Regler for rejserefusion
Nærværende regler træder i kraft pr. 1. marts 2015 og erstatter alle tidligere
regler for rejserefusion. Således vedtaget af Enhedslistens forretningsudvalg 28.
januar 2015.
De overordnede principper
Hvem kan få rejserefusion
Vedtægtsdefinerede grupper
Godkendte landsudvalg
Folketingskandidater og årsmødevalgte
Udenlandsk rejseaktivitet
Hvad gives der ikke rejserefusion til
Afvigelser fra principperne
Rejserefusion ved større møder, kurser og træf
Ansatte

De overordnede principper
Medlemmer skal kunne deltage i centralt fastlagte aktiviteter uden økonomiske omkostninger
til transport. Som udgangspunkt udbetales der rejserefusion svarende til billigste offentlige
transportmiddel, uanset hvilken transportform, der anvendes. Omkostninger til pladsbillet kan
også refunderes. Hvis den billigste transport indebærer, at der kombineres mellem forskellige
transportformer, skal dette vælges, idet der dog kan tages hensyn til den samlede rejsetid.
Der betales kun for faktiske omkostninger, hvis man har haft en mindre udgift. Hvis man har
kørt gratis, kan man naturligvis ikke få noget.
Ved transport med bil ydes 2,00 kr. pr. kilometer. Kilometertaksten er en konkret politisk
beslutning og ikke noget, der reguleres automatisk. Ved transport med bil ydes også betaling
for broudgifter.
Hvis der transporteres mere end 2 person med bilen til et transporttilskudsdækket møde kan
der ydes 3,00 kr. pr. km. plus broudgifter.
Ved transport, som indebærer transport med færge, betales også for dette.
Ved transport med fly, som specielt kan være aktuelt fra Ålborg, Bornholm gælder, at hvis det
er dyrere end billigste kollektive transport (inklusiv færge) ydes kun det billigste.

Hvis der vælges første klasse, er det for egen regning.
Anmodning om udbetaling samt bilag skal fremsendes til Landskontoret senest 30 dage efter
udgiften er afholdt. Bilag, der indsendes efter mere end 30 dage, udbetales kun efter konkret
vurdering. Bilag, der indsendes mere end et halvt år efter udgifterne er afholdt, udbetales
ikke.
Ved mistanke om misbrug kan rejserefusion til enkeltmedlemmer efter konkret vurdering
stoppes.

Hvem kan få rejserefusion
Vedtægtsdefinerede grupper
HB, FU, Vedtægtsnævn, Rød Fond, samt alle grupper og udvalg som nedsættes i tilknytning
til udførelse af disses virksomhed  herunder f.eks. rejseholdet.

Godkendte landsudvalg
Alle udvalg som er godkendt af HB som landsudvalg. Samt alle koordinationsgrupper og
undergrupper, som disse udvalg måtte oprette. Faglige netværk og koordinationsgrupper og
undergrupper som disse måtte oprette.

Folketingskandidater og årsmødevalgte
Alle møder og aktiviteter som man er nødt til at rejse til for at forvalte sit mandat som kandidat
eller årsmødevalgt. Årsmøde delegerede og alle der optræder på årsmødet som: Dirigenter,
referenter, aktivister, Vedtægtsnævn, Rød Fond. Alle seminarer og aktiviteter i arbejdsplanen
som kræver rejseaktivitet.

Udenlandsk rejseaktivitet
Hvis man rejser på vegne af Enhedslisten betales rejseudgifter og eventuelle rimelige
omkostninger efter konkret beslutning hver gang i FU.
Hvis man rejser på egne vegne til et politisk arrangement uden for Danmark, kan man som
udgangspunkt ikke få dækket udgifter.

Hvad gives der ikke rejserefusion til
Der ydes ikke rejserefusion fra den centrale kasse til følgende aktiviteter
● Rejseaktiviteter i lokalafdelingen
● Rejseaktiviteter i regionen

● Rejseaktiviteter til ikke centralt fastsatte aktiviteter
● Rejseaktiviteter til demonstrationer

Afvigelser fra principperne
Muligheden for at rejse uden for disse principper er til stede, men kræver konkret
godkendelse af FU.
Det gælder for eksempel
● Når medlemmer af HB flyver til HBmøder eller ekstraordinære HBmøder
● Når FU beder konkrete personer om at komme til et FUmøde
● Når HB/FU vælger at give tilskud til fællestransport, efter konkret indstilling fra HB/FU
● Når HB/FU vælger at understøtte et politisk arrangement i et andet land ved at give
konkret tilskud til medlemmernes deltagelse

Rejserefusion ved større møder, kurser og træf
Ved større møder, kurser og træf (møder hvor Landskontoret udarbejder deltagerliste)
udbetales rejserefusionen på baggrund af en liste der udfyldes af hver enkelt deltager ved
indskrivningen til det pågældende møde. Her angives hvor langt der er kørt, hvad rejsen har
kostet og om der i givet fald har været flere i bilen m.v.. Dette berigtiges ved en underskrift.
Herefter udbetales rejserefusionen på baggrund af de afgivne oplysninger. Der foretages
jævnligt stikprøvekontrol.

Ansatte
Ansattes rejseaktiviteter reguleres ikke ved denne bestemmelse.

