
      

 

1 
www.dkstromsogfinnmark.no 

 

 
Informasjon om DIETT 
 
Oversikt over gjeldende diettsatser kan du finne her:  
https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise/reise/statens-satser-innenlands 
 
Diettdøgnene føres opp i fakturaen slik du gjør med honorar og eventuelle utlegg. 
Faktura for ensembler: det er fint om dietten for hver utøver føres på egen linje.  
 
Dietten dekker alle utgifter til mat på turneen. Det betyr at du for eksempel ikke kan 
skrive opp mat på hotellrommet. 
 
Slik regner du antall diettdøgn: 
Dietten telles fra man reiser hjemmefra til man er hjemme igjen - døgn for døgn. 
 
EKSEMPEL:  
Du drar hjemmefra søndag kl. 13 og er hjemme fredag kl. 21: 

1) Søndag kl. 13 til mandag kl. 13 = 1. hele diettdøgn (minus frokost) 
2) Mandag kl. 13 til tirsdag kl. 13 = 2. hele diettdøgn 
3) Tirsdag kl. 13 til onsdag kl. 13 = 3. hele diettdøgn 
4) Onsdag kl. 13 til torsdag kl. 13 = 4. hele diettdøgn 
5) Torsdag kl. 13 til fredag kl. 13 = 5. hele diettdøgn 
6) Fredag kl. 13 til fredag kl. 21 = 6-12 timer inn i nytt kostdøgn  

Du får altså 5 hele diettdøgn + ekstra for 6-12 timer 
 
Om du på hjemreisa er mer enn 6 timer over i nytt diettdøgn får du ikke et fullt døgn, 
men 

• 6-12 timer inne i nytt diettdøgn = egen sats (se sats i lenka over) 
• over 12 timer inn i nytt diettdøgn = egen sats (se sats i lenka over) 

 
Om du er hjemme igjen fredag kl. 18 får du kun 5 hele diettdøgn, siden du ikke er mer 
enn 6 timer inn i nytt kostdøgn. 
 
HUSK at du skal trekke fra 20% frokost for hvert døgn du overnatter på hotell el.l., der 
frokost er inkludert. 
 
 
Du kan også bruke reiseregningsskjemaet for å regne ut dietten, og legge det 
ved som vedlegg til fakturaen.  
Skjemaet finnes på vår hjemmeside.  
Se info neste side om hvilken info vi trenger. 
 
 



TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE REISEREGNING

per okt. 2020

Fødsels/personnr. Etternavn Fornavn For lønn

 
Adresse Postnr. Poststed

E-POST Bankkontonummer

Reisen gjelder (skjemaet skal kun benyttes for en reise)

Avreise Skyssmiddel Overnatting
Dato           kl. Dato            kl. Fra-til Hotell?/Privat?

SPESIFIKASJON AV REGNINGEN
Beskrivelse Lart Antall Sats Sum Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Objekt
     Bilgodtgj.
Km.godtgj. 460 4,03kr             11600
Km Tromsø 461 0,10kr             11600
Pass.tillegg 463 1,00kr             11600
Tilh./utstyr 463 1,00kr             11600
Scooter/ATV 463 7,50kr             11600
     Kost uten overnatting
6-12 timer 466 315,00kr         11600
Over 12 timer 467 585,00kr         11600
     Kost med overnatting hotell og lignende
Hele døgn Hotell 468 801,00kr         11600
Hotell iflg.bilag 476 11701
Frokost iflg.bilag 499 11701
     Kost m/overnattingutenom hotell
Døgn Hybel/brakke/privat 471 801,00kr         11600
Døgn Pensjonat 472 801,00kr         11600
Nattillegg (v/privat overn) 469 435,00kr         11600
     Kost utlandet
Over 12 timer 475 11600
     Diverse
Møtegodtgj. 283 10802
Tapt arb.fortj inkl fp 257 10509
Honorar 250 10500
Utl. iflg.bilag 12% mva 491 11701
Utl. iflg.bilag 25% m 493 11701
Utl. Iflg.bilag 25% m 493 11701
Utl. Iflg.bilag 0% m 490 11701
Utl. Iflg.bilag 0% m 490 11701
Utl. Iflg.bilag 0% m 490 11701
     Fratrekk
Frokost 20 % 160,00kr         11600
Lunch 30 % 234,00kr         11600
Middag 50 % 390,00kr         11600
SUM TOTALT
UNDERSKRIFT ATTESTERT ANVIST
Dato     |Sign. Dato     |Sign. Dato     |Sign.

-kr                             

Ankomst Reiserute Passasjer i
egen bil (navn)

Alle felter som er merka gule MÅ fylles ut.
Felter som er merka grønne kan gjelde din turné

Om du bruker egen bil til og fra 
flyplass.

Brukes om man etter siste hele 
kostdøgn er mer enn 6 timer inn i nytt 
døgn (se forklaring på forrige side)
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Denne kolonnen fylles ut automatisk


