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Almindelige besteimrelser.

(hoteldispositionsbeløb).

Udstatiomering.
Særlige bestemmelser for tjeneste—
rejser og udstationering.
Afvigelser fra de almindelige regler.
Udstyrsgodtgørelse.
Dyrtidsregulering.
Ikrafttræden m.v.

Mellen Det offentlige Aftalenævn og Statstjenestem
ændenes Cen—
tralorganisationer I og II, Lærernes Centra
lorganisation og Akade—
rnikernes Centralorganisation (Tjenesteman
dsudvalget) er der indgået
følgende aftale om godtgØrelse af merudgifter
ved tjenesterejser
til tjenestemænd m.v. under staten, Grønlands
Hjemmestyre og kornmu—
nerne i Grønland:

DOA j.nr.

3.0.3.2.
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Hap.

I.

Almindelige bestemmelser.
§1.

I forbindelse med tjenesterejser til,
i og fra Grønland godt—
gøres ud over befordringsudgifter meru
dgifter til kost m.v. og
overnatning efter bestemmelserne
i denne aftale.
Stk. 2.
Aftalen omfatter tillige andre tjene
stemænd i statens
tjeneste under tjenesterejser i
Grønland.
Stk. 3.
Under tjenesterejser og udstation
eringer i Danmark
oppebæres dagpenge som under tjene
sterejser i Grønland. jfr.
§ 5.
Stk. 4.
Under tjenesterejser og udstation
eringer i Danmark op—
pebæres nattillæg efter regle
rne for statens tjenestemænd i Danm
ark.
Stk. 5.
Aftalen gælder ikke for rejser,
for hvilke merudgiften
anses for godtgjort gennem andr
e særlige tillægsordninger.
Stk. 6.
Aftalen omfatter alene egentlige
tjenesterejser og
udstationeringer fra tjenestest
edet. Ved til— eller fratrædel
se af
tjeneste, ferie og forflytt
else fra eet tjenestested i
Grønland til
et andet tjenestested ydes
kun fri kost og logi.
Stk.

7.
Endvidere godtgøres eventuelt
fornødne udgifter til
tjenstlige breve og telegranuner
etc, efter regning, ligesom udgi
ften
til lokal befordring ved anko
msten til og afrejsen fra bestemme
lses—
stedet godtgØres særskilt mod
fornøden dokumentation, når udgiften
at tjenstlige grunde har være
t nødvendig. Når omstændighe
derne taler
derfor, kan ansættelsesmyndig
heden godtgøre særlige udgifter
til
tjenstlig bagage.
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Kap.

II.

Dagpenoe.

5

2.

Til dækning af merudgifter til måltider,
ydes dagpenge med det i § 5 anførte beløb.

sniåforndenheder etc.

stk.
mer)

,

2.
Dagpenge ydes for ivert påbegyndt halve døgn (12
ti
som den pågældendes fravær fra tjenestestedet varer.

Stk. 3.
Fraværet regnes fra det tidspunkt, da tenste.
.anden
forlader tjenestestedet eller det andet sted,
hvor tjenesterejsen
påbegyndes, til det tidspunkt, da tjenestemanden
vender tilbage til
tjenestestedet eller det andet sted, hvor tjenest
erejsen afsluttes.

5 3.
Der ydes

ikke dagpenge,

a)

såfremt tjenestenianden har et nærmere afgrænset distrik
t
som tjenestested, og rejsen inden for distriktet
ikke
medfører overnatning uden far hjemmet, eller

b)

for rejser, der ikke har en varighed af mindst 5 timer.

5 4.
Hvis tjenestenanden undtagelsesvis får forplejning
vederlagsfrit
forbindelse ned tjenesterejser, ydes der ikke dagpen
ge. I disse
tilfælde ydes en godtgørelse til dækning af bl.a.
sådanne ydelser,
som ikke omfattes af den fri kostforplejning, eksempelvis
mellem—
mAltider og drikkevarer, på 60,40 kr. i grundb
eløb pr. reisedøgn.
i

Stk.
anfØrt i

2.

Det i stk.

1

nævnte grundbeløb dyrtidsreguleres som

§ 17.

§ 5.
Dagpengenes grundbeløb udgør 109,98 kr. pr.
Stk.
i

§

2.

Det i stk.

1

halvdøgn.

anførte grundbeløb reguleres som anført
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Kap.

III.

Nattillæg

(hoteldispositionsbeløb).

§ 6.
Til dækning af udgiften til overnatning uden for hjemmet ydes
nattillæg enten efter dokumentation for afholdte udgifter inden for
et maksimumsbeløb,
Stk. 2.

jfr.

§ 7, eller ned et fast beløb, jfr. § 8.

Nattillag kan kun ydes,

4 timer af tidsrummet mellem kl.
Stk.
a)

3.

såfremt der er tilbragt mindst

22 og kl.

B uden for tjenestestedet

Nattillæg kan ikke ydes i følgende tilfælde:

Når der af anættelsesnyndigheden stilles opvarmet soverum til
rådighed for tjenestemanden. ved soverum forstås værelse med
seng (sovesofa el. lign.). såfremt forholdene gør det nødvendigt
kan et værelse med flere senge n.m.

samtidig benyttes af flere

tjenestemænd og dog anses for hver enkelts vedkommende som sove—
rum, der er stillet til hans rådighed.
b)

Når tjenestemanden på tjenesterejsen overnatter i båd,

telt,

rejsehytte eller under lignende forhold.

Q

—

(4l_2a)

§ 7.
NattillæIj til dækning af dokumenterede
udgifter til :-.ocelvæ—
rejse ydes ned indtil 337,11 kr. i grundb
elØb.
Stk.

2.

Det i stk.

1

§ 17.

nævnte grundbeløb reguleres som
anført i

Stk. 3.
Såfremt der i prisen for værelset
er inkluc’eret be
taling for morgenmåltid, reduceres regninysbelø
bet for værelset
med et hertil svarende beløb. Hvis ikke
andet er oplyst af tjeneste—
manden, ansættes prisen for morgenmåltidet
til 15 pct. af det i
§ 5, jfr. § 17, fastsatte dagpengebeløb pr. hele døgn.
stk. 4.
I tilfælde, hvor nattillæget ikke er tilstræ
kkeligt
til dækning af dokumenterede udgifter til hotelv
ærelse af sædvanlig
standard, kan udgifterne afholdes efter
regning.

§ 8.
Såfremt en tjenestemand, der har krav på nattillæ
g, vælger ikke
at forelægge den i § 6 nævnte dokumentation
for afholdte overnatnings—
udgifter, ydes et fast nattillæg på 85,19 kr.
i grundbeløb.
Stk.

2.

Det i stk.

§ 17.

Kap.

•
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IV.

Udstationering.

§ 9.
Ved udstationering forstås i denne aftale,

0

a)

at en tjenestemand beordres til at
gøre midlertidig
tjeneste et andet sted end tjenestest
edet,

b)

at det ved den midlertidige tjenestes
påbegyndelse eller
senere er tilkendegivet tjenestem
anden, at den midlerti
dige tjeneste vil vare mindst 28
dage samme sted, reonet
fra den midlertidige tjenestes påbe
gyndeLse eller fra
tidspunktet for en senere tilkendeg
iveJ.se, og

ci

at den midlertidige tjeneste medfører
overnatning uden
for hjemmet.
Stk.

2.
Såfremt der af ansættelsesinyndig
heden stilles passende
køkkenfaciliteter til rådighed for
tjenesteinanden, nedsættes den i
stk. 1, b) nævnte periode til
14 dage.

§ 10.
Under udstationering ydes godtgØre
lse i henhold til kap. IX og
idet dog dagpene og det faste natti
llæg pr. døgn nedsættes
med 1/3 fra og med dS29. eller
d*5. dag efter den midlertidige
tjenestas påbegyndelse eller det
senere tidspunkt, hvor udstatione—
ring måtte være konstateret.
III,

Stk. 2.
Fraværets længde beregnes fra det
tidspunkt, de tjene—
stemanden forlader tjenestestedet
til det tidspunkt, da tjeneste—
manden vender tilbage til tjene
stestedet.
Stk. 3.
Under udstationering oppebæres
den i § 4 nævnte godt—
gørelse, når der ydes gratis
indkvartering, kun under rejser til
og fra udstationeringsstedet.

—I
—---——

0)
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§ 11.
Fravær fra udstationeringsstedet af de i
grunde bevirker ikke,
døgn,

§ 12 og 13 anførte

at udstationeringen ophører. For hver fulde

fraværet varer, udskydes dog det i

§

stk.

10,

1

anførte tids

punkt for nedsættelse tilsvarende.

§ 12.
Såfremt en udstationeret tjenestemand foretager tjenesterejser
fra udstatior.eringsstedet, oppebærer tjenestemanden dagpenge m.v.
efter samme regler som ved tjenesterejser fra sædvanligt tjeneste—
sted og intet yderligere, dog bortset fra

§ 13.

Stk. 2.
(idstationeringen betragtes som afbrudt, når tjeneste—
rejsen fra udstationeringsstedet har været af to ugers varighed.
Hvis tjenestenanden inden to uger er tilbage pA det opholdssted,
til hvilket han oprindelig var udstationeret,

betragtes det genop—

tagne ophold som en fortsættelse af det tidligere ophold samme sted
i henseende til beregning af fulde og nedsatte dagpenge.

§ 13.
Såfremt en tjenestemand under tjenesterejse fra udstationerings—
stedet eller i de i
logi n.v.

§ 14 nævnte tilfælde har løbende udgifter til

på det midlertidige opholdssted. dækkes disse efter regning,

såfremt det nå anses for en kanomisk rimelig disposition fortsat at
afholde sådanne udgifter.

—8—

Kap. V.

Særlige bestemmelser for tjeneste—
rejser on udstationerinci.

§ 14.
Under tjenesterejser, der medfører overnatning uden
for
tjenestestedet, samt under udstationering ydes
ingen godtgørelse
i følgende tilfælde:
a)

Under midlertidig tjeneste på tjenestestedet.

b)

Under ferie samt på sådanne fridage, arbejdsifrie
dage og
under sådan anden tjenestefrihed, som gives i
direkte til—
slutning til ferie.

c)

Under ophold på sygehus el.

Kap. VI.

lign, og sygeopbold i hjemmet.

Afvigelser fra de almindelige reqler.

§ 15.
Tjenestemænd i lønrammerne 37—40 kan vælge
at få godtgjort
rimelige merudgifter under tjenesterejser
og ved udstationering
efter rer.ing i stedet for godtgDreise
efter bestemmelserne i
kap. I - IV.
Stk.

2.
Et i medfør af stk. 1 truffet valg er bindende
i
Er der ikke inden udløbet af 5—års period
en fremsat ønske
om en ændring, er valget bindende for
en ny 5—års periode.
5 år.

:••f

—9—
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u
Kap.

VII.

Udstyrsgodtgørelse.

§ 16.
Til tjenestemænd, der under opho
ld i Grønland mâ foretage
rejser under forhold, som kræv
er anskaffelse af særligt rejseudst
yr,
kan der i særlige tilfælde
ydes godtgørelse af dokumentered
e ud
gifter hertil. Godtgørelsen kan
i det første kalenderår, i hvilk
et
tjenestemanden må anskaffe særl
igt rejseudstyr, maksimalt udgø
re
et beløb på 3.407,50 kr. i grundbelØb.
Ved anskaffelse af særligt
rejseudstyr i følgende kalenderå
r godtgøres udgifter højest med
et
beløb på 1.997,50 kr. i grundbel
øb.
Stk. 2.

§ 17.

De i stk.

I nævnte grundbeløb reguleres som
anført i

Kap. VIII.

Dyrtidsregulering.

§ 17.

tal,

Ved dyrtidsregulering anvendes det
grønlandske reguleringspris—
der har januar 1984 som basis
(= 100).
Stk.

2.
For hver fulde 3 points udsving
i reguleringspris—
tallet ud over IDD forhøjes eller
nedsættes de i § 4, 5, 7, 8 og
16 fastsatte grundbeløb med 3 pct.
Eventuelle overskydende points
henstår til næste regulering.
Stk.

Regulering i henhold til stk.
I sker på grundlag af
reguleringspristallet for januar og
juli for tidsrumsnene henholdsvis
1. april
30. september og 1. oktober
31. marts.
3.

-

—

—

Kap.

IX.

10

—

Ikrafttræden m.v.

§ 18.
Aftalen træder i kraft den 1. april 1956, således
at der for
det halve degn under tjenesnerejsen, henholdsvis
udstationeringen,
som er påbegyndt inden tidspunktet for ændrede
satsers ikrafttræden,
ydes godtgørelse efter de tidligere regler og satser.
Stk. 2.
Samtidig ophæves aftale at 8. oktober 1979 om
godt—
gørelse at merudgifter ved tjenesterejser i 1
GrØnland.

København, den

(1’

marts

1986.

Statstjenestenændenes Central—
organisation I

Det offentlige Aftalenavn
A

Statstjenestemændenes Central—
organisation

—

Karen Noensen
sekretariatschef

r..ære

e
Cen,anisation

Aka ezuikernes Centralorganisation

Æ
1)

Herned udgår Nalunaerutit C-I, Afsnit 4, Gruppe
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