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Jørgen André Wigestrand
Spørsmål om utgifter til kost på møter kan dekkes, selv om man

StInn-rundskriv KK - 4/2020 Dekning av kost ved
deltagelse på møter hvor man ikke møter fysisk.
Bakgrunn for henvendelse
Det har kommet spørsmål om det er rom for å få dekket utgifter kost på
møter hvor StInn serverer lunsj/middag, så fremt du er med via
eksempelvis Skype.

Hjemler, referanser og sedvane for tolkningen
Økonomireglementet (sist revidert 04.03.2019)

Tolkning
Først og fremst vil jeg si at problemstillingen er ureglementert. Dette
betyr at StInn ikke har klare retningslinjer for dette. Uansett vil jeg gjøre
en vurdering på området med de regler som ligger til grunn i dag.
Overordnet kan det sies at angående diett så er det rom i
reglementet for at det "kan" dekkes mat for de som ikke fysisk
møter, men det foreligger ingen automatikk på området.
Jeg vil først redegjøre for hovedregelen for diett, deretter vise til et
unntak som kan belyse hvorfor disse utgiftene i gitte tilfeller "kan"
dekkes.
Dersom vi ser til § 6.3 (Diett) i økonomireglementet fremgår
hovedregelen i første avsnitt at "dersom StInn dekker bespisning,
dekkes ikke andre utgifter." Dette retter seg utvilsomt mot de som
faktisk fysisk møter opp, og gir føringer om at de som møter opp som
hovedregel må spise det de blir servert.
Derimot følger det et vidt unntak i tredje avsnitt, andre pkt. "Egne regler
kan settes for hvert enkelt arrangement."
Dette taler for at det "kan" settes opp regler for hva som helst, også
regler for å dekke kost for de som ikke fysisk møter opp. Ordet "kan"
indikerer at det må gjøres en konkret skjønnsmessig vurdering i hvert
enkelt tilfelle.

Gjennom hele økonomireglementet fremgår det at det er nestleder som
skal attestere og godkjenne utgifter. Derfor vil det være naturlig at også
nestleder tar stilling til dette i disse situasjonene. Nestleder er på ingen
måte pålagt å godkjenne disse utgiftene, men reglementet gir rom for
at h*n "kan" gjøre det, dersom det er rom for det i budsjettet.

Så min konklusjon med bakgrunn i reglementet slik det foreligger i dag
blir: Kosten kan bli dekket, såfremt nestleder godkjenner det.

På vegne av Kontrollkomiteen,
Jørgen André Wigestrand
Medlem av Kontrollkomiteen
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