
 

 

Rundskriv nr. 011/2022 

 

 

 

 

Til alle avdelinger  Oslo, 25.08.2022 

v/ leder  Vår ref: AAR/Lano 

 

 

 

 

 

Støtte til konferanser i avdelingene i 2023 

 

Alle avdelinger i FLT kan søke om økonomisk støtte til lokal opplæring i form av konferanser for 

sine medlemmer og tillitsvalgte. Fristen for å søke om økonomisk støtte for konferanser i 2023 

er satt til 15. oktober 2022 og gjelder for hele 2023.  Vi ber avdelingsstyret om å sette seg 

grundig inn i retningslinjene og informasjon på nett i god tid før fristen. 

 

Avdelinger som ønsker å søke om støtte til lokale konferanser, skal benytte forbundets 

søknadsskjema. Oppdatert skjema kan lastes ned fra flt.no på denne linken 

https://flt.no/artikler/kurs-og-konferansearbeid/skjemaer-og-rammeprogram-for-deg-som-skal-

arrangere-kurs/ 

Skjemaet sendes til postkasse@flt.no  

 

Det er viktig å benytte det oppdaterte skjemaet da det er vesentlige endringer i satsene ref 

rundskriv 005/21, se nye satser under: 
 
9. Hva er støtteberettiget og hvilke satser gjelder 

 

Støtte gis som refusjon av dokumenterte utgifter i forbindelse 
med tillitsvalgtskolering etter følgende satser: 

Satser 
 

Oppholdsutgifter, inkl. måltider, pausebevertning, møterom ol  
Alkohol dekkes ikke. 

 
Inntil kr 2.300, - 

 Pr. døgn  
Pr. person 

Konferanser med overnatting, etter AOFs satser 

Konferanser uten overnatting, til lokalleie og bevertning 
* Forbundet dekker differansen mellom AOF og FLTs sats, kr. 150,- 

Inntil 750,- pr kalenderdag pr person 

Stipend for tapt arbeidsfortjeneste; antall timer med permisjon 
uten lønn må dokumenteres av arbeidsgiver 

157,- pr. time 

Reiseutgifter; offentlig transport og km-godtgjørelse  
* Avvik fra gjeldende satser kan godkjennes av forbundet sentralt. 
Eventuelle avvik må derfor redegjøres for i søknaden 

FLT dekker AOFs sats på 3,- pr km i km-godtgjørelse og kr. 0,50 i 
passasjertillegg. 

Inntil Kr. 1.500, - pr. person 
Utenlandsreiser dekkes med inntil  

kr. 1.000, - pr. person 
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Andre nødvendige opplæringsrelaterte utgifter; eks. leie av 
projector, grupperom, kopiering o.l. 

Inntil 1000,- pr tiltak 

Støtte til honorar til ekstern foreleser på enkelttemaer Inntil kr 5.000, -pr konferansedag  
og maks kr. 10.000.- pr. konferanse  

Tilskudd til barnepass kan gis til aleneforeldre, familier i en spesielt 
vanskelig livssituasjon hvor ektefelle/samboer har spesielle omsorgsforpliktelser og 
til konferansedeltakere med funksjonshemmede barn.  
Utbetaling skjer direkte til den som har passet barnet. Kopi av skattekort må 
vedlegges kravet. Hvis personen som har passet barnet har frikort med 
beløpsgrense, må originalen sendes inn. 
 

Dagtilsyn inntil:  Døgntilsyn inntil: 

1 barn kr 600 pr dag kr 750 pr døgn  

2 barn kr 750 pr dag kr 950 pr døgn 

3 barn kr 950 pr dag kr 1200 pr døgn 

AOF-satser 
Se tabell 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til organisasjonsavdelingen. 

 

Lykke til med opplæringsvirksomheten! 

 

 

Med vennlig hilsen 

Forbundet for Ledelse og Teknikk 

Arnstein Aasestrand /s/      

2. nestleder       

            

   

Vedlegg:  Retningslinjene for økonomisk støtte til konferanser lokalt  

 


