
    

  

  

  
    

 

  

 

  

 

   

 

   
  
    

   

  
   

 

 
   

  

 

 

      
 

  
   

  

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR RESE- OCH LOGIKOSTNADER 

Ansökan om ersättning inlämnas till arbets- och näringsbyrån 

Verifikatslag 
XB = ansökningar/utbetalningsbeslut

Stödtyp 
00 = behöver inte meddelas skattemyndigheterna

Sökande 

Sökandens namn Personbeteckning 

Adress 

Postnummer Postanstalt 

Telefon 

IBAN-kontonummer Bankens BIC-kod 

1. Jag ansöker om ersättning

Jag ansöker om ersättning för 
resekostnader 
logikostnader (logikostnader kan ersättas om det på grund av trafikförhållanden har varit nödvändigt att övernatta under 
resan och övernattningen har orsakat kostnader 

2. Resans syfte

2 a. 
Arbetsintervju i hemlandet eller ett EU-/EES-land 

Arbetsgivarens namn 

Anställningens längd 
tills vidare (fast), anställningsförhållandet börjar: 

. .20 

för viss tid under tiden 

. .20 - . .20 
Arbetstiden i genomsnitt 

Arbetsuppgift 

Jag ger mitt samtycke till att arbets- och näringsbyrån vid behov kan kontrollera uppgifter om besöket direkt via 
arbetsgivaren. 

Ja 
Nej, jag bifogar till min ansökan en av arbetsgivaren undertecknad redogörelse av vilken framgår datum för 
anställningsintervjun/ingåendet av arbetsavtalet och ovan angivna uppgifter om anställningsförhållandet. 
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2. Resans syfte (fortsätter)

2 b. 
Deltagande i sakkunnigbedömning 
kartläggning av kompetens och yrkesskicklighet 
undersökning och bedömning av arbetsförmågan 
bedömning av färdigheter som företagare och förutsättningar för företagsverksamhet 
inledande kartläggning enligt 9 § i lagen främjande av integration 
annan sakkunnigbedömning 

2 c. 
Sökande till arbetskraftsservice 

Arbetskraftsutbildning 
deltagande i antagning av studerande till arbetskraftsutbildning 
deltagande i lämplighetsprov för arbetskraftsutbildning 
resa för att bekanta sig med läroanstalt eller förhållanden. (Resekostnader kan ersättas, om en skada eller en sjukdom 
har krävt en möjlighet att bekanta sig med läroanstaltens lämplighet och tillgänglighet innan arbetskraftutbildningen 
inleds. 

Utbildningsanordnarens namn 

Utbildning 

Startdatum för utbildningen 

Redogörelse för skada eller sjukdom (endast resor till läroanstalt eller i syfte att bekanta sig med förhållanden) 

2 d. 
Kundbesök vid arbets- och näringsbyrån 

(Resekostnaderna kan ersättas, om en skada eller en sjukdom krävde att färdtjänst användes) 

Utarbetande eller revidering av en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den 
Personlig vägledning för yrkesval och karriär 

Redogörelse för behovet av färdtjänst på grund av skadan eller sjukdomen 

3. Uppgifter om resan och övernattningen

Resedag(ar) 
. .20 - . .20 

Destination för resan 

Gatuadress 

Postnummer Postanstalt 

Land 

Ange resans längd i kilometer och använd den adress som du meddelat till arbets- och näringsbyrån som startpunkt. Om det 
är fråga om en resa tur och retur, ange resans sammanlagda längd. 
Resans längd (km) 

Det var nödvändigt att övernatta under resan på grund av trafikförhållanden 
Ja Nej 

Övernattningsdygn 
. .20  (- . .20 ) 

Övernattningsställe 
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3. Uppgifter om resan och övernattningen (forsätter)

Kostnader för övernattningen (euro) 

Betalningsverkfikat finns 
Ja Nej 

Betalningsverkfikat finns som bilaga (st) 

Redogörelse för trafikförhållandena 

Ersättningsgrunden för resekostnaderna är resan i kilometer multiplicerat med 0,21 euro. Resekostnaderna ersätts helt till 
den del som de överstiger 12 euro, dock med högst 200 euro. Logikostnaderna ersätts på basis av de kostnader som 
föranletts, dock högst 80 euro per dygn. 

Ersättning för rese- och logikostnader ska sökas hos arbets- och näringsbyrån inom en månad från det att resan avslutades. 
Arbets- och näringsbyrån kan godkänna att ersättningen betalas helt eller delvis i förskott. 

4. Underskrift

Ort och datum Sökandens underskrift 

Namnförtydligande 
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Arbets- och näringsbyrån fyller i 

Arbets- och näringsbyråns beslut 
Av resekostnaderna ersätts den del som överstiger 12 euro, dock högst 200 euro. 
Beviljas ersättning på basis av de kostnader som inkvarteringen gett upphov till, dock högst 80 euro per dygn. 

Sökanden beviljas ersättning för: 
resekostnader 

Längden på den sträcka som ersätts km 

Ersättning for resekostnader € 

Ersättning betalas sammanlagt (avdraget är självriskandelen på 12 euro) € 

varav i förskott € 

logikostnader 

Antal dagar som ersätts vrk 

Ersättning för logikostnader € 

varav i förskott € 

Betalas sammanlagt, netto € 

MOMS € 

Sammanlagt, brutto € 
Meddelande till betalningsmottagaren (max. 49 tecken) 

Om det har beviljats förskott av logikostnader, ska ersättningstagaren lämna in verifikat på de kostnader som
övernattningen föranlett till den arbets- och näringsbyrå som fattat beslutet inom en månad från avslutandet av 
resan. 
Till sökanden beviljas inte ersättning för 

resekostnader logikostnader 
Motivering 

Tjänsteman som sköter ärendet Telefon 

Adress 

Postnummer Postanstalt 

E-post

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 
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I detta beslut får inte sökas ändring genom besvär. Den som är missnöjd med beslutet får begära omprövning hos arbets-
och näringsbyrån inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Anvisningar om hur man begär omprövning bifogas till beslutet. 

Om ersättning för rese- och övernattningskostnader inte har beviljats på grund av att ersättningen av kostnaderna inte har 
ansetts vara ändamålsenligt med tanke på tillgången till arbetskraft och den sökandes sysselsättning (10 kapitlet 1 § 2 mom. 
och 2 § 2 mom. i lagen och förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice) eller på grund av att arbets- och 
näringsministeriet saknar anslag för att ersätta kostnaderna kan omprövning av beslutet inte krävas och det får inte 
överklagas (14 kapitlet 1 § 3 mom. i lagen och förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice). 
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