Dansk El-Forbund, Sydjylland
Time- og transport godtgørelse 2019
Navn:

Cpr.:

Adresse:
Bank reg nr.:

Konto nr.:

Evt. bil registreringsnummer: ( skal påføres ved udbetaling af Km-penge):
Ved kørsel fuldstændig adresse fra:
Ved kørsel fuldstændig adresse til:

Km

Kørte KM i alt

Dato

Mødets navn:

Fra kl.

Udlæg

Til kl.

Timer

Beløb

Dato:

Medlems underskrift:
Nedenstående udfyldes af afdelingskontoret

Km høj
Godkendelse

Km lav

Bank

Check

Kontant

D:

K:

Afdelingslovenes bestemmelser om tabt arbejdsfortjeneste
Medlemmer, som indkaldes til møde eller udfører hverv foranlediget af afdelingen, som medfører et
arbejdsindtægtstab, aflønnes med den til enhver tid gældende sats pr. time for den med faktisk medgående tid til
møde, eksklusive ferie- og søgnehelligdagsbetaling, der aflønnes med samme sats som afdelingens
fagligesekretærer. Satsen er pr. 01.01.19 kr. 270,19,Regulering foretages én gang årligt pr. 1. januar, med den krone/øre stigning som den til enhver tid senest kendte
løn fra Dansk El-Forbunds landsstatistik tilsammen tal.
Denne timebetaling gælder også for arbejdsløse medlemmer, som herefter ikke er berettiget til
arbejdsløshedsdagpenge for sådanne timer.
Medlemmer under grunduddannelse, som indkaldes til møde eller udfører hverv foranlediget af afdelingen,
aflønnes med den løn som er fastsat af hovedbestyrelsen.
Medlemmer, som helt eller delvis opnår betaling for deltagelse i mødevirksomhed i henhold til overenskomst eller
anden aftale, aflønnes med timeforskelsbeløbet jævnfør foranstående.
Ferie- og søgnehelligdagsbetaling beregnes af afdelingen ved regnskabsårets udløb og fremsendes senest ved
udgangen af marts måned i efterfølgende år.
Afholdte udgifter ved møder betales efter regning.
Rejser betales efter den mest hensigtsmæssige offentlige befordringsmåde eller billigste totaløkonomiske løsning.
I særlige tilfælde kan privat bil benyttes. Dette skal motiveres.

Retningslinjer for betaling af transportudgifter
Medlemmer som er indbudt til deltagelse i generalforsamling eller lignende faglige møder oppebærer retten til ved
kørsel i egen bil en godtgørelse svarende til ”Befordringstilskuddet ved VEU uddannelse for beskæftigede”.
Godtgørelsen udgør pr. 1/1 2019 = 0,99 kr. pr. kørt km. Der betales dog ikke for de første 12 km hver vej.
Alternativ betales mod dokumentation, billigst offentligt befordringsmiddel.
Medlemmer som er indkaldes til møde foranlediget af afdelingen, oppebærer retten til ved kørsel i egen bil en
godtgørelse svarende til ” Skattemyndighedernes sats for skattefri befordringsgodtgørelse ved erhvervsmæssig
kørsel.” Godtgørelsen udgør pr. 1/1 2019 = 3,56 kr. pr. kørt km. Alternativ betales mod dokumentation, billigst
offentlig befordringsmiddel.

