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11.Januar kl 10.00-10.45 Godt nyttår fra NBTA
NBTA inviterer til medlemsmøte for alle våre medlemmer på Teams hvor vi informerer om våre planer for 
2022. Representanter fra våre medlemmer gir en status for hvordan verden ser ut fra dere ståsted når vi nå 
går inn i et nytt år. NBTA informerer om vår nye avtale med GBTA og hvordan medlemmer kan dra nytte av 
vårt internasjonale samarbeid.

20.januar kl 09.00-10.15 Miljøvennlige reiser – bare prat eller en realitet fremover?
NBTA setter fokus på togreiser og de utfordringene som bedriftene møter når de ønsker et miljøvennlig 
alternativ. Mens utviklingen i deler av verden går lynraskt, har vi i Norden utfordringer med å bestille en 
togreise på tvers av landegrensen.

Hvordan kan vi tilrettelegger for bedre tilgang til togreiser fra Norden. Vi utfordrer aktuelle leverandører fra 
bransjen og håper at vi kan få et innblikk i hvordan utviklingen blir. Og hvem tar regningen når det 
miljøvennlige valget blir kostbart, er norske bedrifter villige til å betale?

17.februar kl 10.00-11.15 Managed travel – flere løsninger på mange oppgaver
Enhver bedrift må i dag ha et forhold til sin reisevirksomhet. Det å planlegge og gjennomføre reiser den siste 
tiden vært krevende. NBTA setter fokus på hvordan oppgavene rundt reiser forvaltes i norske bedrifter, og 
hvordan norske bedrifter kan dra nytte av å ha et «Managed Travel Program».

Travel Management består av mange elementer, som reisepolicy, innkjøp, kostnadskontroll, 
bestillingsprosesser, betalingsløsninger, sikkerhet, bærekraft og intern etterlevelse for å nevne noen. 
Vi ser på hvordan noen av våre medlemmer har organisert seg for å utføre disse oppgavene, og hvordan 
leverandørene i verdikjeden kan bidra.



Program våren 2022

28.februar-1.mars GBTA i Berlin – utsatt fra desember 2021
Årlig konferanse arrangert av GBTA (Global Business Travel Association) i samarbeid med VDR som er det 
tyske  nettverket for forretningsreiser. 3-dagers konferanse med nettverksbygging, kompetansedeling og 
inspirerende foredrag innenfor fagfeltet Travel Management. 

24.mars kl 14.-15.00 Hybrid hverdag & reiser – en ny risiko for bedriftene?
NBTA ser på hvilke utfordringer som melder seg når vi går mot en hybrid hverdag hvor ansatte kan ønsker å 
jobbe fra hvor-som-helst.  Hvordan blir det med forsikringene, skatt og trygderettigheter dersom din faste 
arbeidsplass i perioder er på hytta, enten den ligger i Norge eller i utlandet.

Og kan vaksinespørsmålet bli avgjørende for rekruttering fremover, vil du ønske å ha ansatte som er ikke er 
vaksinerte fremover når jobben krever reisevirksomhet?

Workaction og staycation er nye begreper som høres fristende ut, men er det gjennomførbart? Vi tar en prat 
med eksperter på disse områdene og noen av de bedriftene som allerede har innført slike ordninger for sine 
ansatte.

26.april kl 12.00-14.00 Medlemsmøte og Generalforsamling
NBTA inviterer medlemmer til medlemsmøte etterfulgt av generalforsamling.
Valg av styremedlemmer. 

Flere detaljer rundt møtet kommer, vi planlegger og håper vi da kan ses fysisk. 


