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DPU retningslinjer vedr. rejseomkostninger mellem Aarhus og København.  
 
DPU har særligt store rejseomkostninger, da campus ligger både i Aarhus og København. Dels 
dubleres størstedelen af undervisningen, ligesom der er megen mødeaktivitet på tværs af geografi.  
 
For at reducere udgifterne til rejser gælder følgende praksis: 
 
Transport 
Medarbejderne anvender billigst mulig offentlig transport, hvilket er defineret ved rejser på DSB 2. 
klasse med pladsbillet. Kun institutlederen kan give lov til rejser på 1. klasse.  
 
Såfremt der anvendes egen bil – og dette ikke er i DPU’s interesse, men udelukkende 
medarbejderens – kan instituttet refundere et beløb svarende til udgiften til, hvad togbilletten ville 
koste.  Medarbejderen får således ikke refunderet den fulde km-takst og ej heller 
færgebillet/broafgift, idet der er sat et udgiftsloft svarende til prisen på en standard togbillet og en 
pladsbillet. Kun institutlederen kan give lov til at køre i egen bil.  
 
AU’s biler må som udgangspunkt ikke anvendes til transport mellem Aarhus og København, med 
mindre det er i DPU’s interesse. Kun institutlederen kan give lov til at køre i AU’s biler.  
 
Taxa må kun anvendes i de tilfælde, hvor man er i tidsnød ift. at nå frem til møder/undervisning eller 
togafgang. Så vidt muligt skal rejser foretages med bus/s-tog, hvilket er betalt gennem togbilletten.  
 
Overnatning 
Som udgangspunkt skal undervisning og møder arrangeres, så rejseomkostninger minimeres. Kun i 
de tilfælde, hvor det ikke er muligt at nå frem til undervisning/møder om morgenen kan der betales 
overnatning.   
 
Det hotel, der vælges skal altid være det billigst mulige. Spørg efter aftaler med AU 
 
DPU benytter følgende hoteller i Aarhus: 
Cabinn Aarhus, Kannikegade 14, 8000 Aarhus C  
Best Western, The Mayor Hotel, Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C  
Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C 
Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C 
Hotel Ritz, Banegårdspladsen 12, 8000 Aarhus C 
Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C 
 
Nye regler for godtgørelse af kørsel i egen bil mellem Aarhus og København 
Fra 1. januar 2017 kan medarbejdere på DPU få refunderet beløbet svarende til en togrejse, hvis man 
vælger at tage sin egen bil til og fra undervisning, mv. i  Aarhus og København.  
Normalt skal der anvendes offentlig transport på rejser mellem Aarhus og København, men for at 
skabe større fleksibilitet, vil det fremover være muligt at få refunderet et beløb svarende til et togklip 
og en pladsbillet med DSB, hvis man kører turen i egen bil. I praksis betyder det, at når du skal 
afregne i AURUS, så skal du i forklaringsfeltet skrive ”kørsel i egen bil iht. aftale på DPU”. Herefter vil 
der blive afregnet med en kilometergodtgørelse med et udgiftsloft svarende til hvad togbilletten ville 
koste. Dette beløb er pt. 321. kr. pr. vej – altså 642 kr. retur. Medarbejderen får således ikke 
refunderet den fulde km-takst og ej heller færgebillet/broafgift, idet der er sat et udgiftsloft 
svarende til prisen på en togbillet og en pladsbillet. 
Retningslinjerne gælder både i forhold til instituttets fastansatte medarbejdere, eksterne lektorer.  

https://www.cabinn.com/hotel/cabinn-hotel-i-aarhus
http://www.themayor.dk/
http://www.comwellaarhus.dk/
https://www.scandichotels.dk/hoteller/danmark/aarhus/scandic-aarhus-city
http://www.hotelritz.dk/?gclid=CJDlqrmWv9ACFQHjcgodhPUDLA
https://www.radissonblu.com/da/hotel-aarhus

