
 

 

 

 

 

 

 

Det er i dag inngått følgende avtale mellom: 

 

Oppdragsgiver: 

(Kom og Dans avdeling) :___________________________________  

og 

Navn (instruktør)  :___________________________________ 

Adresse   :___________________________________ 

Poststed   :____________________ 

Telefon   :privat:_______________/ Mobil:_________ 

Fødselsnr.:__________________ Bankkto.:______________________ 

 

Oppdrag: (beskriv) 
 

 

 

 

 

 

Varighet: Fra : ____/____-____ Til : ____/____-____  Ant. Timer: ____ 

 

Godtgjørelse: 
  

Oppdraget er av ideell karakter og godtgjørelse utbetales ikke. 

Oppdraget godtgjøres med kr. _______,- pr. time. 

Oppdraget har en fast godtgjørelse på kr. ___________ 

Reisekostnader dekkes ikke, men kan føres til fradrag på instruktørgr.lag. 

Reisekostnader dekkes etter følgende satser: 

Kjøring: kr. ___ pr. km.  Diett: _____ 

 Annet: (spesifiser) 

 

 

 

 

Generelt: 
Avtalen er ikke gyldig uten underskrift av begge parter.  Ved utbetaling av godtgjørelse skal kopi 

av signert avtale sendes til: Kom og Dans, Torggt. 71. 2317 Hamar. 

 

 

_____________________   ______________________ 

Underskrifter    

Torggt. 71 

2317 Hamar 

Avtalenummer : 

 

Avtaledato : 

Arrangement : 



 

 

Avtalen skal lages i 4 kopier. 

 

1. Oppdragsmottaker (instruktør) 

2. Oppdragsgiver (KoD-avdeling) 

3. Kom og Dans sentralt 

4. Kom og Dans sentralt v/utbetaling av godtgjørelse. 

 

Vedr. skjemaet: 

Dette skjemaet skal benyttes ved alle kurs / arrangement hvor det benyttes 

tilreisende instruktører.   

Gjelder både Kom og Dans – instruktører og innleide instruktører.  

 

Mrk.: 

Skjemaet gjelder avtalen mellom oppdragsgivende avdeling og instruktør, og 

beskriver oppdraget og avtalt honorar for oppdraget. 

 

All godtgjørelse til instruktørene skal utbetales av Kom og Dans sentralt. 

 

Avregning til Kom og Dans sentralt kommer i tillegg til denne avtalen, og gjøres 

fra avtale til avtale.  

 

Dersom oppdraget gjelder kurshelger / arrangement hvor instruktøren også har 

oppdrag knyttet til opplæring av instruktører / spillere, gjelder egne satser og 

avregning til Kom og Dans sentralt. 
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