
Regler for afregning i RejsUd hos FOOD
- den korte version

Time-/dagpenge Andre gode råd

Ikke-ansatte hos AU (studerende, praktikanter, gæster etc.)
Lav aftaler ang. rejser og omkostninger med din leder. Rejseom-
kostninger såsom transport og hotel refunderes iht. rejsepolitikken, 
og omkostninger til forplejning refunderes baseret på kvitteringer 
iht. måltidssatserne.

Rejseomkostninger godkendes af regnskabsafdelingen, hvis de er 
rimelige og overholder rejsepolitikken. 

Ansatte hos FOOD (fx VIP, TAP, PhD)
Ved rejser under 24 timer refunderes omkostninger baseret på 
kvitteringer. 
Ved rejser over 24 timer (< 29 dage) afregnes transport- og 
hotelomkostninger baseret på kvitteringer. Derudover kan du få 
refunderet omkostninger til forplejning (og lokaltransport) baseret 
på kvitteringer iht. måltidssatserne eller modtage time-/dagpenge. 
Satsen for time-/dagpenge reduceres for hvert måltid, du ikke selv 
har betalt for på turen, og de angives under ’Rejsedage’ i RejsUd. 
Time-/dagpenge skal ikke dokumenteres med kvitteringer.

Rejser over 29 dage skal aftales og godkendes på forhånd. 
Ph.d.-studerende aftaler længere rejser med deres leder, inkl. an-
søgning om rejselegat, fx GSTS (GSTS har vejledninger ift. rejseom-
kostninger).

Rejseomkostninger godkendes af regnskabsafdelingen, hvis de er 
rimelige og overholder rejsepolitikken. 

Måltidssatser
Måltidssatserne er baseret på time-/dagpengesatsen. Eksempel 
ved rejse i Danmark (2022): 69 DKK for morgenmad // 138 DKK 
for frokost // 138 DKK for aftensmad. Du kan finde satser for rejser i 
udlandet (fra s. 11) og andre informationer under menuen 
’Cirkulære for tjenesterejser’.

• Husk at gemme kvitteringer for dine køb – 
du skal uploade dem som dokumentation, 
når du afregner. Dankort-kvitteringer for 
transaktioner er ikke gyldige, da man skal 
kunne se, hvad pengene er blevet brugt til. 
Skulle kvitteringen være bortkommet ved 
en fejl, kan du udfylde og uploade en tro 
og love-erklæring som erstatning for den 
manglende kvittering

• Giv altid afregningen en god og uddybende 
overskrift og skriv gerne sigende kommen-
tarer ved de forskellige udgifter – det er en 
stor hjælp for regnskabsafdelingen, og der 
er mindre risiko for, at de sender  
afregningen retur til dig 

• Har du købt mad- og drikkevarer, er det vig-
tigt at notere, om der er tale om forplejning, 
eller om det er brugt ved forsøg/under-
visning. Ved forplejning, som er spist med 
andre deltagere, skal hver enkelt person 
nævnes ved fulde navn, og der skal angives 
tilhørsforhold for personerne (virksomhed/
organisation) i RejsUd

• AUs navn skal fremgå på fakturaer, da 
dansk moms ellers ikke kan refunderes

• Hvis regnskabsafdelingen sender din  
afregning retur, så vil den lande i din 
mappe ’Opret/redigér afregning’. Hold blot 
musen hen over det lille ikon med tre prikker 
for at se hvilke ændringer, du skal foretage

• Find links til mere information, vejledninger 
og regler under ’RejsUd - Afregning’ på 
FOOD medarbejderportal

Kørselsgodtgørelse

 
Hvornår har jeg ret til at få kørselsgodtgørelse 
og hvor meget?

Som udgangspunkt skal du bruge reglen om 
’merudgift’, dvs. at du kan få kørselsgodtgørelse 
for det antal kilometer, som du kører ud over 
din normale tur til og fra det faste tjenestested 
og bopæl. 
 
Eksempel: Har du normalt i alt 50 km. til/fra fast 
tjenestested og bopæl, men du har kørt 75 km. 
i alt pga. et møde et andet sted, så har du ret til 
at få kørselsgodtgørelse for differencen: 75 km. 
– 50 km. = 25 km.

Hvis du ikke kører i privat bil til dagligt mellem 
bopælen og det faste tjenestested, men fx 
kører med tog, kan der ydes godtgørelse for 
det kørte antal km. mellem bopælen og 
bestemmelsessted / mødested.

Brug for mere hjælp?

 
Har du brug for yderligere hjælp til, hvordan 
du benytter RejsUd, kan du kontakte FOOD 
sekretariatet. 

Er du i tvivl om sag og sags-
opgave (projekt og 
aktivitetsnr.), kan din 
vejleder/leder/projekt-
økonom hjælpe dig.

Se video
Sådan afregner du 

i RejsUd

https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/rejsebestilling
https://food.medarbejdere.au.dk/indkoebrejseroekonomi/rejser-og-afregning/#c625449
https://food.medarbejdere.au.dk/indkoebrejseroekonomi/rejser-og-afregning/
https://food.medarbejdere.au.dk/indkoebrejseroekonomi/rejser-og-afregning/
https://vimeo.com/326298591

