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rejseudgifter, udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og diæter 
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Rejseudgifter   

Al transport med rejseudgifter i Danske Fysioterapeuter regi skal ske med 

økonomisk laveste omkostninger for foreningen. Transporten kan således 

foregå med offentlige transportmidler, med fly eller i bil. Mht. kørsel i bil gælder 

dog nedenstående retningslinjer: 

• Kørsel i egen bil refunderes som udgangspunkt kun ved samkørsel med 

andre kursus-/mødedeltagere. I disse tilfælde ydes godtgørelse svarende 

til højeste takst i statens cirkulære om satsregulering1. 

• Hvis man ønsker at køre i egen bil, selvom der er et billigere alternativ, og 

selvom samkørsel ikke er mulig, refunderes et beløb svarende til billigste 

transportmulighed.  

I særlige tilfælde, hvor anvendelse af den billigste transportform øger 

rejsetiden markant eller medfører behov for ekstra overnatning, og hvor 

samkørsel ikke er mulig, kan det aftales med den møde-/kursusansvarlige, at 

udgifter til anden transportport kan refunderes.   

Udgifter til småfornødenheder i forbindelse med rejsen til f.eks. en kop kaffe, 

kan mod bilag refunderes af Danske Fysioterapeuter. 

Rejseudgifter dækkes kun mod aflevering af originale bilag for udlæg.  

Danske Fysioterapeuters afregningsblanket udfyldes og afleveres/indsendes 

hurtigst muligt – og senest inden udgangen af det følgende kvartal til 

sekretariatet. I modsat fald kan udgifterne ikke refunderes. 

Retningslinjer for dækning af rejseudgifter til medlemmer af 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse 

For at øge fleksibiliteten i hovedbestyrelsens daglige arbejde kan der for så 

vidt angår hovedbestyrelsens medlemmer tages hensyn til den samlede 

rejsetid. Det betyder, at udgifter til kørsel i egen bil eller med fly kan 

refunderes, såfremt billigere alternativ forlænger rejsetiden uforholdsmæssigt.   

 

1 Satserne bliver reguleret i henhold til Skat og Moderniseringsstyrelses pressemeddelelser. 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2133950&vId=0


 

Formandens rejseaktivitet mellem bopæl og arbejdsplads, kan dog maksimalt 

beløbe sig til den enhver tid pågældende pris for årsrejsekort til flyrejser. Som 

rejsende skal der udvises økonomisk ansvarlighed.  

Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste 

Ansatte 

Tabt arbejdsfortjeneste (inkl. særlig feriegodtgørelse) for time- og 

månedslønnede, kan dækkes mod forevisning af fornøden dokumentation 

(kopi af lønspecifikation med løntræk angivet). 

Tabt arbejdsfortjeneste ydes for såvel møde- som rejsetid, dog i alt højest for 

8 timer pr. dag. I særlige tilfælde, hvor afspadsering og mistede fridage skal 

bruges til fagpolitisk arbejde, kan Danske Fysioterapeuter dække tabt 

arbejdsfortjeneste mod en ”tro-og-love-erklæring”. 

Selvstændige 

Tabt arbejdsfortjeneste for selvstændige fysioterapeuter kan godtgøres med 
en timeløn på kr. 406,45 pr. time.[1]  
 
Godtgørelsen dækker såvel møde- som rejsetid og ydes med fravær inden for 
klinikkens normale åbningstid, dog i alt højest for 8 timer pr. dag. Samlet 
indtægtstab til klinikejere kan godtgøres med kr. 529,38 pr. time,[2]  dog kun i 
de tilfælde, hvor der ikke er en vikar for klinikejeren på klinikken.  

Diæter 

I tilfælde hvor ophold, forplejning og overnatning ikke dækkes af Danske 

Fysioterapeuter, kan der til bestyrelsesmedlemmer udbetales diæter efter 

Statens takster.  

Rejsen skal være forbundet med overnatning og vare minimum 24 timer. Hvis 

der ydes gratis måltider i tilknytning til rejsen, reduceres dagpengebeløbet 

med 15% for morgenmad, 30% for frokost og 30% for middag. 

 

[1] Reguleres løbende som hidtil 

[2] Reguleres løbende som hidtil 


