
Nord-Aurdal kommune 
Regning for utgiftsdekning for folkevalgte 
 
 
Fra _________________________________  fødselsnr.____ ________________________ (11 siffer) 
                                           
Bankkontonummer: ________________________________ 
                                           
Som medlem/varamedlem av __________________________________________________________ 
 
Møtedato: ___________________________ 
 
1. Møtegodtgjøring fra kl. _________ til kl. _________              kr 
    (medl./varamedl. i kommunestyret, formannskap og 
    medlemmer i kontrollutvalg o.l.)              
                                                
2. Tapt arb.fortjeneste/Tap i arb.ledighetstrygd inkl. reisetid  
    2.1  Ulegitimert krav fra kl. _________ til kl. _________                                kr 
 
    2.2 Legitimert krav – kopi av lønningsbilag (vedlagt)               kr   
    2.3 Utgiftsdekning vikar o.l. – kopi av kvittering (vedlagt)   kr 
 
3. Bruk av egen bil  
    Reiserute: fra _________________ til _______________ ev. retur 
    3.1 ________ km        km totalt: 
    
    3.2 Passasjertillegg __________ km              km totalt: 
          Passasjerer (navn): 
          _______________________________________________________ 
 
4. Utgifter til reise, f.eks. buss/tog/fly      kr 
 
5. Utlegg ifølge bilag                   kr                      
 
               
                                          
Sted ________________, dato________                           Attestert, dato ____________                   
 
________________________________     ________________________ 
Underskrift         Underskrift 
 
Skal anvises frå følgende LT-kodar - konto: 
 
0148  kr. …………1                 Godtgjøring folkevalde konto 10801.10200.100000 
 
0131 kr. ………….                   Tapt arbeidsfortjeneste + feriepenger konto 10801.10200.100000 
 
0132  kr. …………2.1,2.2,2.3   Tapt arbeidsfortjeneste inkl. feriepenger konto 10801.10200.100000 
 
0460 km. …………3.1   Reisegodtgjøring konto 11600.10200.100000 
 
0464  km. …………3.2             Passasjertillegg konto 11600.10200.100000 
 
0666  kr. ………… 5                 Andre reiseutgifter ikke oppgavepliktig konto ___.10200.100000 momskode ____ 
 
 
Anvisning, dato ___________ 
 
_______________________ 
Underskrift 
 
 



1 Møtegodtgjøring (med virkning fra 01.01.2023) 
 
1.1 Medl./varamedlemmer i kommunestyret, formannskapet, planutvalget og medlemmer av 

kontrollutvalget: 
 
For møte/befaring kr 2 129,00 pr. dag 
 
1.2 Andre kommunalt oppnevnte utvalg 
For møte/befaring som varer inntil 4 timer, kr 1 064,00 
For møte/befaring som varer over 4 timer,  kr  2 129,00 
 
Lederen av slike utvalg får i tillegg utbetalt en godtgjøring på kr 505,00 pr. møte. 
 
Samla møtegodtgjøring pr. dag skal ikke være høyere enn kr 2 129,00 
 
2 Erstatning for tap i arbeidsinntekt o.l. (med virkning fra 01.06.2012)  
 
2.1 Ulegitimert krav  
 
Som selvstendig næringsdrivende/ _____________________erklærer jeg under møte- og reisefraværet 
 
å ha tapt kr ______________ (summen skal overføres til punkt 2.1 på framsida). 
 
Gi en kort redegjørelse ____________________________________________________________ 
 
Godtgjøringen gjelder fra avreise hjemmefra til hjemkomst. Godtgjørelsen er pr. dag (selv om det er 
flere møter samme dag). 
 
- kr    750,00 for fravær kortere enn 4 timer inklusive feriepenger 
- kr 1 500,00 for fravær 4 timer eller mer inklusive feriepenger 
 
Offentlig tilsatte og andre som får utbetalt lønnen/inntekten sin selv om de er med i møtene, får ikke 
dekning etter dette punktet. 
 
Sted _________________, dato __________  Underskrift __________________________________                
 
    
2.2 Legitimert krav 
Lønnsmottakere 
Reelt tap dekkes mot legitimert dokumentasjon inntil kr 2 500 pr. møtedag inkl. feriepenger. Som 
legitimasjon godkjennes erklæring fra arbeidsgiver for trekk i lønn eller kvittering for utgifter til 
stedfortreder attestert av arbeidsgiver. 
 
Det kan avtales med arbeidsgiver at denne utbetaler ordinær lønn med nevnte begrensning (inntil kr 
2 500 pr. møtedag) mot refusjon fra økonomiavdelingen. 
 
Selvstendig næringsdrivende 
Inntil kr 2 500 pr. møtedag inkl. feriepenger. 
 
Selvstendig næringsdrivende skal legge fram utskrift av ligningen. Rådmannen skal godkjenne 
fremlagt dokumentasjon på beregnet grunnlag for tapt arbeidsfortjeneste. 
 
Summen skal overføres til punkt 2.2 på framsida. 
 
 
2.3 Utgiftsdekning vikar o.l. 
En tillitsvalgt får dekt alle utgifter som tillitsvervet gjør nødvendig, for eksempel utgifter til vikar, 
barnepass, barnehageplass og stell av eldre og syke. Kravet skal dokumenteres ved egenerklæring. 
 
Jeg erklærer at jeg under møte- og reisefraværet har hatt utgift 
 
til ______________________________________________ på kr __________   
(summen skal overføres til punkt 2.2 på framsida). 
 
Sted _________________, dato __________  Underskrift __________________________________                
 
30.12.2022_  A.Møller 
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