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Rejsegodtgørelse ved tjenesterejser. 
 
 

Hoved-MED har på deres møde d. 10/4 2018 drøftet rejsegodtgørelse ved tjenesterejser og 

besluttet følgende om godtgørelser. 

 

Der skelnes mellem 2 former for tjenesterejser: 

 

A. Tjenesterejser under 24 timer eller uden overnatning ("éndagsrejser") 

 

Rejsegodtgørelse ydes i form af refusion af rimelige udgifter til forplejning mod 

dokumentation.  

 

 

B. Tjenesterejser på minimum 24 timer, som er forbundet med overnatning. 

 

Rejsegodtgørelse ydes i form af time-/dagpenge efter statens takster. 

 

Der kan dog lokalt aftales, at der - i stedet for time-/dagpenge - ydes godtgørelse i form 

refusion af rimelige udgifter til forplejning mod dokumentation. 

 

 

Der kan ikke ydes time-/dagpenge for en rejse, der varer under 24 timer, selv om den er 

forbundet med overnatning. Her ydes der rejsegodtgørelse i form af refusion af rimelige 

udgifter til forplejning mod dokumentation.  

 

Rejsetiden medregnes i tjenesterejsens længde.  

 

Udbetaling af rejsegodtgørelse efter A kan ske lokalt. 

 

Udbetaling af rejsegodtgørelse efter B skal ske centralt via lønudbetalingen. Der udfyldes en 

blanket om rejseafregning, som sendes til Lønteamet. Ved lokal aftale om at godtgørelse sker i 

form refusion af rimelige udgifter til forplejning mod dokumentation kan udbetaling ske lokalt. 

Følgende er statens takster for time-/dagpenge pr. 1/1 2018: 

 

Satser   

Dagpenge 427,00 Pr. fulde døgn 

Timepenge 17,79 Pr. overskydende time 

 

Måltidsfradrag ved betalte måltider   

Morgenmad 64,05  

Frokost 128,10  

Middag 128,10  

 

Restbeløb pr. 24 timer/døgn 106,75 ”lommepenge” til småfornødenheder 
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Eksempel på tjenesterejse over 24 timer med overnatning: 

 

Afgang kl. 8.00 på dag 1, hjemkomst kl. 17.00 på dag 2 = 1 døgn + 9 timer. Alle hoved-

måltider er betalt i forvejen.  

 

Dagpenge 1 x 427,00 427,00 

Timepenge 9 x 17,79 160,11 

 

Måltidsfradrag ved betalte måltider  

Morgenmad 1 x 64,05 -64,05 

Frokost 2 x 128,10 -256,20 

Middag 1 x 128,10 -128,10 

 

Rejsegodtgørelse til udbetaling 138,76 

 

 

For tjenesterejser til udlandet: Kontakt Jura og Forhandling. 

 

 

Jura og Forhandling, juni 2018 

 


