Reiseregning for medlemmer av fylkeskommunale styrer, råd og utvalg
Til:

Kontonummer:

Skattekommune:

Fødselsnummer:

Navn:

Adresse:

Reisen gjelder:
Avreise:
Dato:
Kl:

Navn, adresse på hotell, pensjonat ol

Dato:

Hjemkomst:
Kl:

BILGODTGJØRELSE

Reiserute:

L.art Antall
Km.

Sats

Skyssmiddel:

Beløp
Kroner

Art

Ansvar

Passasjer (navn)
v/bruk av egen bil:

Tjeneste

Prosjekt

Øre

Km-godtgjørelse

460

11600

Passasjertillegg

464

11600

Annen km-godtgj.(tilhenger m.v)

463

11600
Ant.døgn

KOSTGODTG. U/OVERNATTING

Kost 6-12 timer

479

11600

Kost over 12 timer

468

11600

Fratrekk kost u/overnatting

515

11600

Ant.døgn

KOSTGODTG. M/OVERNATTING

Kost over 12 timer

469

11600

Nattillegg (ulegitimert)

472

11600

Kost utenlandske satser

370

11600

Fratrekk kost v/overnatting

535

11600

DIVERSE

Møtegodtgjørelse (folkevalgte i
politiske råd og utvalg/politisk
oppnevnte medlemmer i utvalg,
råd og styrer)
Møtegodtgjørelse (prøvenemnd,
(lærlinger), tilsettings- og
personalutvalg, skoleutvalg
Tapt arbeidsfortjeneste

10802
147
10504
148
131

Utlegg ifølge bilag 0 % mva

470

Utlegg ifølge bilag 10 % mva

480

Utlegg ifølge bilag 25 % mva

481

Tidligere utbetalt/forskudd

893

10803

21775011

……………..den……….

Attestert,den………….

Anvist, den…………...

………………………….
Underskrift

..........................................
Underskrift

…………….........
Underskrift

Hedmark fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Fylkeskommunens reglement om møtegodtjørelse m.v

1 Skyssgodtgjørelse
Satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil:
a) For inntil 10000 km i kalenderåret:
b) Over 10000 km i kalenderåret:
c) Passasjertillegg:
2 Kostgodtgjørelse
For dagreiser beregnes kostgodtgjørelsen slik:
a) For reiser fra og med 6 til og med 12 timer tilstås en ulegitimert sats på:
b) For reiser over 12 timer tilstås en ulegitimert sats på:

kr 4,10 pr. km
kr 3,45 pr. km
kr 1,00 pr. km

kr 289,kr 537,-

Kostgodtgjørelse ved overnatting:
a) For reiser over 12 timer:
kr 733,b) For reiser som varer mer enn ett døgn regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et
helt nytt døgn (d.v.s. full sats for det påbegynte døgnet).
3 Fratrekk måltider
Frokost 20%
Lunsj
30%
Middag 50%
Tidspunkt for avreise og tilbakekomst må oppgis for at kostgodtgjørelse skal bli anvist.
4 Nattillegg
Ulegitimert nattillegg tilstås når 5 timer eller mer av natten tilbringes utenfor bopel:
Nattillegg (ulegitimert):
kr 430,Navn og adresse på overnattingsstedet må oppgis på reiseregningen.
Dokumenterte utgifter dekkes inntil kr 1.800,-.
Faktura/bilag fra hotellet må legges ved reiseregningen
5 Møtegodtgjørelse
Medlemmer i fylkesting, styrer, råd og utvalg som er oppnevnt av fylkesting/fylkesråd kr
1.236,- pr møtedag.
For møter som inkl. reisetid varer mindre enn 4 timer, gis det en halv dags møtegodtgjørelse –
kr 618,- pr møtedag.
Det utbetales ikke mer enn en møtegodtgjørelse for møter på samme dag.
6 Erstatning for tap i inntekt
Legitimert tap kan utbetales med inntil et beløp som tilsvarer 90 prosent av fylkesrådsleders
faste godtgjøring/260 – inntil kr 3.311 pr dag.
Ulegitimert tap kan utbetales med inntil kr 2.103,- pr dag.
Revidert den 3.1.2019

