REISETILSKUDD VED BESØK I NORGES BANK KUNNSKAPSSENTER
Skoleklasser i videregående skole som har bestilt og fått bekreftet besøk i Norges Banks
kunnskapssenter kan søke om økonomisk tilskudd. Tilskuddet er beregnet på skoler med lang
reisevei. Støtten er basert på et maks antall på 30 elever og inntil to lærere (ansvarlige
kontaktpersoner).
Reisetilskudd regionale skoler
Tilskudd på buss/tog er beregnet for skoler fra de nærmeste fylkene og dekker tur/retur med
buss/tog opp til kr. 12 000,-. En egenandel på kr. 100 per elev trekkes fra det totale utlegget i
etterkant av besøket. Søknad om reisestøtte sendes per e-post til kunnskapssenteret@norgesbank.no etter besøket er bekreftet, med informasjon om navn på skole, trinn, tidspunkt for besøk,
totalt antall elever og lærere.
Tilskuddet betales etter gjennomført besøk ved å fylle ut skjema for Krav om refusjon buss/tog.
Reisetilskudd for skoler med lang reisevei
Det er ikke fastsatt et årlig fast beløp til reisestøtte for skoleklasser med lang reisevei, men målet er å
bevilge reisestøtte til 5-6 skoler årlig. Det er derfor ingen garanti for å få innvilget reisetilskudd.
Dersom total antall søknader overstiger det årlige beløpet for tilskudd, er jevn geografisk fordeling
viktigste kriterium i tildelingen. 3. klasse på videregående skole prioriteres fremfor lavere trinn.
Søkere som ikke har fått reisestøtte tidligere eller som tidligere har fått avslag prioriteres fremfor
andre søkere. Søknad om reisestøtte sendes per e-post til kunnskapssenteret@norges-bank.no etter
besøket er bekreftet, med informasjon om skole, trinn, tidspunkt for besøk, totalt antall elever og
lærere. Frist for søknad er 1. november for vårsemester og 1. mai for høstsemester.
Tilskuddet kan benyttes til reise til og fra Oslo (fly, tog, buss, flytog, flybuss) og eventuelt en
overnatting i Oslo. Pris på overnatting er maks 400 kroner pr person. Tilskuddet dekker inntil 2
lærere i tillegg til elevene.
Tilskuddsordningen har en egenandel på 300 kroner per deltager. Egenandelen trekkes fra den
enkeltes reisekostnader. Eksempel: For en klasse med reiseutgifter på 700 kroner per deltager, kan
hver deltager få refundert 400 kroner.
Tilskuddet dekker ikke matutgifter eller kollektivtransport i Oslo.
Hvor stort tilskudd man kan motta bestemmes av følgende geografiske fordeling.
-

Sone 1 - Inntil 1100 kroner per deltager (Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Innlandet,
Agder, Vestfold og Telemark)
Sone 2 - Inntil 2200 kroner per deltager (Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark)
Tilskuddsordningen gjelder ikke for skoler i Oslo

Utbetaling av reisetilskudd
Lærer/kontaktperson må selv bestille reise og overnatting. Tilskuddet utbetales etter gjennomført
besøk ved å fylle ut skjema for Krav om refusjon reise og overnatting.

