
For tillitsvalgte 

 

NB! 
Skjemaet benyttes kun av medlemmer av sentralstyret, sentrale utvalg og andre som reiser på oppdrag for Senterungdommen 

Utbetaling foretas ved lønnskjøring den 10. hver måned. 

 

REISEREGNING FOR ENKELTREISE 
                                                                   Fra og med 01.01.2013 

Til 

 
 
 

Fra 
 

Regningsutsteder (etternavn - fornavn) Fødsels- og personnummer (ddmmååxxxxx) Reisens formål: 

 
Privatadresse Postnummer Poststed 

Skattekommune Trekkprosent Eventuelt tilgodebeløp ønskes 

utbet. kontant overføres til lønnskonto 

Lønnskontonummer 

 

Utlegg/godtgjørelser (spesifiser reisene på baksiden) 
 

 ANTALL 
dag/døgn/km 

SATS 
I KRONER 

REDUKSJON FOR 
MÅLTIDER 

 

BELØP 
 

KONTO 
 

AVD. 
PRO- 
SJEKT 

 
 

Skyssgodt- 
gjørelse 

Egen bil  2,05 Frokost Lunsj Middag     
Tillegg for passasjer *  0,50        
Annet          
Reiseutlegg i følge bilag          

Kostgodtgj. 
uten over- 

natting 

Kost 6 - 12 timer  MAX 
112 

       

Utland          

 
Diverse 

Tapt arbeidsfortjeneste 
(Kun legitimert) 

         

Andre utlegg i følge bilag          

 Brutto reiseregning     ->     
Reiseforskudd          

 

Nettobeløp 
 

Tilgode 
 

Skyldig -> 
    

 

* 
 

 

Regnings- 
utsteders 
underskrift 

Eventuelt skyldig beløp kan trekkes i lønn 

Sted/dato Underskrift 

 

Att. 
Sted/dato Underskrift 

 

Att. 
Sted/dato Underskrift 

 

Anvist 
Sted/dato Underskrift 

 

NB!  Frist for innsending er 1 måned etter reisens slutt.  

Navn på passasjerer: 



 
 

   

Tapt arbeids- 
fortjeneste 

Antall 
dager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSTGODTGJØRELSE 

Antall døgn Beløp 
ifølge 
bilag 

6-12 
timer 

> 12 
timer 

Døgn 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

REISESPESIFIKASJON 
Eget skyssmiddel 

Antall km. 
Reiseutlegg ifølge 

bilag 
ANDRE UTLEGG 

ifølge bilag 

Dato 
{dd.mm.åååå) 

Klokken 
{tt.mm) 

Fra 
{sted) 

Til 
{sted) 

Klokken 
{tt.mm) 

Bil 
Skyss- 
middel 

Beløp Spesifikasjon Beløp 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

SUM (OVERFØRES TIL FORSIDEN} 
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