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AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
–––
ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER
–––
§5

Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor från och med
1.1.2021. (ÅL)
För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare företar med ett fordon
som han äger eller har i sin besittning betalas ersättning enligt följande:
ERSÄTTNING

FÄRDMEDEL

OFÖRHÖJD

FÖRHÖJD

bil, för varje
ettårsperiod
som börjar 1.1

–

Kilometerersättningen betalas förhöjd i följande fall:
– med 7 cent om tjänsteuppgifterna förutsätter
transport av en till bilen kopplad släpvagn
– med 11 cent om tjänsteuppgifterna förutsätter
transport av en till bilen kopplad husvagn
– med
3
cent,
om
tjänsteinnehavaren
/arbetstagaren blir tvungen att i sin bil
transportera en hund eller sådana maskiner eller
anordningar som är skrymmande eller väger över
80 kg
– med 9 cent till den del tjänsteuppgifterna
förutsätter körning med bil på skogsbilväg eller
på
en
för
annan
trafik
avstängd
vägbyggnadsarbetsplats
– om det i ett fordon som är i tjänsteinnehavarens/
arbetstagarens besittning reser flera personer
som deltar i samma tjänsteresa eller
tjänsteförrättningsresa eller personer som det
hör till hans tjänste-/arbetsuppgifter att skjutsa,
betalas ytterligare 3 cent per kilometer för varje
medföljande person.
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44 cent/km(ÅL)
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ERSÄTTNING
FÄRDMEDEL
motorcykel, för
varje ettårsperiod som
börjar 1.1

OFÖRHÖJD
– 33 cent/km (ÅL)

FÖRHÖJD
– om det i ett fordon som är i tjänsteinnehavarens/
arbetstagarens besittning reser flera personer
som deltar i samma tjänsteresa eller
tjänsteförrättningsresa eller personer som det
hör till hans tjänste-/arbetsuppgifter att skjutsa,
betalas ytterligare 3 cent per kilometer.
–

motorbåt
– över 50 hk
– 50 hk eller
mindre
snöskoter
terrängbil
moped
annat fordon
cykel

111

cent/km

76
106
99
18
10
84

cent/km
cent/km
cent/km
cent/km
cent/km
cent/dygn

om
det
i
ett
fordon
som
är
i
tjänsteinnehavarens/arbetstagarens besittning
reser flera personer som deltar i samma
tjänsteresa eller tjänsteförrättningsresa eller
personer som det hör till hans tjänste/arbetsuppgifter att skjutsa, betalas ytterligare
3 cent per kilometer.

Tillämpningsdirektiv
Förhöjda ersättningar för släpvagn och för transport av tunga
maskiner osv. kan komma i fråga samtidigt.

§ 5 mom.2
Till tjänsteinnehavare/arbetstagare som med egen bil kör för
arbetsgivarens räkning utbetalas utöver kilometerersättningen ett
(skattepliktigt) engångsbelopp om 40 € för de första 4000 km per år
och därtill ett belopp om 10 € för över 5000 km per år. (ÅL)

DAGTRAKTAMENTE
–––
§9

Dagtraktamentets storlek
Som fullt dagtraktamente betalas 44 euro och som partiellt
dagtraktamente 20 euro för varje resedygn som berättigar till respektive
dagtraktamente.
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–––
ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR
§ 11 Måltidsersättning
mom. 1

Om dagtraktamente inte betalas för en tjänsteresa som har varat över sex
timmar, men tjänsteinnehavaren/arbetstagaren har intagit en måltid på
egen bekostnad någon annanstans än på sitt sedvanliga måltidsställe och
på ett avstånd av minst 10 km från sitt tjänsteställe/sin arbetsplats eller
sin bostad, betalas 11,00 euro i måltidsersättning.

mom. 2

Om en tjänsteinnehavare/arbetstagare under en tjänsteförrättningsresa
som sträcker sig minst 15 km från tjänstestället/arbetsplatsen eller
bostaden och som varar över sju timmar blir tvungen att inta en måltid på
egen bekostnad någon annanstans än på sitt sedvanliga måltidsställe,
betalas till honom 2,02 euro i måltidsersättning, förutsatt att arbetsgivaren
inte har ordnat måltid under resan och att dagtraktamente inte betalas för
tjänsteförrättningsresan i fråga.

–––
§ 12 Förutsättningar för logiersättningar vid tjänsteresa och tjänsteförrättningsresa
mom. 1

Logiersättning betalas utöver dagtraktamente i enlighet med ett verifikat
som en inkvarteringsrörelse utfärdat eller något annat tillförlitligt verifikat.
Logialternativ (för logi- och hotellersättningar både i hem- och utlandet)
väljs med beaktande av bestämmelsen i bilaga 16 § 1 mom. 3, dvs.
logialternativet ska vara skäligt och vid valet av logi bör resans längd och
syfte beaktas. Om måltidsförmåner ingår i logiavgiften, betalas ersättning
endast för priset på rummet.
Tillämpningsanvisning
Frukost betraktas inte som måltidsförmån. I inkvarteringsrörelsens
räkning bör det finnas specifikation över de måltider som ingår i
räkningen och för vilka tjänsteinnehavaren har debiterats.
När
kommunen
eller
kommunalförbundet
betalar
ett
helpensionspaket, i vilket ingår både kost och logi, betalas
tjänsteinnehavaren ett nedsatt dagtraktamente. Om kommunen
betalar enbart för logi, betalas tjänsteinnehavaren ett icke nedsatt
dagtraktamente.
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mom. 2

Om kommunen eller kommunalförbundet ordnar logi som uppfyller skäliga
krav, ska detta logi utnyttjas. I annat fall betalas i logiersättning endast det
belopp som motsvarar kostnaderna för det logi som kommunen eller
kommunalförbundet ordnat.

mom. 3

En förutsättning för logiersättning är att tjänsteinnehavaren eller
arbetstagaren har befunnit sig på inkvarteringsorten eller på någon annan
ort än hemorten minst fyra timmar mellan kl. 21.00 och kl. 7.00 och på
grund av detta varit tvungen att logera någonstans.

–––
§ 13 slopad
–––
§ 14 Övernattningspenning för sommarkoloni eller läger
mom. 1

Om tjänstgöringsstället byts för att tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren
har ålagts tjänsteutövning vid en sommarkoloni eller ett läger som,
uppmätt längs allmänt använd färdväg, ligger på över 15 km avstånd från
bostaden eller tjänstestället/arbetsplatsen, beroende på från vilketdera
stället avfärden sker, betalas i övernattningspenning 6,73 euro för de
dygn under vilka den anställde har varit tvungen att övernatta på detta
tjänstgöringsställe.

–––
§ 15 Nattresepenning
mom. 1

–––
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Nattresepenning på 13 euro betalas för ett sådant till dagtraktamente
berättigande resedygn av vilket mer än 10 timmar (ÅL) har åtgått till en
tjänsteresa eller förrättning, förutsatt att minst fyra timmar infallit mellan kl.
21.00 och kl. 7.00.
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§ 21 Ersättning för vissa kostnader
Såsom av tjänsteresa föranledda kostnader ersätts dessutom följande
utgifter:
–––
4

–––
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premie för en resgodsförsäkring upp till 840,94 euro av
försäkringsbeloppet samt premie för en engångsresenärsförsäkring
som har tecknats för en högst 31 dagar lång tjänsteresa, till den del
försäkringen berättigar till kostnadsersättningar på grund av
sjukdomsfall under resa, olycksfall eller annullering av eller avbrott i
resan, eller premie på högst 50,46 € för en resenärsförsäkring som
har tecknats för ett helt år.

KADcirkulär 2/2021 bilaga 1

6 (11)

22.01.2021

Dagtraktamenten vid resor till utlandet
Maximibeloppen för utrikes dagtraktamenten enligt 18 § i bilaga 16 i det allmänna
kommunala
tjänsteoch
arbetskollektivavtalet
2020-2021
är
1.1.2021–31.12.2021 följande:
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