
PISK OG GULROT
for mer sykling og mindre bilkjøring til/fra jobb

Herbjørn Vestvik

Daglig leder - partner



Kort om oss

■ Revisjons-, regnskaps- og rådgivningstjenester

■ Lokalisert i Sola og Åkrehamn i Rogaland

■ Privat, selvstendig selskap

■ 20 ansatte

■ Etablert i 1983



PISK – nødvendighet eller 
tilfeldighet?

■ Ombygging i 2005 gav midlertidig redusert 

parkeringskapasitet

■ Løsning: Alternativ parkering og/eller færre biler

■ Oppfordret dermed ansatte til å sykle til jobb mot å betale en 

godtgjørelse for dette

■ Frivillig ordning

■ Fungerte bra gjennom byggeperioden



GULROT 1: 
Sykkelgodtgjørelse

■ Arbeidsgiver utbetaler km-godtgjørelse for all sykling til-fra

jobb

■ Sats = statens sats for bilgodtgjørelse (p.t. 4,03 pr km)

■ Antall km = distanse for normal sykkelrute mellom hjem og 

arbeidssted

■ Ansatte fører egne km-lister

■ Skattepliktig som lønn for den ansatte

■ Arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift



FORDELER FOR 
ARBEIDSGIVER

■ Lavere sykefravær

■ De ansatte kommer opplagte på jobb

■ Høyere yteevne med sunne og friske ansatte

■ Mindre press på bedriftens parkeringsplasser

■ Attraktivt frysegode – tiltrekker gode og motiverte ansatte



FORDELER FOR ANSATTE

■ Bedre helse

■ Økonomisk lønnsomt

■ Tidseffektiv trening (skal samme veien)

■ Sosialt (samtaleemne på jobben)

■ Mer overskudd både i arbeid og fritid



FORDELER FOR SAMFUNNET

■ Bedret folkehelse

■ Mindre sykefravær

■ Bedret miljø

■ Mindre press på veinettet

■ Samfunnsøkonomisk lønnsomt



REGNEEKSEMPEL

■ Eksempel for ansatt med 10 km fra hjem til arbeid:



REGNEEKSEMPEL

■ Årlig fortjeneste ansatt ved sykling hver dag:



REGNEEKSEMPEL

■ Samfunnsbesparelse pr år:



REGNEEKSEMPEL

■ Kostnad arbeidsgiver pr år:



OPPSUMMERING 
ØKONOMI 

■ Vi er overbevist om at besparelsen er høyere enn kostnaden for 

arbeidsgiver

Effekt pr år: Beløp:

Fortjeneste/besparelse ansatt år 37 127

Samfunnsbesparelse pr år 119 600

Kostnad arbeidsgiver pr år -21 152

Skatt/arbeidsgiveravgift pr år -10 659



SAMFUNNSNYTTE OG 
BESKATNING

■ Samfunnsbesparelse pr år:                               119 600

■ Skatt og arbeidsgiveravgift pr år:                      - 10 659

■ Med så stor samfunnsbesparelse bør det innføres skattefritak 

på dette!



GULROT 2: Sykkelvennlig 
arbeidsplass

■ Sertifisert med gull 2019 – 2021

– Syklistenes Landsforenings 

sertifiseringsordning

■ Bekreftelse på god tilrettelegging for 

sykling:

– Fasiliteter for sykkel

– Fasiliteter for syklist

– Informasjon, tjenester og motivasjon



GULROT 2: Sykkelvennlig 
arbeidsplass

■ Vår sykkelgodtgjørelse gav uttelling for incentiv/motivasjon

■ Øvrige tiltak:

– Innendørs og utendørs trygg sykkelparkering

– Sykkelverktøy og vaskemuligheter for sykkel

– Garderober og oppbevaring

– Årlig trimaksjon for ansatte

– Deltakelse i mosjonsritt

– Sykkelbekledning for ansatte



OPPSUMMERING

■ Gulrot fremfor pisk

■ Viktig med god tilrettelegging på flere områder

■ Myndighetene bør gi gulrot i form av skattefritak

■ God erfaring med sykkelgodtgjørelse gjennom 15 år

■ Takk for meg!


