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TILLEGG 2 – REGION NORGES REISEREGLEMENT: 
Dette reisereglementet inneholder satser og rutiner som over tid er utsatt for endring. Regionens 
årsmøte har tillitt til at dette tillegg vedlikeholdes som en forskrift av regionstyret. Oppdatert versjon av 
teksten med revisjonsdato skal ligge på nettsiden sammen med oppdatert oppgjørsskjema. 
 

REISEREGNINGER 
Alle deltakere på regionskonferanser (også tillitsrepresentanter) må forhåndbetale overnatting 
og konferanseavgift. Reiseregning skrives på fastsatt skjema og vedlegges originale kvitteringer. 
Reiseregningen skal omfatte alle kostnader som kreves refundert. Der det ikke er benyttet 
billigste reisemåte skal prisen for denne angis etter beste evne. Det skal ikke forventes at 
deltakere i full jobb skal ta fri jobben for å oppnå billigste reisemåte.  Bruk av egen bil godtgjøres 
med 50 % av Statens satser for liten bil, avrundet oppad til nærmeste 10-øre. Reiseregning 
innsendes til regionskasserer innen 14 dager etter avsluttet reise. Oppgjør foretas normalt  innen 
14 dager etter mottatt korrekt reiseregning. 
 

KJØP AV BILLETTER 
For å oppnå rimelige billetter anbefales det å kjøpe billetter minst en måned før avreise. Hvis 
reisen fastsettes med kortere varsel, skal billettene bestilles/kjøpes så snart det er praktisk mulig. 
Hvis den reisende ikke ønsker eller har anledning til å legge ut for reisens forskuddsbetalte 
billetter, kan man skrive reiseregning på denne delen umiddelbart (før reisen gjennomføres). De 
øvrige kostnader påføres en ny reiseregning som sendes inn etter gjennomført oppdrag. 
 

BESTILLING AV HOTELL 
Hvis det blir nødvendig å benytte overnatting, kan man bestille og bo på hotell hvis vertskapet 
ikke kan tilby privat overnatting (home stay). (Veiledende pris for enkeltrom: kr 800 – 1.000 pr 
natt). I de tilfeller hvor Y’s Men er deltakere på KFUK-KFUM sine landsmøter, vil normalt vert-
skapet dekke mat og overnatting under konferansen, mens regionen betaler reisekostnadene. 
 

LEDSAGER 
I noen tilfeller deltar ledsager (ektefelle, samboer) på reisen. Regionen dekker ikke kostnadene 
for ledsager. For hotell, dekker regionen en kostnad som tilsvarer 70 % av overnattings-
kostnaden.  
 

DIETTGODTGJØRELSE 
Det er også situasjoner hvor man representerer regionen på møter hvor det ikke serveres mat 
og/eller at reisen til/fra oppmøtested er av en slik varighet at et måltid er naturlig. For reiser over 
30 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider i henhold til tabellen under: 
 

Beskrivelse Sats 
Fratrekk 

lunsj 

Fratrekk 

middag 

Reiser fra og med 6 timer til 

og med 12 timer 
100 50 50 

Reiser over 12 timer 150 50 50 

Reiser med overnatting 200 50 100 

 
Passasjertillegg (hvis reiseutgifter for passasjer også skal dekkes av regionen): kr 0,50 pr km/-
passasjer. 

 

 
Fremlagt av regionstyret på årsmøtet 15.06.2019 
Godkjent uten kommentarer. Reglementet har også vært gjengitt i Medlemshåndbøkene 
2017-18 og 2018-19. 
 

  


