
Bilordning i _______________ 
Instrukser for drift og bruk av firmabil  

(gjeldende fra _________) 

 

1. Formål  
Instruksen har til hensikt å regulere forhold rundt drift og bruk av firmabiler i selskapet 
______________  
 
2. Tilgang til firmabil  
___________ stiller firmabil til disposisjon for de som er berettiget til dette. __________ har 
3 bilkategorier (kostnadsnivåer) ut fra stillingsnivå. Bilkategoriene besluttes av HR og 
attesteres i to steg av ansvarlig leder og deretter CFO (Økonomi Direktør) og HR (HR - 
Direktør). Avvik fra policyen skal forelegges av HR og deretter attesteres av CFO og HR-
Direktør. 

Ansatte besitter firmabil i kraft av sin stilling. Ved bytte av stilling og ved 
organisasjonsendringer vil berettigelse til firmabil bli vurdert og kan bortfalle. 
 
Ansvarlig leder utarbeider forslag til biluttak sammen med bruker med basis i instruksen, 
____________s bilprogram og med bakgrunn i den enkeltes stillingsbeskrivelse eller 
ansettelsesavtale. Tildeling av firmabil skal alltid bekreftes i vedlegg til 
ansettelseskontrakten. 
 
Bestilling vil først bli iverksatt etter godkjenning av tildeling av kategori fra HR. Valg av 
modeller skjer i følge ____________s bilprogram som ivaretar miljø og sikkerhet. 

3. Anskaffelse  
Anskaffelse av biler skal alltid skje via Bilansvarlig i ____________. 
 
Ved bestilling av helt ny bil er det følgende prosedyre som gjelder: 

1. Bestilling av bil foregår ved at bruker først leser Instrukser for drift og bruk av firmabil 
og fyller inn vedlagt bilbestillingsblankett, deretter kontakter HR Service for avklaring 
av kategori, aktuell bil i kategorien og får signatur hos ansvarlig leder. Komplett og 
attestert blankett sendes til Bilansvarlig ____________ som vurdere hvilke biler som 
er tilgjengelige eller om det skal tas ut ny bil. CFO og HR - direktør godkjenner 
bestillingen. 

2. Bilansvarlig ____________ tar kontakt med bilforhandler som utferdiger en 
bilkontrakt på aktuell bil 

3. Bilkontrakt signeres og returneres av bilansvarlig ____________ til bilforhandler, som 
så iverksetter bestilling av bil. 

4. Den enkelte ansatte skal ikke innlate seg på prisdiskusjoner eller reservering av biler. 

5. Valg av billeverandør gjøres av bedriften. 



Tilgjengelig bil i ____________s eksisterende bilpark:  
Bedriften forbeholder seg retten til å overføre "brukt" bil til annen firmabilbruker. Har 
selskapet bil inne på lager skal denne brukes og kjøres ut perioden før ny bil anskaffes. 
Ansatte må akseptere en bil som har hatt en tidligere bruker, så lenge bilen dekker den nye 
brukerens bilbehov. Bilansvarlig ____________ har oversikt over ledige biler.  

Kostnader: 
For å få bedre samsvar mellom selskapets reelle firmabilkostnader og valg av bil tas 
utgangspunkt i hva firmabilen koster pr. måned. Gjennom dette oppnås riktig fokus på de 
totale betalbare månedskostnadene. De reelle månedskostnader er avhengig av flere 
forhold bl.a. kjørelengde.  
 
Bilvalg innenfor kategorier er fastsatt på bakgrunn av følgende forutsetninger. 

Prisdistrikt: Oslo  
Årlig kjørelengde: fra 15.000 km pr. år  
Avtaleperiode: 36 måneder.  
 
Ansatte har ikke lov å anskaffe tilleggsutstyr utover det bilen er utstyrt med ved levering. Det 
skal heller ikke ettermonteres utstyr i bilene som forringer dennes verdi. 
 
 
4. Bruk av kjøretøy  
Firmabilen er å anse som tjenestebil og skal normalt være disponibel for den ansatte i 
tjenesten. Arbeidsgiver stiller også bilen til disposisjon for brukeren i fritiden. Bilen kan i 
fritiden, når dette ikke er til hinder for det primære formål, også benyttes av ektefelle, 
samboer, partner over 25 år. Arbeidsgiver kan hvis nødvendig disponere bilen i arbeidstiden.  
 
Den som disponerer firmabil er ansvarlig for at bilen er i forskriftsmessig stand.  Renhold og 
vedlikehold av bilen er også den som disponerer bilen ansvarlig for.  

Drivstoffkort 
Det vil utstedes drivstoffkort fra OLJESELSKAP NN. Drivstoffkortet skal benyttes ved kjøp av 
drivstoff, vask, spylervæske, olje, parkering o.l. nødvendig for tjenestebilens daglige drift. 
Selskapet dekker ikke kostnader relatert til vask og rengjøring av bilen kjøpt utenom 
utstedet drivstoffskort. Det dekkes inntil 2 vask per måned i perioden oktober til og med 
april. I de øvrige måneder dekkes 1 vask per måned.  

Rett kilometerstand må tastes ved påfylling for utarbeidelse av rapporter og bilregnskap. 
Denne kilometerstand danner grunnlag for rapportering sentralt og korrekt kalkulasjon av 
månedsleie. Ved mangelfull tasting av kilometerstand vil ____________ forbeholde seg 
retten til å inndra drivstoffkortet. 

Disse kortene skal ikke benyttes til kjøp av andre varer.  

Selskapet dekker alle kostnader vedrørende kjøring i forbindelse med jobb.  



Bombrikke 
Ved behov for bombrikke, bestiller bruker selv AutoPass til bilen som disponeres. Dette 
gjøres på www.fjellinjen.no eller lokal Esso stasjon. Her kan bruker også gjøre endringer ved 
bilbytte.  

Selskapet dekker ikke bøter og bruken samtykker ved underskrift at ____________ kan 
foreta trekke i lønn for bøter/gebyrer, hvis bilbruker ikke betaler.  

Reklame 
Bilene skal ikke ha annen reklame/politiske budskap enn den selskapet godkjenner.  
 

5. Ferie/Fritidskjøring 

Drivstoff 

Selskapet dekker drivstoffkostnader innen Skandinavia der utlevert drivstoffkort kan 
benyttes.  

Forsikring 

Ved kjøring utenfor Skandinavia dekkes ikke driftsutgifter, og bruker forplikter seg til å 
anskaffe seg "grønt kort", sette seg inn i forsikringsordningen og hvilke prosedyrer som 
gjelder ved uhell og tyveri, samt informere FORSIKRINGSSELSKAP ____________ på forhånd.  
 
Utgifter 

Selskapet dekker ikke utgifter til fergetransport, parkering m.v. utenfor tjenestekjøring.  
 
Kostnader som oppstår pga slurv, uaktsomhet e.l. kan belastes den ansatte.  

6. Skatt 
Selskapet dekker ikke personlig skatt i forbindelse med firmabil. Bilens skattemessige 
listepris meldes lønnskontoret, så fort det er bekreftet utlevering av bilen. Bruker vil til 
enhver tid beskattes etter gjeldene regler for firmabil.  

 
7. Forsikring 

F.o.m. 01.09.09 har alle bilene forsikring via FORSIKRINGSSELSKAP ____________. Ved skade 
(omfatter også steinsprut på ruter) skal skademelding fylles ut og sendes 
forsikringsselskapets  

Skader skal normalt utbedres med mindre de ikke er av betydning for drift og 
verdiforringelse. Alle skader skal straks meldes overordnet, Bilansvarlig ____________.  

 



 

8. Helse og sikkerhet  
a) Sjåføren skal være uthvilt ved kjøring.  
b) Sikkerhetsbelte skal alltid anvendes for fører og alle passasjerer.  
c) Mobiltelefon skal benyttes minst mulig under kjøring, og overhodet ikke med mindre 
forskriftsmessig hands-free utstyr benyttes.  
d) Bilkjøring under påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel er 
forbudt. Brudd på dette kan medføre øyeblikkelig avskjedigelse. Ved inntak av medisiner 
som kan påvirke fører, skal det utvises aktsomhet, og bedriftslegen skal konsulteres før 
kjøring.  
e) Forøvrig plikter sjåføren å overholde gjeldende lover og regler (herunder påse at 
refleksvest oppbevares i bilens kupe).  
  
Bruker skal sørge for at bilen er forsvarlig låst når den forlates. Bærbare mobiltelefoner, 
PC'er og lignende skal ikke etterlates synlig (dette dekkes ikke av forsikringen). Tyveri skal 
anmeldes til nærmeste politistasjon og underrettes bedriften. ____________ dekker ikke tap 
av personlige effekter utover det som dekkes av kaskoforsikringen i forbindelse med tyveri 
av/fra bil. Sommer/ vinterdekk skal oppbevares innelåst eller hos dekkleverandør.  
 
9. Innlevering av bil  
Ved bilbytte eller avslutning 
Tre måneder før utløp av leiekontrakt utstedes informasjonsbrev til bruker om innlevering av 
eksisterende bil. Bestilling av ny bil bør igangsettes minst tre mnd. før den gamle skal 
innleveres. Biler leaset av ____________ leveres på utløpsdato for kontrakt. I særskilte 
tilfeller kan den evt. leveres inn ved mottak av den nye bilen.  

Viktig vedrørende drivstoffkort 

1. Hvis bruker slutter  - kort innleveres til Bilansvarlig ____________, som klipper i 
stykker kortet og informerer oljeselskap. 

2. Hvis bruker skal ha ny bil – kort beholdes og brukes videre på ny bil 
 
 

Enkel sjekkliste for retur av kjøretøy: 

 Alle sett nøkler, inkludert hovednøkkel for startsperre og 

 fjernkontroller 

 Brukerhåndbok og servicehefte (stemplet for utførte servicer) 

 Evt. verktøy som fulgte med kjøretøyet, låsemutre og andre hjulmutre 

 Innsynsvern/løs hattehylle 

 Alle seter (MPV’er) 

 Lastestativ, dersom innkalkulert i opprinnelig billeveranse 

 Gummi- eller tekstilmatter som fulgte bilen 

 Sigarettenner 

 Evt. kodekort for RDS/CD 

 Frontdeksel og evt. boks til dette for radio med avtakbar front 



 Vognkort 

 Forsikringsbevis 

 Drivstoffkort  

Vennligst påse følgende: 

 Hjul og felger er innenfor lovmessig standard og uskadet 

 Skadereparasjoner er utført før retur av kjøretøy 

 Kjøretøyet er rengjort inn- og utvendig 

 Frontrute er uskadet, alternativt reparert eller skiftet før retur 

 Interiøret er i god stand uten hull og brennmerker 

 Karosseriet er i tilfredsstillende tilstand og uten synlige 

 Skraper/bulker gjennom lakk 

Større beløp som blir påkostet ____________ ved innlevering meldes tilbake til Bilansvarlig 
____________ og overordnede som tar dette opp med bilbruker. I alvorlige tilfeller vil 
bilbruker kunne bli gjort erstatningsansvarlig.  

 
10. Diverse  
For ansatte med tjenestebil gjelder spesielle regler ved sammenhengende fravær på grunn 
av militærtjeneste, sykdom, svangerskap/barselpermisjon eller annen permisjon. 
 
Undertegnede aksepterer ovenstående vilkår, og aksepterer at brudd på disse kan få 
økonomiske konsekvenser. Undertegnede aksepterer at ____________ kan foreta 
lønnstrekk, jfr pkt ovenfor.  
 


