Retningslinjer for utgiftsdekning
Retningslinjene gjelder for alle som reiser i forbundets tjeneste.
REISE
Reiser i Norges speiderforbund er basert på fire prinsipper: Miljø, pris, praktisk
gjennomførbarhet og god planlegging.
1.

Tenk miljø! Reiser for Norges speiderforbund skal være mest mulig miljøvennlige. Bruk
derfor offentlig transport hvis det er mulig.
2. Vær nøysom! Vi ønsker at reisene skal være så billige som mulig. Du kan derfor ikke regne
med å få dekket mer enn rimeligste reisemåte, med mindre noe annet er avtalt på forhånd.
3. Finn praktiske løsninger. Av praktiske hensyn er det selvfølgelig mulig å benytte seg av
andre reisemåter – for eksempel kjøre bil eller ta fly istedenfor tog. Vurder helheten og
balansen mellom kostnader, tilgjengelighet, tidsbruk og andre praktiske hensyn.
4. Vær tidlig ute! Hvis du bestiller reisen i god tid, er det større mulighet for å få billigere
billetter og flere valg.
Fly: Fly kan benyttes på lengre strekninger. Velg den rimeligste flyavgangen så langt det lar seg
gjøre. Bestilling av flybilletter gjøres gjennom forbundskontoret.
Egen bil: Bilkjøring dekkes basert på forbundets egne kjøresatser (se utleggsskjema). Husk at
ved bilkjøring kan det av og til komme tilleggsutgifter som parkering og bompassering. Det vil
alltid tas en individuell vurdering på om disse blir dekket.
Skal du kjøre bil, kan en god løsning være å kjøre sammen med noen andre, slik at det blir mer
miljøvennlig og billigere per person. Full bil gir høyere kjøregodtgjørelse enn alenekjøring.
Kjøring dekkes for alle støtteberettigede personer i bilen.
Taxi/leiebil: Reiser med taxi eller leie av bil dekkes normalt ikke.
OVERNATTING
Ved overnatting skal det alltid velges et rimelig alternativ. Å bo flere personer på samme rom er
ofte mye billigere og kan dessuten gi en hyggelig mulighet til å bli bedre kjent.
MAT
Normalt tilbys det mat ved deltakelse på arrangementer, på møter over 3 timer eller kveldsmøter.
Mat under reiser dekkes normalt ikke.
INNKJØP OG ANDRE UTGIFTER
Innkjøp av aktivitetsmateriell, kjøp/leie av utstyr og andre kostnader, dekkes etter avtale og
innenfor budsjettenes rammer, og må dokumenteres med kvitteringer/bilag.
SPESIELLE TILFELLER
Utlegg kan avvises dersom de ikke ligger innenfor disse retningslinjene.
Enkelte arrangementer og prosjekter kan ha egne presiseringer når det gjelder utgiftsdekning for
stab.
Er du usikker på hva du får dekket, ta kontakt med forbundskontoret.

