Reiseregning Norske Kadaverhunder
Instruks nr 021
Navn:

Adresse:

Kommunenavn og nummer:

Postnr./sted:

Personnr:

Kontonummer:

Avreise fra hjem dato / klokkeslett:
Ev fremkomst kurs (første måltid)/møte - dato/klokkeslett:
Ev. avreise kurs (siste måltid)/møte - dato/klokkeslett:
Hjemkomst dato / klokkeslett:
Formålet med reisen:
Reiserute:

Navn på passasjer(er):
Utgifter med kvittering:

Kroner:

Reiseutgifter iflg. vedlagte kvitteringer (tog, fly, parkering etc)
Mat og overnatting under møtet/kurset ihht vedlagte kvittering
Andre utgfter iflg. vedlagte kvitteringer
Utgifter uten kvittering:
Diett 5 - 9 t

dager á kr.

0,00

Diett 9 -12 t

dager á kr.

0,00

Diett over 12 t

dager á kr.

0,00

Egen bil - inntil 10000 km

km á kr.

0,00

Egen bil - over 10000 km.

km á kr.

0,00

Km.tillegg passasjer

km á kr.

0,00

Hengertillegg

km á kr.

0,00

Kjøring under kurset

km á kr.

0,00

Bompenger totalt tur/retur
Fergekostnader totalt tur/retur
SUM REISEUTGIFTER / ANDRE UTLEGG

0,00

Sted og dato

Kontrollert

Underskrift av regningsutsteder

Kvittering for kontant mottatt:

Mrk.! Personnummer og bankgiro/postgirokonto skal alltid påføres. Frist for innsendelse: Senest inneværende måned.

NKH REISEREGULATIV
” NKH følger statens sater på kilometer godtgjørelse og diett satser under transport. Kost og losji følger
statens regulativ

Hva godtgjøres

Sats

a) Eget kjøretøy

Statens satser, for tiden kr. 4,05
pr kilometer

b) Passasjergodtgjørelse for passasjer som
skal ha reisen dekket av NKH

Statens satser, for tiden kr. 1,00
Navn på passasjer må påføres reiseregningen.
pr. kilometer pr. passasjer.

c) Hengertillegg der dette skal dekkes av
NKH

Statens satser, for tiden kr. 0,85
pr. kilometer.

Kostgodtgjørelse uten overnatting –
ulegitimerte satser

Statens satser, for tiden:

Tiden tas fra avreise hjemme til første
mulighet for mat etter fremkomst og fra siste
mulighet for mat før avreise til hjemkomst.

a) Reiser fom 5 inntil 9 timer

Kr.

190,00

a) -

b) Reiser fom 9 inntil 12 timer

Kr.

290,00

b) -

480,00

c) Denne godtgjørelsen gjelder pr. døgn.
Reiser som strekker seg 6 timer inn i nytt
døgn (over 24 timer) godtgjøres som for helt
døgn.

c) Reiser over 12 timer

Kr.

Merknad

Reiseutlegg:
Utlegg (billetter o.l.) som kreves honorert skal følge reiseregningen. Dette gjelder ikke bompenger og fergebilletter som
synliggjøres ved reiserute.
Billigste reisemåte:
Enhver skal tilstrebe å benytte den for NRH billigste reisemåte.
Diett:
Diett utbetales kun for perioden man er på reisefot. Det er ikke anledning til å heve diett under kurs / møter / prøver etc. Her
skal mat og overnatting dekkes etter regning.

