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Rejser i indland 

 
 
Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af 
Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til 
Funktionæroverenskomst mellem Dansk Industri og Centralorganisationen af industriansatte i 
Danmark indgået nærværende lokalaftale.  
 
Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen 
gælder dog ikke i TeleDanica A/S, Scansatel A/S og Tele Danmark Consult A/S. 
 
Lokalaftalen supplerer Særaftale IV og Funktionæroverenskomsten samt erstatter 
Funktionæroverenskomstens § 9, stk. 4, 2. pkt.  
 
Aftaleparterne anerkender og respekterer nedenstående bestemmelser med en højere 
retskildeværdi i forhold til de bestemmelser i Funktionæroverenskomsten, som de vedrører, jf. 
tilpasningsprotokollat af 30. januar 2001, pkt. 4.3 og 4.4 i sin helhed. 
 
 
1. Godtgørelser af rejseudgifter  
Der rejses efter regning, medmindre der med den enkelte aftales udbetaling af diæter efter 
Ligningsrådets regler og satser. Dette gælder også endagsrejser.  
 
2. Arbejdstidens beregning  
Rejsetid i forbindelse med arbejdets udførelse medregnes som arbejdstid, bortset fra de i pkt. 
4, 3. afsnit nævnte tilfælde. Arbejdstiden regnes fra det faste arbejdssted, medmindre andet 
udgangspunkt aftales mellem leder og medarbejder. 
 
3. Befordringsudgifter 
Der ydes kun godtgørelse for dokumenterede befordringsudgifter. Benytter en medarbejder, 
efter forudgående aftale, egen bil, betales kilometerpenge efter Ligningsrådets regler og satser.
  
 
4. Rejser, der kræver overnatning 
Bestemmelserne i pkt. 1, 2 og 3 gælder ligeledes ved arbejdsopgaver, der tilrettelægges på en 
sådan måde, at der kræves overnatning. 
  
Ved arbejde udover 60 km. (ad kørt vej) fra det faste arbejdssted anvendes pkt.1, når arbejdet 
har en varighed af 2 dage og derover. 
 
Såfremt den enkelte ønsker daglig hjemtransport til bopælen i stedet for overnatning, kan dette 
ske, når kørselsafstanden mellem bopæl og arbejdssted er mindre end 150 km., idet der alene 
tages hensyn til merudgifterne herved og de arbejdsmæssige forhold. Transporttiden medregnes 
ikke som arbejdstid, men selskabet betaler rejseomkostningerne, jf. pkt. 3, og der udbetales 
321,30 kr. pr. daglig hjemtransport. 
 
5. Særregel 
Parterne er enige om, at rejsetillæg til salgs- og erhvervskonsulenter i tidligere JT, der har mere 
end 50% udearbejde, bibeholdes.   
 
6. Opsigelse 
Denne aftale kan kun bortfalde, hvis der er opnået enighed herom. 



 
Såfremt en af parterne ønsker ændringer i eller bortfald af lokalaftalen, er parterne forpligtet til 
at optage forhandlinger, og for så vidt enighed ikke kan opnås at lade sagen behandle ved et 
mæglingsmøde, evt. organisationsmøde, jf. Funktionæroverenskomstens § 23, stk. 3. 
Spørgsmålet om opsigelse af lokalaftalen kan ikke gøres til genstand for faglig voldgift. Såfremt 
der ikke opnås enighed om ændring i eller bortfald af lokalaftalen, fortsætter den uændret i 
enhver henseende.  
 
Lokalaftalen kan dog opsiges som en særaftale. 
 
 
 
København, den 2. marts 2001 
 
 
 
For Tele Danmark A/S    For Telekommunikationsforbundet 

 
 






