat te gjen nom bruk av så kal te ut vi de de for ret nings rei ser. Få sel ska per har 
gode nok ru ti ner for å ivare ta an sat te på rei ser i ut lan det, uav hen gig av om rei sen er 
lang el ler kort va rig. Kra vene skjer pes na sjo nalt og in ter na sjo nalt.
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Artikkelen er forfattet av:

Fal ler mel lom to sto ler
Ar beids ta ke re som ar bei der i ut lan det i mer 
enn 30 da ger, men mind re enn 183 da ger 
pr. ka len der år be teg nes in ter na sjo nalt som 
EBTs; «extended bu si ness trav el lers». Prak-
sis er ulik i nor ske sel ska per spe sielt med 
hen syn til maksimumgrensene; en kelte 
sel ska per kop ler ek sem pel vis gren sen opp 
mot skat te av ta ler (183 da ger), be drif tens 
tje nes te rei se for sik ring (45 da ger) el ler mot 
visa waiver-av ta ler Nor ge har inn gått med 
and re land (90 da ger).

Man ge sel ska per har inn gå en de re gu lert 
hvor le des sel ska pets utestasjonerte skal 
hånd te res. Det ut arbei des stasjonerings-

policy, stasjoneringskontrakter og gjer ne 
skat te- og rådgivingstjenester til sel ska pet 
og til den ut send te ar beids ta ker. Få nor ske 
sel ska per har imid ler tid tenkt på ri si ko og 
etab lert sys tem rundt for ret nings rei sen de.

KPMGs Extended bu si ness Traveller Survey 
fra 2008 vi ser tren de ne in nen for det te fel tet.

Få over sikt – start med en 
ri si ko vur de ring
Ut gangs punk tet i norsk rett er at for ret-
nings rei sen de om fat tes av de sam me HMS-
krav som til en hver tid gjel der ar beids ta ke re 
i Nor ge og som er ned felt i ar beids mil jø -
lovens §§ 3–1 og 3–2 samt in tern kon troll-
for skrif ten. Dess ver re mang ler svært man ge 
be drif ter ru ti ner som sik rer at dis se kra vene 
opp fyl les når de an sat te er på rei se. I til legg 
til HMS-kra vene i norsk internrett, har det 
in ter na sjo nalt etab lert seg et ge ne relt akt-
som hets krav, så kalt «Duty of Care», som 
inne bæ rer at ar beids gi ver har ju ri disk og 
mo ralsk for plik tel se (Cor po ra te Social 
Responsibility) til å ut vi se akt som het over-
for sine an sat te, slik at ri si ko for ska de re du-
se res. Man ge land har lov hjem let akt som-
hets kra vet i in ter ne er stat nings reg ler, og i 
Nor ge kan prin sip pet best sees i lys av det 
ulov fes te de uakt som hets an sva ret som er 
etab lert i norsk rett.

Duty of care er det sent rale be gre pet  
som be drif te ne ofte glem mer i re la sjon  
til tje nes te rei ser. De fles te ar beids gi ve re 
kjen ner HMS-kra vene i Nor ge, og vet at 
de er an svar li ge for sine an sat tes hel se og 
sik ker het, og at det inne bæ rer en for plik-
tel se til å gjen nom fø re prak tis ke til tak for 
å unn gå mu li ge fa rer. Med an sat te som har 
hele ver den som ar beids om rå de, inne bæ rer 
både HMS-reg lene og Duty of Care langt 
mer enn de or di næ re for holds reg le ne i 
hjem lan det. Ri si koen for en an satt på rei se 
er mye stør re, og aktsomhetsansvaret skjer-
pes til sva rende.

Norsk ar beids mil jø lov stil ler krav til sy ste-
ma tisk hel se-, mil jø- og sik ker hets ar beid 
for ar beids ta ke re på for ret nings rei ser i 
ut lan det. Det te inne bæ rer at ar beids gi ver 
skal vur de re ri si ko for hol de ne ved tje nes te-
rei ser i ut lan det, og iverk set te til tak for å 
re du se re even tuell ri si ko.

For å opp fyl le dis se kra vene er det nød ven-
dig med grun dig plan leg ging, gode pro ses-
ser og ru ti ner. Et godt ut gangs punkt er å 
fore ta en ri si ko vur de ring for å kart leg ge 
ri si ko ene for den for ret nings rei sen de.

En ri si ko vur de ring be hø ver ikke å være 
kom pli sert. En en kel ri si ko vur de ring kan 
gjø res i fire trinn:

Trinn 1: Finn farekildene•	
Trinn 2: Hva kan skje og hvor  •	
sann syn lig er det?
Trinn 3: Hva kan vi gjø re for å hind re •	
det?
Trinn 4: Til tak og im ple men te ring•	

Ar beids til sy net har ut ar bei det et risikovurde-
ringsskjema samt en hand lings plan som kan 
be nyt tes av sel ska per også på det te om rå det. 

No

Yes Somewhat concerned

Unconcerned

Extremely
concerned

Do not know

Does your company have 
Extended Business 
Travellers (EBTs) – 
defined as employees 
working abroad for more 
than 30 days by less than 
180 days per year?

Is you company concerned 
that EBTs create a compli-
ance risk for the company?

Result of the Short Term Assignment/Extended Business Traveler Survey prepared by KPMG in 2008
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Hjel pe mid le ne er lett til gjen ge li ge på:  
www.arbeidstilsynet.no >HMS >Ri si ko -
vurde ring.

Ar bei det bør do ku men te res i be drif tens 
internkontrollforskrift slik at Ar beids til -
synet, be drif tens in tern re vi sjon, fag for en-
in ger og and re ak tø rer kan gjen nom gå og 
kon trol le re be drif tens pre ven ti ve til tak.

Ter ror og tsu na mi
Kri gen i Li bya og jord skjel vet i Ja pan i 
2011 er si tua sjo ner som vi ser hvor uli ke 
sce na rio er ar beids gi ve re må være for be redt 
på å hånd te re for sine an sat te. Ved for ret-
nings rei ser er det ar beids gi ver som har 
an sva ret, og som blir er stat nings plik tig hvis 
ikke den an sat te har blitt ivare tatt for svar-
lig. Det er fore lø pig lite retts prak sis i Nor ge 
om kring dis se pro blem stil lin ge ne, men 
in ter na sjo nalt er det fle re dom mer som 
il lust re rer ar beids gi vers duty of care-for plik-
tel ser. En fransk dom fat tet av Saint-Lô 
Tri bu nal des affaires de sécurité so ciale kan 
illu stre re: Sa ken gjaldt en an satt som ar bei-
det mid ler ti dig for en fransk ar beids gi ver i 
Ka ra chi, Pa ki stan. Ar beids ta ke ren ble drept 
av en selv mords bom ber. Det fran ske sel ska-
pet ble holdt er stat nings an svar lig da de 
had de opp trådt uakt somt ved ikke å ha tatt 
til strek ke li ge forholds reg ler, tatt i be trakt-
ning sik ker hets si tua sjo nen i Pa ki stan.

Ter ror og na tur ka ta stro fer er noe av bak-
grun nen for Stor tings mel ding nr. 12 (2010–
2011) fra Uten riks de par te men tet som an be-
fa ler at alle nord menn som rei ser uten for 
Eu ro pa og Nord-Ame ri ka, re gist re rer seg på 
de res nye tje nes te reiseregistrering.no. For-
de len ved å re gi stre re den for ret nings rei-
sen de, er at det gjør det let te re for Uten riks-
tje nes ten å få kon takt med den an sat te i 
til fel le noe al vor lig skul le skje i be søks lan det. 
I en kri se si tua sjon vil uten riks tje nes ten for-
sø ke å opp nå kon takt med ved kom men de 
via e-post, SMS el ler te le fon der som rele-
vant in for ma sjon leg ges inn. I til legg gjør 

tje nes ten det mu lig for am bas sa den å sen de 
den an sat te in for ma sjon på e-post om lo ka le 
ak ti vi te ter, rei se råd mv. Nor ske sel ska per bør 
i sin til taks plan byg ge inn at en ten sel ska pet 
el ler den an sat te re gist re rer seg ved for ret-
nings rei ser i ut lan det.

I mel din gen på pe kes det også at be drif te ne 
må være for be red te på uli ke ri si ko er, ikke 
bare sik ker hets si tua sjo nen i de uli ke lan de ne. 
En un der sø kel se av Sy no va te for Glaxo-
Smith-Kli ne vis te for ek sem pel at 58 pro sent 
av de spur te be drif te ne ikke had de fast lag te 
ru ti ner for rei se vak si ne ring, mens 63 pro sent 
ald ri had de gjen nom ført en ri si ko vur de ring 
for å kart leg ge om de an sat te kun ne bli ut satt 
for smitt som me syk dom mer i for bin del se 
med tje nes te rei sen.

En dom fra Eng land kan illu stre re ar beids -
givers duty of care i den ne situa sjonen;  
Pal frey vs. Ark Offshore Limited [2001] 
WL. Sa ken gjaldt en an satt i et UK-sel skap 
som fikk ma la ria i for bin del se med en tje-
nes te rei se til Vest-Af ri ka. Den an sat te døde 
av ma la ria syk dom men, og en ken sak søk te 
sel ska pet med krav om er stat ning for uakt-
som het. Sa kens fak tum vi ser at ar beids gi ver 
in for mer te ham om at han bur de søke lege i 
for bin del se med re le van te vak si ner før ved-
kom men de for lot UK. Den an sat te fulg te 
ikke rå det, men dom sto len til kjen te like vel 
en ken er stat ning med grunn lag i uakt som-
het/breach of duty of care, selv om av dø de 
var kjent med at han bur de opp sø ke lege. 
Dom mens ut tal te retts set ning var at ar beids-
gi ver ikke had de gjort tilstrekklige til tak for å 
sik re at den an sat te var for svar lig me di sinsk 
ivare tatt un der tje nes te rei sen. Det ble også 
vekt lagt at be drif ten ikke had de of fent lig 
in for ma sjon tilgjenglig om me di sin ske fa rer 
for bun det med rei ser til ut lan det. Mo men-
te ne i den ne dom men vil også være re le van te 
i en uakt som hets vur de ring etter norsk rett.

Øko no misk ri si ko
I til legg til HMS og akt som hets krav knyt-
ter det seg ofte en rek ke and re ut ford rin ger 
til tje nes te rei ser uten for Nor ge, slik som 
skat te for hold, trygd, ar beids rett, for sik ring 
og vi sum for plik tel ser.

Både sel ska pet og den an sat te kan ri si ke re 
skatte plikt alle rede fra før s te dag, selv om 
det i ut gangs punk tet er en tje nes te rei se. 
Vi de re kan den an sat te bli tryg de plik tig og 
sel ska pet arbeidsgiveravgiftpliktig til be søks-
lan det i hen hold til nye EØS-reg ler om 
trygd (di rek tiv 883/2004 som trer i kraft  
i lø pet av året), el ler ufri vil lig bry te lo ver og 
reg ler på grunn av mang lende kunn skap.

Fi gu ren neden for il lust re rer vik ti ge øko no-
mis ke ri si ko er.

Mobilitetsrisiko i fo kus
Med skjer pede krav er det grunn til å tro 
at fle re vil ta den ne ri si koen på al vor.  
Pro blem stil lin gen rundt for ret nings rei-
sen de har uan sett fått økt opp merk som het 
den se ne re tid. KPMG har in ter vju et skat te-
le de re og HR-per so ner i sto re nor ske sel-
ska per. Tren den er at for ret nings rei sen de er 
et fo kus om rå de, og at man ge sel ska per 
ar bei der med en stra te gisk til nær ming til 
de uli ke pro blem stil lin ge ne. Man ge sel ska-
per er i kon ti nuer lige pro ses ser med å 
re du se re ri si ko knyt tet til mo bi li tet og 
for ret nings rei ser. Å sik re kon sis tente løs-
nin ger er en av nøk kel ut ford rin ge ne i sel-
ska per med ak ti vi te ter i man ge land og 
høy rei se fre kvens av ulik va rig het. Selv om 
det er en ut ford ren de opp ga ve, kan det bli 
svært kost bart å la være.

Uav hen gig av de en kelte lands Duty of 
Care-reg ler, fin ner vi også et stør re per-
spek tiv: Pro fes sor i global HR Lis beth 
Claus ved At kin son School of man age-
ment, Uni ver si ty in Sa lem, Ore gon, er 
blant dem som på pe ker at økt fo kus på 
sel ska pers so siale an svar er en trend som 
ikke bare inne bæ rer mil jø til tak el ler spon-
sing av ide el le for mål, men også at Duty of 
Care-prin sip pet tas mer al vor lig. Med 
and re ord; ar beids gi vers an svar blir sta dig 
stør re.Corporate tax liabilty

Indirect tax and duties

• Risk of creating a Permanent Establishment
• Corporate tax return filing obligations

• Exposure to local VAT, GST, slaes and use taxes 
• Recovering VAT across borders

Personal tax liabilty

Social security liability

• Subject to local tax liability
• Applying double tax relief correctly

• Subject to local social security
• Applying for hom country coverage

Withholding and reporting obligations

• Accurate withholding of income tax and 
social security

• Accurate and timely reporting

Visa, work permit etc

• Applying for necessary visa, work 
permits and other official documents

Employer Employee

Liabilities

Obligations


