LEVANGER KOMMUNE

SKATTE-%:

Skattekommune:

Godtgjørelse til vitner og sakkyndige
Jfr. Lov om vitner og sakkyndiges godtgjørelse m.v. av 21.07.1916

Bankkontonr.:

PERSONNR.:
NAVN

STILLING

ADRESSE

POSTNR.

POSTTSED

Utbetalingen gjelder
UTLEGG
AVREISE
DATO

KL

ANKOMST
DATO

KL

TYPE LOSJI

NAVN OG ADRESSE OVERNATTINGSSTED

DATO

SUM

EGET SKYSSMIDDEL
BIL

460

3,00

PASSASJERTILL.

464

0,50

EGET
SKYSSMIDDEL

Navn passasjer(er):

Navn passasjer(er):

ANNET SKYSSMIDDEL (må dokumenteres)
Type
DIETT/OVERNATTING m/REGNING
DIETTGODTGJØRING / FRADRAG FOR MÅLTIDER
HOTELL
DIETT MED
OVERNATTING

468

FROKOST KR. 75

LUNSJ KR. 175

MIDDAG KR. 210

460,-

PENSJONAT
HYBEL/PRIVAT

475

UTLAND
DIETT UTEN

5-9 TIMER

465

140,-

OVERNATTING

9-12 TIMER

466

200,-

OVER 12 TIMER

467

320,-

AVTALT HONORAR

TAPT ARBEIDSFORTJENESTE (legimitert økonomisk tap)

Underskrift og attestasjon
Regnskapsopplysninger
DATO

UNDERSKRIFT

DATO

ATTESTERT

DATO

ANVIST

ANSVAR

FUNKSJON

ARTSKONTO

BELØP

Se neste side

Godtgjørelse til vitner og sakkyndige - Jfr. Lov om vitner og sakkyndiges godtgjørelse m.v. av 21.07.1916

Orientering
Det vises til Lov om vitners og sakkyndiges godtgjørelse m.v. av 21.07.1916 nr. 2.
Ifølge § 1 har vitner som møter for retten etter lovlig innkalling, sakkyndige som avgir
erklæring til retten eller påtalemyndigheten eller forklaring for retten, og rettstolker krav på
godtgjøring etter reglene i loven.
De samme reglene gjelder for vitner og sakkyndige som møter i Fylkesnemnda for sosiale
saker.
Fra loven siteres:
§ 2.
Vitner har rett til godtgjøing etter regulativet for reiser innenlands for statens regning.
§ 5.
Når økonomisk tap er legitimert kan retten tilkjenne vitnet dekning for utlegg og tapt
arbeidstjeneste i den utstrekning det finnes rimelig.
§6
Har et vitne på grunn av legemsfeil, sykdom, alder eller svakelighet trengt ledsager, får
også denne godtgjøring etter §§ 2 og 5.
§ 8.
Naar offentlige tjenestemænd møter som vidner for at forklare sig om forhold, som
vedkommer deres tjeneste, skal de ha den skyss- og kostgodtgjørelse, som ellers er fastsat
for deres stilling.
………………………………….
Den godtgjøringen
Fylkesnemnda. For

som vitner har krav på, utbetales av kommunen, hvis det gjelder sak i
saker i retten utbetales den av statskassen.

Regning for å møte som vitne i Fylkesnemnda leveres eller sendes kommunen.
For sakkyndige, tolker og andre som møter, vises det til lovens øvrige bestemmelser.

DATO

DIVERSE UTLEGG

BELØP

OVERFØRES FOREGÅENDE SIDE (div. utlegg)
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