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 Vestsjælland 
Udfyldes af ansøger Dato: 
Skriv tydeligt med blokbogstaver 
Ansøgerens navn: Cpr.nr. 

Adresse: Tlf.nr. 

Post.nr.  By: Mail. 

Bankregisteringsnummer KONTO.NR.  

Du skal altid udfylde Bank registreringsnummer og konto nr. 

Kursustitel: Kursusnummer 

Kursusstedets navn Fra Dato Til Dato

Antal Kursus Dage 

Udfyldes af underviser på sidste kursusdag Dato: 
Underviser navn: 

Undervisernes underskrift: 
Udfyldes af afdeling Vestsjælland.

Godkendt af afdeling 
Vestsjælland 
Navn 

Dato. 

Stempel 

2020 satser. 
Max diæt udbetaling pr. kursusdag    kr. 130,25 
Max diæt udbetaling pr. kursusuge (5 kursusdage med overnatning) kr. 651,25 

M kursus af 3 dage = kr. 390,75 

Vigtigt -Vejledning for udbetaling af diæter. 
 Alle felter skal udfyldes for at kunne udbetale diæter.
 For at kunne få diæter, skal kursisten overnatte på kursusstedet.
 FIU kursuset skal godkendes af afdeling Vestsjælland
 Skemaet skal returneres, og være afdeling Vestsjælland i hænde senest 14 dage efter det

afholdte kursus.
 Skemaet udfyldes på Tro & Love.
 På sidste kursusdag, kvitterer Underviseren for, at kurset er gennemført.
 Den særlige 25 %-godtgørelse kan udbetales til de medarbejdere, der er på en rejse af en varighed

på mindst 24 timer, og derfor overnatter udenfor hjemmet, og som på rejsen får dækket deres
udgifter til mad og drikke (kost) efter regning. Altså får betalt eller refunderet deres faktiske udgifter.
Beløbet er tænkt til dækning af udgifter til småfornødenheder – fx lidt frugt, en kop kaffe eller et
stykke chokolade – og kan udbetales uden dokumentation for de faktiske udgifter.

Afdeling Vestsjællands bestyrelse ønsker dig et godt kursus, som kan komme dig og dine 
kollegaer til gode.  

Venlig hilsen 

Afdeling Vestsjælland 
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