
 

 

Finlands Svenska Scouter rf 
Kostnadsersättningar i FiSSc 2023 

 

 

 

Principer för kostnadsersättningar till förtroendevalda och 

frivilliga i FiSSc 
Fastställda av styrelsen 15.1.2023/21.1.2023 

 

 

Kostnadsersättningar till förtroendevalda 2023 

 

FiSSc:s förtroendevalda är alla de som tilldelats ett uppdrag i Kuksa av styrelsen. 
Förtroendevalda är medlemmar i en grupp eller ett organ eller fungerar i en tillsatt stab 
eller ett anvisat uppdrag. 
 
Förtroendevaldas resekostnader ersätts i princip enligt billigaste färdmedel på 
ändamålsenligt och hållbart sätt. Reseersättningar ansöks alltid genast efter 
mötet/evenemanget (inom två veckor). I regel ersätts resor mellan 
hemadress/studieadress och mötes-/evenemangsplats och resorna ska i regel hänföra 
direkt till sådana resor som uppdraget förutsätter. I reseersättningsansökan ska framgå 
information om vad som orsakat resan och ifall startort och returort avviker så förklara 
varför det är så.  
  
Resorna förutsätts ske under samma datum som mötets/evenemangets början/slut. Ifall 
avresan hemifrån skulle ske tidigare än kl.05.00 accepteras resor som sker på föregående 
dygns sida. Ifall hemkomst skulle bli senare än midnatt efter mötets/evenemangets slut, 
accepteras resor som sker på följande dygns sida. Överlägg med en anställd före ifall det 
finns behov att justera resornas tider. 
 
FiSSc ersätter inte extra kostnader som föranleds av att resan kombineras med personliga 
resor eller ärenden (privat/i arbete).  
 
Resekostnader ersätts mot elektronisk redovisning på webbadressen: 
https://kululasku.partio.fi/ → Finlands Svenska Scouter rf. Kvitto för resekostnaderna 
bifogas i ansökan. Redovisning görs alltid genast efter det möte/evenemang man deltagit 
i, ange gruppens/evenemangets namn och datum och ansvarig anställds namn så hittar 
redovisningen rätt och betalningen sker smidigt och fort.  
 

Ersättning utbetalas i regel inte för resor inom huvudstadsregionen eller stora städer 
(med befintlig kollektivtrafik). 
 

Förtroendevalda kan använda egen bil om speciella orsaker föreligger (t.ex. samåkning 
förmånligare än offentliga transportmedel, orimligt lång resetid med offentliga 
kommunikationer, arbetstider, tunga/stora materialtransporter). Samåkning 
uppmuntras. Namnlista över passagerarna bör alltid bifogas räkningen. 

https://kululasku.partio.fi/
https://kululasku.partio.fi/
https://kululasku.partio.fi/
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Användning av egen bil ersätts enligt följande: 
* 1 person 18 c/km (alltså enbart chauffören) 

* per 1 tilläggsperson +3 c/km 
* med 2 passagerare +6c/km 

* med 3 passagerare + 12 c/km 
* med 4 eller fler + 15 c/km 
* släpvagn transport +8 c/km  
*skrymmande materialtransport över 80 kg + 3 c/km 

 

Ifall av böter, oberoende av orsak, står förbundet inte för kostnader som uppstår 
till följd av böter eller motsvarande. 
 

Taxi detta resesätt ersätts endast om därom på förhand kommits överens med 
verksamhetsledaren som givit tillstånd. Observera att taxitjänstens leverantör bör väljas 
omsorgsfullt. 
 
Flyg detta resesätt ersätts endast om därom på förhand kommits överens med 
verksamhetsledaren som givit tillstånd. Vi föredrar markbundet resande. Ibland kan 
omständigheter eller kostnader tala för flygande.  
 

Parkeringsavgifter ersätts endast om därom på förhand kommits överens med 
verksamhetsledaren som givit tillstånd. 
 

Dagtraktamenten utbetalas inte åt förtroendevalda. 
 

Gruppernas möteskostnader ersätts av förbundet i enlighet med förbundets allmänna 
principer. Nytt för 2023 är den vegetariska linjedragningen för korta (upp till två nätter) 
evenemang. Förbundet ersätter inte animaliska uppköp till förbundets aktiviteter. 
Om du lagt ut för gruppens traktering ska kostnaden för ett enskilt möte alltid uppgå till 
skäliga kostnader (max 6€/deltagare för max 4h möten på plats, distansmöten under fyra 
timmar ersätts ej). För längre möten, 4-7 timmar (på plats och/eller online), 
10e/deltagare. Kvitton bifogas alltid. 
 
Övriga kostnader för möten (t.ex. kopiering, övrigt material) kan debiteras förbundet 
enligt budgeten. Kvitton för dessa kostnader bifogas alltid. 
 

Deltagaravgift för Roverscout- och ledardagarna ersätts av förbundet för 
förbundsstyrelsens medlemmar, rekryteringskommitténs ordförande och eventuell 
FiSSc-medlem i FS:s styrelse. Härutöver ersätts av styrelsen skilt utsedda och 
protokollförda personer, förutsatt att ifrågavarande personer inte är röstberättigad 
mötesrepresentant för den egna kåren vid evenemang i anslutning till ett föreningsmöte. 
 

Förbundet står förutom för resekostnader även för kost och logi för ledare i staberna på 
förbundets kurser och mera kortvariga evenemang. Antalet kursledare/hjälpledare bör 
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alltid hållas inom rimliga gränser och namnges i Kuksa. För längre evenemang kan 
ledarnas avgifter bestämmas skilt. 
 

Förtroendevaldas deltagande i olika evenemang kan betalas av FiSSc om evenemanget är 
av vikt för det förtroendeuppdrag som personen sköter. Gruppen bör skriftligen besluta 
om deltagande med namn på personen/personerna och beslutet informeras via den 
ansvariga anställda till verksamhetsledaren. Deltagandet förutsätter att det finns 
budgeterade medel för ändamålet eller skilt styrelsemötesbeslut om saken. 
 

Kostnadsersättningsansökningar ska sändas in genast, inom två (2) veckor. 
Kostnaderna behövs för förbundets ekonomiuppföljning och för redovisning av 
kostnader som berättigar till studiecentralens bidrag.  
 
 

 

Uthyrning och avgiftsbelagda tjänster 

För användning av material och verktyg under förbundsevenemang betalas endast 
undantagsvis hyra till scouter eller scoutsamfund. Samma gäller användningen av 
tjänster (kursledare, föreläsningar, transporter etc.). I första hand är förbundets 
utbildnings- och evenemangsverksamhet driven av frivilliga som meriterar sig i 
olika uppdrag och därigenom erhåller personlig erfarenhet och förhöjd kompetens 
som scoutledare.   

 

Förutsättningen för att betala hyra/ersättning till tredje part (enskild person,  
samfund eller företag) är ett på förhand gjort avtal eller överenskommelse. 
Verksamhetsledaren bör tillfrågas och ge sitt samtycke innan man kommer 
överens om och avtalar om den planerade tjänsten (vad, vem, med vem, hur,..). 
 
Tjänster av kårer, till exempel matlagning, kan betalas ersättning för förutsatt att 
kåren finns i förskottsuppbådsregistret (ansökan görs via vero.fi ansökan om 
förskottsuppbådsregistrering). 

 

Kostnader för rusmedel ersätts inte av förbundet. 
 

Förskott 
För matinköp och införskaffande av material kan förskott ansökas via scouternas 
kostnadsersättningssystem (kululasku.partio.fi) senast två veckor före 
mötet/evenemanget. En motivering till summan bifogas. Förskottet redovisas 
genast när det är möjligt, senast två veckor efter evenemanget. Över- eller 
underskott betalas tillbaka genast efter att redovisningen granskats. Kansliet 
skickar uppgifterna för återbetalning av överskott efter att redovisningen 
granskats. Erhållande av förskott förutsätter att personen som ansöker om det 
inte har skulder till förbundet. 

 

Ansvarsfull och hållbar konsumtion 
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Förbundet utgår ifrån att införskaffningar görs ansvarsfullt och hållbart och med 
förbundets och världens bästa i tankarna. Om möjligt uppmuntras ekologisk och 
hållbar konsumtion/lösningar. Förbundet klimatkompenserar ifall t.ex. flyg 
används som transportmedel. Material och införskaffningar ska inhandlas 
långsiktigt och material som behövs enbart för ett tillfälle lånas eller hyrs då det 
är möjligt. 

 

Kopiering och postning sker i första hand på kanslierna enligt instruktioner av anställda. 
 
*Verksamhet med projektstatus följer samma principer inom ramen för den av styrelsen 
fastställda budgeten.  
 
*Dessa principer följs även för den verksamhet som arrangeras i Finlands Svenska 
Flickscoutförbunds regi.  
 

 
Exempel 
Ex. Kåre Kårstöd bor i Öja och gör ett coachbesök till en kår i Nykarleby. Han tar egen bil 
eftersom kollektivtrafikförbindelserna är dåliga. Han åker så att han är i Nykarleby strax 
innan besöket inleds och åker hem då det tagit slut. Han får kilometerersättning för sina 
resor. 
 
Ex. Göran Gruppmedlem ska delta i sin grupps möte. Göran bor i Seinäjoki och gruppen 
möts i Åbo kl.10 lördag morgon. För att hinna i tid borde Göran ta tåget som avgår kl.4.02. 
Eftersom avgångstid är före kl.5 kan Göran välja att resa redan på fredag kväll och ändå 
få reseunderstöd för sin resa. Mötet tar slut kl.12 men istället för att åka hem bestämmer 
sig Göran för att stanna över natten i Åbo hos sin farmor och reser tillbaka först på 
söndag. Eftersom han hade haft möjligheten att resa hem under lördagen får han inte 
reseunderstöd för sin hemresa. 
  
Ex. Greta Gruppmedlem ska delta i sin grupps möte. Greta bor i Esbo storskog och 
gruppen möts i Helsingfors torsdag kl.16. Greta väljer att ta egen bil till mötet eftersom 
hon kommer direkt från jobbet och vanligtvis reser med bil då kollektiva trafiken inte är 
smidig till hennes hemadress. Greta bestämmer sig för att besöka väninnan Stina i Sibbo 
efter mötet. Hon dricker kvällste med Stina och kör sedan hem till Esbo. Eftersom Greta 
har en bra motivering till varför hon åker bil har hon rätt till reseunderstöd för sin resa 
från jobbet till mötet. När Greta åker vidare på personligt besök till väninnan har hennes 
scoutresa avbrutits och således får hon inte rese-ersättning för resan hem. 
 

 

Till kurs- och evenemangsdeltagare 2023 
 

Reseunderstöd betalas för kurser och evenemang i enlighet med den fastställda 

kursinformationstabellen. För evenemang med arrangerad gemensam transport eller som 
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lätt nås med kollektiv trafik kan det beslutas att reseunderstöd inte utbetalas för övriga 

färdmedel. Om rese-understöd meddelas alltid i samband med evenemangsinformationen. 

 

Reseunderstöd för kursdeltagare: Om du har resekostnader som överstiger 15€ kan du ansöka om 

reseunderstöd. Max 50€ utbetalas per deltagare, självrisken är 15€. Reseunderstödet betalas i regel enligt 

billigaste färdmedel d.v.s. buss eller tåg (spara biljetterna! de behövs då du ansöker om understödet). 

 

Ifall det inte finns ett vettigt kollektivtrafik-alternativ så kan du också ansöka om understöd för bilresor. Det är 

då önskvärt att du koordinerar skjutsen med andra kursdeltagare som bor nära dig så att ni kan samåka. För 

bilburna deltagare utbetalas reseunderstödet endast åt chauffören, inte åt passagerarna. Reseunderstödet 

räknas då enligt 0,18€/km + 0,03€/km med 1 extra passagerare, + 6c med 2 passagerare, + 12c med 3 

passagerare och 15c med fyra eller fler passagerare. För att få ersättning för bilresor krävs att du i ansökan 

motiverar varför du åkte bil i stället för kollektivtrafik. Rese-understöd betalas i regel för sträckan mellan 

hemadress och evenemanget. 

 

Då målsman är chaufför: Endast deltagaren är berättigad till reseunderstöd, därmed räknas målsman eller 

annan utomstående chaufför inte som passagerare i bilen (dvs. målsman eller annan utomstående chaufför + 

scout = 1 resenär à 0,18€/km). Således kan rese-understöd endast ansökas för deltagarens resa till och från 

evenemanget, inte för chaufförens resa utan deltagare. 

 

 

Du ansöker om reseunderstöd i scouternas elektroniska kostnadsredovisningssystem. Ansökan görs tidigast 

då du kommit hem från evenemanget och senast två veckor efter evenemanget. Ansökningen går till så här: 

 

1. Gå till adressen https://kululasku.partio.fi 

 

2. Om det här är första gången du använder systemet ska du börja med att registrera dig. Välj 

användarnamn och fyll i din e-postadress och välj sedan lösen. Tryck på Registrera dig här. Systemet 

sänder en bekräftelse till den givna adressen, varefter registreringen har skett. 

 

3. Logga in med ditt användarnamn och ditt lösen. Om det är första gången du använder systemet 

ska du börja med att fylla i användarinfo. Vid frågan Typ ska du välja alternativet Förtroendevald. 

  

4. För att göra själva reseunderstödsansökningen klickar du på Skapa en ny redovisning uppe i blåa 

balken. 

  

5. Välj organisation: Finlands Svenska Scouter 

  

6. Fyll i blanketten: 

 

Börja med att kontrollera att dina personuppgifter stämmer. Fyll i de övriga fälten enligt följande: 

  

Allokering av kostnad: [Evenemangets namn, datum och plats], [Scoutens för- och efternamn]:s 

reseunderstödsansökan. Kontaktperson: [koordinatorns namn] 

https://kululasku.partio.fi/
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Ifall du åkt bil och haft fler kursdeltagare med i bilen, skriv ytterligare in i Tilläggsinformationsfältet;  

Extra passagerare i bilen: [passagerarnas för- och efternamn]. 

 

Ifall du på grund av max-gränsen för understödet (65€) redovisar för en lägre summa än vad du de 

facto har rest för så kan du förklara det här. 

  

Kostnader - OBS! Om du har rest med bil, och haft samma mängd passagerare i bilen hela resan, så 

räcker det med att fylla i en kostnads”rad”. Ifall du har rest med tåg/buss, eller ifall du rest med bil 

och haft olika många passagerare under resans gång, så ska du fylla i skilda ”rader” för de olika 

resorna. 

  

Typ av omkostnad: Välj ur rullgardinsmenyn: 

Om du rest med tåg/buss → Reseunderstöd (max € 50,- efter € 15,- avdrag för självrisk). 

Om du rest med bil → Km-ersättning (notera att det finns olika alternativ beroende på hur många 

passagerare du haft) 

 

Inleds: datum och tidpunkt för då resan inletts 

 

Beskrivning: Skriv vilken/vilka resor du ansöker om understöd för och hur och varifrån-vart du reste. 

T.ex:  

Bussresa till evenemanget, rutt: [hemort] – [kursplatsen]  eller 

Bilresa till och från evenemanget, rutt: [hemort] – [kursplatsen] – [hemort]; [kilometerantal] 

 

Summa:  

Om du rest tåg/buss: Fyll i summan (Upp till 65€. Om priset för dina biljetter överskrider 65€ ska du 

ändå bara fylla i 65). 

För bilresa fyller du i kilometerantalet. Notera att du för ett och samma evenemang kan redovisa för 

högst 65€ resekostnader, varav 15€ avdras i självrisk. Fyll alltså i kilometerantalet/den summa som 

du ansöker om så, att de sammanlagda kostnaderna inte överskrider 65€. 

 

För bilresor gäller: 

- Ifall du kör ensam, kan du redovisa för högst 360km. 

- med 1 extra passagerare högst 309km 

- med 2 passagerare högst 270km 

- med 3 passagerare högst 240km 

 

Kvitto: Fotografera/scanna in din biljett och ladda upp den här. Ifall du åkt bil har du ju inget kvitto 

och laddar inte upp något alls. 
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Ifall du har åkt med tåg/buss och redovisar tur- och returresorna skilt, eller ifall du haft olika antal 

passagerare i bilen vid olika tillfällen, trycker du på Lägg till ny rad och upprepar proceduren för 

nästa resa. 

 

  

7. Då du redovisat för dina resor lägger du ännu till ytterligare en kostnadsrad enligt följande: 

Typ av omkostnad: Självrisk för reseunderstöd 

Inleds: tiden för när första resan inleddes. 

Beskrivning: Självrisk 

Summa: fyll här i 1 så räknar systemet med -15€ Inget kvitto behövs.  

 

8. Granska ansökan (Kontrollera ännu att slutsumman inte överskrider 50€!) 

  

9. Sänd ansökan för granskning 

 

Grejer som ofta går fel –kolla extra noga: 

1. Redovisa inte för en summa som är högre än 65 €. Om priset för dina tågbiljetter överskrider 

65€, redovisa 65 €, om du kört jättemånga kilometer; kolla i tabellen som finns med vad du högst 

kan redovisa för. 

2. Om du ansöker om understöd för bilresa; skriv in varifrån och vart du rest, och om du 

redovisar för extra passagerare i bilen; skriv in vem/vilka passageraren är (förnamn och efternamn) 

3. Kom ihåg att lägga in självrisken på 15€ som en skild kostnadsrad (punkt 7) 

 

Reseunderstöd utbetalas endast för resor som förverkligats. Om du insjuknar eller får 

andra vägande förhinder att delta i evenemanget efter att du redan köpt tåg- /bussbiljetter så 

kan du ansöka om ersättning från scoutförsäkringen. 

 

Ifall evenemanget inhiberas efter att din plats på evenemanget bekräftats och du redan köpt 

tåg-/bussbiljetter så kan du ansöka om reseunderstöd i vanlig ordning. 

 

Stipendier: 

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för 

deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren. Info om FiSSc:s 

stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier 

 

 

Till ordinarie mötesdelegater på vår- och höstmöten 2023 

 

RESOR OCH ERSÄTTNINGAR 

Resekostnader överstigande 15 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter 

ersätts av förbundet enligt billigaste färdmedel. Gynna offentliga transportmedel eller samåk 

i bil/använd gemensamma transporter. 

https://ansokan.scout.fi/
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För dessa resor gäller samma principer som för reseunderstöd för deltagare, förutom att 

understödet inte har en max-gräns.  


