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6.1 Reiseregning og reisefordeling 

Reiseregning 

Når man har reist i forbindelse med Norsk Fosterhjemsforenings arrangementer f. eks 

ledersamling, landsmøte, fylkesårsmøte, skal det skrives en reiseregning for å få refundert 

utleggene. Det ligger et skjema på intranett som kan brukes eller det kan settes opp på et eget 

ark. 

Uansett skal følgende innhold være med: 

 Navn på den/de som har reist, dato 

 Hvilket formål reisen hadde 

 Hvilke befordringsmidler som er brukt og hvor de er brukt fra og til med kostnad for 

hvert enkelt, billetter til fly, båt, tog, buss osv. 

 Evnt. bruk av egen bil til/fra flyplass/togstasjon og kontonummer til den som skal ha 

pengene 

Bruk av egen bil over lengre strekninger SKAL avtales på forhånd. 

Det benyttes IKKE statens satser for diett og overnatting. Hvis reisen er slik at det må ekstra 

overnatting til/ekstra mat refunderes dette etter regning og det skal avtales på forhånd. 

Generelt skal det reises på rimeligste og mest praktiske måte. Det oppfordres til å bestille fly 

og togbilletter i god tid for å få mini pris.  

Retningslinjer for refusjon av reiseutgifter for tillitsvalgte i Norsk Fosterhjemsforening  både i 

fylkesforeninger og sentralt. 

 

Reiser i forbindelse med organisasjonskurs og landsmøter foregår på rimeligste måte.  

Utfylt skjema for reisefordelig leveres til sekretariatet som foretar utregningen. 

 

Generelt skal reisen foregå på rimeligste og samtidig mest praktiske måte. 

 

Husk at ALLE kvitteringer skal legges ved reiseregningen. 

 

Når arrangøren av arrangementet anbefaler en reiserute bør den følges. Den er som regel den 

enkleste og billigste veien. 

BIL 

 Bruk av egen bil over lengre strekninger skal godkjennes på forhånd. 

 Bil godkjennes når flere kjører sammen og det totalt sett  blir billigere enn 

kollektivtransport. 

 Bil godkjennes når det ikke finnes kollektivt alternativ. 

 Bil godkjennes når det kollektive alternativet innebærer mange bytter og ventetid slik 

at reisen tar lang tid 

 Parkering på flyplass max kr 150 pr helg. 
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FLY 

Det henstilles til å bestille fly i god tid så en får rimelige billetter. 

Fra Oslo lufthavn Gardermoen  til Oslo sentralstasjon går det flytog . Det tar 20 minutter og 

koster kr 180.  Det går også vanlig tog som tar ca 5 minutter lenger tid og koster kr 90.  De 

vanlige togene går ikke så ofte som flytoget.  

Det går også flybusser til en del hoteller. Det kan lønne seg å ta en direkte buss, istedenfor å 

reise om Oslo sentralstasjon. 

TOG 

Minipris på tog fra kr 249 og oppover legges ut på WWW.NSB.no 90 dager før.  Kjøp tidlig 

– reis billig 

Reisefordeling 

Dette er et system som til slutt gir alle deltakerne på at arrangement like reisekostnader. 

Reisefordeling benyttes ved organisasjonskurs og landsmøter, samt ved andre arrangementer, 

og er da bestemt på forhånd. 

Det skal fylles ut et reisefordelingsskjema av alle som er med i reisefordelingen. Det skal 

IKKE legges ved bilag. Skjemaene leveres arrangøren (Norsk Fosterhjemsforening sentralt) 

snarest og innen 14 dager etter arrangementet. Her blir alle reiseutgiftene summert og så 

dividert på antall som var med. Dette gjør da at noen fylker må betale inn og andre får igjen 

penger for å jevne ut dette. 

De som ikke leverer skjema innen 14 dager er med i reisefordelingen men blir satt opp med 

kr 0 i reiseutgifter og må derfor betale inn mer enn de antakelig skulle. 

Selv om det er reisefordeling gjelder det at alle prøver å bestille billetter i god tid for å få lav 

pris. 

Bilagene/billettene for reisen skal til fylkeskasserer som refunderer den enkelte for utlegg.  

Det er strenge regler i regnskapsloven for reiseregninger. Ingen reiseregninger kan utbetales 

når bilagene ikke er tilstede. 

Ved landsmøter og  organisasjonskurs må  reiseregning  sendes fylket og 

reisefordelingsskjema sendes Norsk Fosterhjemsforening sentralt. 

Denne forklaringen og skjemaene finnes på intranett. 

 

http://www.nsb.no/

