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Resepolicy 

 
Resepolicyn gäller alla resor som görs i tjänsten och betalas av 

Lotteriinspektionen. Syftet med resepolicyn är att vara ett 

styrinstrument för ett miljövänligt och effektivt resande. 

Resan ska ske miljöanpassat och resurseffektivt. Tjänsteresor planeras och genomförs så 

resurseffektivt som möjligt med hänsyn till miljö, arbetstid och direkta resekostnader. 

Om möjligt kan konferenser och platsbesök för tillsyn ibland ersättas av till exempel 

telefon/video- möten om tillsynsobjektets information/åtgärder på ett säkert och verifierbart 

sätt kan bekräftas utan platsbesök. 

 

Vid val av konferens- eller mötesort ska reseavstånd och tillgänglighet med kollektiva 

färdmedel vägas in. Lotteriinspektionens policy är att välja miljövänliga alternativ för 

tjänsteresor med minsta möjliga klimatpåverkan om det kan ske med rimliga resetider.  

Inrikes tjänsteresor 
Inrikes flygresa kan göras om motsvarande resa med färja tar mer än 4 timmar enkel väg. 

Tjänsteresa med bil kan bli aktuellt när resmålet inte rimligtvis kan nås med allmänna 

kommunikationer.  

 

För tjänsteresor och tillsynsbesök till Ålands Penningautomatförenings (Paf) kontor i 

Helsingfors bör flygresor användas för att avklara resor inom en tjänstedag om möjligt. 

Resor till och från arbetet samt kortare tjänsteresor 
Lotteriinspektionen har sitt huvudkontor i Mariehamn och de flesta medarbetare använder bil 

eller cykel till och från arbetet och för att nå samhällets service. För att minska 

klimatpåverkan bör cykel användas på sommarhalvåret som färdmedel inom Mariehamn 

alternativt buss om möjligt för längre resor inom Åland. 

Utrikes tjänsteresor 
Utrikes resor sker oftast med flyg eller färja. Dock ska det alltid undersökas om det finns 

möjlighet till miljövänligare/effektivare alternativ, speciellt i de fall där motsvarande resa med 

färja tar mindre än 4 timmar enkel väg. 

För tjänsteresor till Pafs kontor i Stockholm bör flygresor användas för att avklara resor inom 

en tjänstedag om möjligt. 

Boende på resor 
Vid val av boende ska hänsyn tas till bästa miljöprestanda och ekonomi. Boende vid 

tjänsteresor ska i anslutning till resmålet för att minska på antalet anslutningsresor på 

tjänsteresan. 

 


