11.23.3
Side 1

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

FORHANDLINGSFÆLLESSKABET

AFTALE
om befordringsgodtgørelse til elever

_________
2015
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**NYT**
Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet har aftalt
følgende om dækning af udgifter til transport til/fra skole for elever:
1.

Aftalen omfatter de elever, for hvilke der i henhold til Lov om Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag ydes refusion til hel eller delvis dækning af de af regionen
afholdte udgifter til transport.

2.

Godtgørelsen omfatter udgifter til befordring den nærmeste vej fra
bopæl/indkvartering/lærested til skolen og tilbage. Der kræves en forudgående
godkendelse fra tjenestestedet.

3.

Det er en betingelse, at den samlede skolevej (hen- og tilbagerejsen) udgør
mindst 20 km, og at eleven ikke kan deltage i undervisningen på en nærmere
liggende skole.

4.

Er befordring mellem flere undervisningsafdelinger af en skole nødvendig inden
for samme dag, ydes der godtgørelse uanset afstand.

5.

Der skal i videst muligt omfang anvendes offentlige transportmidler, og i så fald
godtgøres de faktiske dokumenterede udgifter. Anvendes - efter godkendelse eget transportmiddel, ydes der en godtgørelse pr. kørt km. Kilometergodtgørelsen for elever, som anvender eget transportmiddel, reguleres i takt med
Arbejdsmarkedsstyrelsens regulering af befordringstilskud til beskæftigede
deltagere ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser.

6.

Til indkvarterede elever ydes der en godtgørelse af befordringsudgifter for udrejsen til og hjemrejsen fra skole/indkvarteringssted til bopæl, såfremt den samlede
afstand (hen- og tilbagerejsen) udgør mindst 20 km. Ligeledes ydes der befordringsgodtgørelse for rejser mellem skole/indkvarteringssted og bopæl i
forbindelse med weekends, påske og juleferie, såfremt den samlede afstand er
mindst 20 km.

7.

Aftalen træder i kraft den 1. april 2015.
Aftalen erstatter aftale om befordringsgodtgørelse til elever af 10. oktober
2000 indgået mellem Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen,
Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Kommunale
Tjenestemænd og Overenskomstansatte samt aftale af 19. april 2007 mellem
Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet.

8.
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Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til
den 31. marts 2018. Opsigelsen skal ske skriftligt.
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København, den 21. juni 2016
For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN:
Signe Friberg Nielsen
/ Ole Lund Jensen

For FORHANDLINGSFÆLLESSKABET:
Anders B. Christensen
/ Helle Basse
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BILAG TIL AFTALE OM BEFORDRINGSGODTGØRELSE TIL ELEVER

**NYT** pr. 2. januar 2017
Sats for befordringsgodtgørelse
pr. 2. januar 2017

Befordringsgodtgørelse til elever,
jf. pkt. 6, pr. kørt km.
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Sats

TF-kode

0,97 kr.

486-8

