RETNINGSLINJER FOR UTFYLLING AV REISEREGNING OG
GODTGJØRING FOR PRØVENEMNDER I VEST-AGDER
Følgende regler for godtgjøring gjelder fra 18.05.2016 i forbindelse med fag/svenneprøver.
Navn på kandidatene må føres opp på regningen.
1a. Godtgjørelse av prøvenemndsarbeid for en kandidat som avlegger praktisk prøve er:
kr. 2.000.- for leder og kr. 1500 for medlem av prøvenemnda.
Dette inkluderer alt prøvenemndsarbeid for kandidaten.
1b. Når det avvikles flere prøver samtidig eller sammenhengende er godtgjøringen kr. 1.000.- pr.
kandidat til leder av prøvenemnda, utover første kandidat og kr. 750.- til medlem av prøvenemnda.
(Da satsene ble øket, står det bl.a slik under pkt. 1 i vedtaket : ”Prøvenemnda skal legge
forholdene til rette slik at flest mulig kandidater kan avlegge prøven samtidig”).
Møtegodtgjøring:
2. Når prøvenemnda er innkalt til møte, er møtegodtgjørelsen kr. 500 for møter utover
tre timer. Når møtet varer mindre enn tre timer er møtegodtgjørelsen kr. 250.
Med møte menes når hele prøvenemnda, eventuelt med varamedlemmer, er samlet og at
arbeidet er av generell art for prøvenemnder, og ikke knyttet til navngitt prøvekandidat.
Slikt møte må avtales med seksjon for fagopplæring. (Møtegodtgjøring betales ikke ved
kursdeltakelse- bare tapt arbeidsfortjeneste).
3. Når prøvenemnda fungerer som yrkesutvalg m.v. vises til skriv datert 07.01.99.
TAPT ARBEIDSFORTJENESTE
Ved krav om tapt arbeidsfortjeneste, må vedlagte egenerklæring fylles ut, og legges ved
regningen.
A. Dokumentert trekk i lønn kan dekkes med inntil kr. 3.099.- pr. dag.
B. Udokumentert tapt arbeidsinntekt for selvstendig næringsdrivende kan dekkes med
kr. 1.329,-pr.dag, i samsvar med utfylt egenerklæring.
C. Selvstendig næringsdrivende som krever høyere tap i inntekt enn kr. 1.329,-pr.dag, må
dokumentere dette med utskrift/kopi av næringsoppgave/ligningsattest.
D. Andre enn lønnsmottakere kan - etter egenerklæring – få erstatning for tapt arbeidsfortjeneste med
kr. 1.329,-pr.dag.
KOSTGODTGJØRELSE innenlands ( fra 01.05.2015)
For reiser under 15 km en veg beregnes ikke kostgodtgjørelse.
(Særlige unntak (bl.a. for politikere) følger satsene for dagsreiser)
For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i a) - c):
a)Reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer: .........
ulegitimert sats kr. 280,b)Reiser over 12 timer …………………………….………
ulegitimert sats kr 520,c)Reiser med overnatting ..………………………………
ulegitimert sats kr.710,KJØREGODTGJØRING – Det oppfordres til å bruke billigste transportmiddel!
Når egen bil brukes er satsene:
Kr. 4.10 pr. km + kr.1.00 pr. km for hver passasjer. Navn på evt. passasjer må føres opp, og det
henstilles til å kjøre sammen når dette er mulig.
BOMPENGER (Vest- og Aust-Agder)
Lister:
Liten bil kr. 25,- / Stor bil kr. 50,Kristiansand: Rushtid kl. 06.30-09.00 og kl. 14.30-17.00
Liten bil kr. 21,- / Stor bil kr. 42,Kristiansand: Resten av døgnet/lørd/sønd/helligdager
Liten bil kr. 14,- / Stor bil kr. 28,Aust-Agder:
Liten bil kr. 30,- / Stor bil kr. 60,NB! Reisespesifikasjon skal alltid fylles ut. Det er viktig at dato og klokkeslett blir påført når det gjelder
kostgodtgjøring. Når kjøregodtgjøringen gjelder flere reiser må dette spesifiseres tydelig på baksiden av
reiseregningen.
Regningene leveres snarest og innen en måned etter at prøvene er avholdt.
Mangelfull utfylt regning, og regning som ikke har vedlagt dokumentasjon for tapt
arbeidsfortjeneste, vil ikke bli anvist til utbetaling.

