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REGIONERNES LØNNINGS- OG
TAKSTNÆVN

FORHANDLINGSFÆLLESSKABET

AFTALE
om godtgørelse for benyttelse af eget
transportmiddel på tjenesterejser
samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale
**NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter aftalens ikrafttræden
**NYT** pr. dato = Nyt efter aftalens ikrafttræden
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§ 1. AFTALENS OMRÅDE
Stk. 1.
Aftalen omfatter ansatte i regional tjeneste.
Stk. 2.
Aftalen gælder endvidere for personale ved selvejende institutioner, med hvilke regioner
indgår driftsaftaler med henblik på opfyldelsen af dem i lovgivningen pålagte forpligtelser.
Hvis der på institutionen er aftalt andet overenskomst-/aftalegrundlag fortsætter dette
dog i stedet for, medmindre der indgås anden aftale mellem Regionernes Lønnings- og
Takstnævn og den forhandlingsberettigede organisation
§ 2. GODKENDELSE
Stk. 1.
Benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser kan kun finde sted, hvis der foreligger forudgående godkendelse heraf.
§ 3. SATSREGULERING
Stk. 1.
De satser der i denne aftale er benævnt høj sats og lav sats samt knallert- og cykelgodtgørelse, fremgår af de til enhver tid gældende reguleringer af satserne i Finansministeriets cirkulære om satsregulering for tjenesterejser.
§ 4. BIL, MOTORCYKEL
Stk. 1.
For kørsel i egen bil eller på egen motorcykel udbetales godtgørelse pr. km efter lav sats.
§ 5. SKRIFTLIG KØRSELSBEMYNDIGELSE
Stk. 1.
Hvis der med en stilling er forbundet regelmæssig kørsel af større omfang og/eller speciel art i egen bil eller på egen motorcykel, kan der udfærdiges en skriftlig kørselsbemyndigelse til medarbejderen. Bemyndigelsen skal være personlig og skal indeholde en
afgrænsning af de rejser, som kan foretages i henhold til denne.
Stk. 2.
For kørsel, der er omfattet af bemyndigelsen, udbetales godtgørelse pr. km efter høj sats
indtil 20.000 km i et kalenderår. For kørsel ud over 20.000 km udbetales godtgørelse
med lav sats.
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§ 6. BIL MED ANHÆNGER
Stk. 1.
Hvis det under tjenstlig kørsel i egen bil er nødvendigt at have tilkoblet anhænger ydes
pr. kørt kilometer, udover godtgørelse efter høj eller lav sats, et tillæg. Tillægget beregnes som 20 pct. af godtgørelsen pr. km efter lav sats afrundet til nærmeste hele ørebeløb.
§ 7. UDLANDET
Godtgørelse for kørsel til og i udlandet betales med lav sats.
BEMÆRKNINGER:
Regionsrådet kan beslutte, at kørsel til og i udlandet honoreres efter samme
regler som kørsel i Danmark.
§ 8. KNALLERT, CYKEL
Stk. 1.
Ved benyttelsen af egen knallert herunder de såkaldte EU-knallerter 45 eller cykel udbetales godtgørelse pr. km.
Stk. 2.
Godtgørelsen kan efter et konkret skøn udbetales samlet for en periode, dog højst for ét
år ad gangen.
§ 9. FORSIKRINGSDÆKNING VED TJENESTEREJSER I UDLANDET
Regionen tegner rejseforsikring for medarbejdere på tjenesterejse i udlandet.
Forsikringen skal sikre dækning i forhold til syge- og hjemtransport, rejseulykke samt
rejsegods.
§ 10. IKRAFTTRÆDEN
Stk. 1.
Denne aftale træder i kraft den 1. april 2015.
Aftalen erstatter aftaler om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet af 18. marts 2014 mellem
RLTN og KTO, FOA- Fag og Arbejde og Akademikerne og af 18. marts 2014 mellem
RLTN og Sundhedskartellet.
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København, den 4. september 2015

For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN:
Signe Friberg Nielsen
/ Ole Lund Jensen

For FORHANDLINGSFÆLLESSKABET:
Anders B. Christensen
/ Helle Basse
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