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Norwegian skal fly offentlig ansatte

Norwegian tildeles statlige fellesavtaler om kjøp av flyreiser på rundt 60
flyruter. Dette er resultatet av en konkurranse Direktoratet for forvaltning og
økonomistyring har gjennomført. Avtalen gjelder tjenestereiser for ansatte i
staten, i fylkeskommuner og kommuner.

Direktoratet har tildelt rammeavtaler for inntil tre selskaper på hver enkelt
rute. Norwegian er blitt tildelt 58 ruter, og av disse er 32 ruter der Norwegian
er førstevalget. De tildelte avtalene er både for innenlandsreiser og i
kategorien for utenlands økonomibilletter. I konkurransen har direktoratet
vurdert både rutenettverk og pris.



– Dette tar vi som en bekreftelse på at Norwegian leverer godt på både
nettverk, produkt, pris og punktlighet. Vi har et omfattende rutenett med
hyppige avganger, spesielt til de store byene. Dette er vi sikre på at offentlig
ansatte vil sette pris på når de skal reise i jobbsammenheng. Norwegian
utmerker seg dessuten med høy regularitet i det norske markedet, det vil si
svært få kanselleringer. I første kvartal gjennomførte vi 99,4 prosent av alle
oppsatte flyvninger, sier Christoffer Sundby, konserndirektør for salg,
markedsføring og kundeservice i Norwegian.

Billettene kan bestilles gjennom reisebyråene det offentlige har avtaler med.
Endelig tildeling av rutene vil bli gjennomført etter utløpet av klagefristen,
som er den 2. juni.

Norwegian har 280 ruter for salg denne sommeren, og gjennomfører denne
måneden mellom 400 og 450 daglige flyvninger. Selskapet har mer enn ti
daglige avganger fra Oslo Lufthavn Gardermoen til hver av de største byene i
Norge.

Om Norwegian
Norwegian ble grunnlagt i 1993, mens lavprisselskapet med Boeing 737-fly
kom på vingene i 2002. Siden den gang har målet vårt vært å tilby smarte og
hyggelige reiseopplevelser til lave priser.

Norwegian er kåret til Europas beste lavprisselskap seks år på rad av Skytrax,
og Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år på rad kåret til
«Flybransjens beste fordelsprogram i Europa/Afrika» under Freddie Awards i
USA. Siden 2012 har Norwegian vunnet over 55 priser for våre produkter,
service og nyskapning innen luftfarten.

I 2019 ble Norwegian det første flyselskapet som signerte FNs program for
klimatiltak og forpliktet seg dermed til å bli klimanøytralt innen 2050.

Norwegian tilbyr rimelige flyreiser med utmerket kvalitet i et nettverk av
kortdistanseruter i Norden og til europeiske nøkkeldestinasjoner.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.

https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian


Kontaktpersoner

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com
Pressekontakt
Kundehenvendelser skal rettes til  
815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/

Eline Hyggen Skari
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
eline.hyggen.skari@norwegian.com
+47 92 42 77 19

Esben Tuman
Pressekontakt
Kommunikasjonsdirektør
esben.tuman@norwegian.com
+47 90 50 84 00

tel:815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/
mailto:eline.hyggen.skari@norwegian.com
tel:+47 92 42 77 19
mailto:esben.tuman@norwegian.com
tel:+47 90 50 84 00

