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Retningslinjer for diæter, honorar, anden mødeforplejning mv.
Et medlem, der bliver udpeget til Behandlingsrådet eller et fagudvalg under Behandlingsrådet, kan være berettiget til få dækket udgifter i forbindelse med et møde i Behandlingsrådet. Medlemmet kan desuden være
berettiget til anden kompensation. Udgifter kan f.eks. være transportudgifter, mødediæter, honorar eller frikøb. Som udgangspunkt udbetales der ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
Behandlingsrådets retningslinjer for diæter, honorar, anden mødeforplejning mv. tager bl.a. udgangspunkt i:
•

•
•
•
•

Danske Regioners regler for honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre
godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg m.fl. for perioden 2018 til
2022”,
Cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten,
Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv” (BEK
nr.1770 af 27/12/2018 § 4, stk. 2) (med senere ændringer)
Handicapkonventionens artikel 3
Ligningslovens gældende satser for skattefri kørselsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel.

Det enkelte råds- eller fagudvalgsmedlem skal, så vidt det er muligt, selv ansøge om refusion af udgifter og
anden kompensation ved at ansøge igennem Improvento Mødeafregning. Oprettelse af brugeradgang til
Improvento Mødeafregning sker via Rådssekretariatet.
Hvis udpegningen til enten Behandlingsrådet eller et fagudvalg under Behandlingsrådet sker i kraft af en ansættelse i en region, skal den pågældendes region dække alle udgifter, som den udpegede er berettiget til.

Mødediæter
Når et medlem af Behandlingsrådet eller et fagudvalg under Behandlingsrådet deltager i et møde hos Behandlingsrådet, er medlemmet berettiget til mødediæter. Mødediæterne udgør pr. 1. januar 2021 1:

1

For 2018 udgør diæterne 425 kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det
dobbelte. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr., første gang den 1. januar 2020, jf. BEK
nr.1770 af 27/12/2018 § 4, stk. 2.
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2021

2022

For møder under 4 timer

435 kr.

440 kr.

For møder over 4 timer

870 kr.

880 kr.

Rejsetid medregnes i mødetiden og starter ved afrejse fra seneste opholdssted (fx hjemadresse eller andet
sted, hvor man har været til møde) og slutter, når medlemmet ankommer til Behandlingsrådets mødested.
Mødediæter er skattepligtig indkomst, og der trækkes skat af beløbet inden udbetaling.

Transportudgifter
Udgifter til transport i forbindelse med mødet i Behandlingsrådet refunderes mod dokumentation for afholdte
udgifter. Ved valg af transportform skal der tages hensyn til et passende tidsforbrug, rejsetidspunkt, og øvrige arbejdsmæssige forhold, samtidig med at rejsen skal foretages inden for en økonomisk forsvarlig
ramme. Udgifter til tog- og færgerejser der foretages på 1. klasse kan refunderes efter aftale.
Kilometergodtgørelse afregnes efter opmåling på KRAKs hurtigste rute. Ruten beregnes fra medlemmets
hjemadresse (eller andet mødested) til Behandlingsrådet og retur til medlemmets adresse (eller andet mødested). Udgifter til bro, parkering, bus og taxa refunderes efter dokumentation.
Ved kørsel i egen bil kan der ydes kilometerpenge (skattefrie kørepenge) efter Ligningsrådets gældende
satser, der i 2021 er:
2021

2022

Kørsel indtil 20.000 km.

3,44 kr.

3,51 kr.

Kørsel over 20.000 km.

1,90 kr.

1,98 kr.

Refusion af transportudgifterne er ikke skattepligtig indkomst, men det indberettes til Skattestyrelsen i forbindelse med udbetalingen.

Udgifter forbundet med rejser og overnatning
Ved rejser under 24 timer for Behandlingsrådet dækkes rimelige udgifter til fortæring og andre fornødenheder efter regning. Hvis der tilbydes gratis måltider under rejsen, kan der ikke samtidig ske dækning af udgifter til måltider.
I særlige tilfælde, hvor rejsen for Behandlingsrådet varer over 24 timer, kan der ydes godtgørelse til småfornødenheder (25 %-godtgørelse) 2. Den særlige 25 %-godtgørelse kan udbetales til medlemmer, der er

på en rejse af en varighed på mindst 24 timer til et midlertidigt arbejdssted, og derfor overnatter udenfor hjemmet. Udgifter til mad og drikke (kost) dækkes efter regning, dog maksimalt 140 kr. pr måltid

2

Satsen fastsættes i henhold til Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser. Fremgår desuden af Skat.dk: Rejsefradrag
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(frokost eller aftensmad). Beløbet (25 %-godtgørelse) er tænkt til dækning af udgifter til småfornødenheder – fx lidt frugt, en kop kaffe eller et stykke chokolade – og kan udbetales uden dokumentation for
de faktiske udgifter.
Satserne udgør:

25 % godtgørelse til småfornødenheder pr. døgn

2021

2022

133 kr.

134,75 kr.

I de tilfælde, hvor rejsen for Behandlingsrådet varer over 24 timer, og hvor der overnattes udenfor egen bopæl, bliver der booket overnatning via Rådssekretariatet.
Refusion af udgifter forbundet med rejser og overnatning er ikke skattepligtig indkomst, men det indberettes
til Skattestyrelsen i forbindelse med udbetalingen.

Honorar
Eksperter og konsulenter, der er direkte udpeget som medlemmer af Rådet eller et fagudvalg, kan være berettiget til honorar. Udbetaling af honorar sker kun ved forudgående aftale.
Honoraret for eksperter og konsulenter udpeget til Rådet udgør 6.000 kr. pr. møde. Honorarets størrelse er
gældende indtil Behandlingsrådet træffer anden beslutning.
På baggrund af overvejelser om arbejdets karakter og omfang, Rådets kompetence og de krav, der stilles til
medlemmet af Rådet er honoraret fastsat med udgangspunkt i3:
-

En mødetid på ca. 6 timer og forberedelsestid ca. 4 timer pr møde.
En timesats svarende til 600 kr. pr time

Ved ekstraordinære rådsmøder, som ved en konkret vurdering, har åbenlyst kortere dagsorden og mødetid,
samt væsentligt kortere forberedelsestid, og ved virtuelle møder, kortere transporttid, reduceres honorarbeløbet, således der udbetales honorar svarende til 25 % af det aftalte.
For eksperter og konsulenter udpeget til fagudvalg sker der en individuel konkret vurdering af honorarets
størrelse. Honoraret tager afsæt i arbejdets omfang, medlemmets kompetence og de krav, der stilles til
medlemmet4.
Et medlem af Rådet eller et fagudvalg er berettiget til refusion for transportomkostninger på samme vilkår
som øvrige medlemmer, jf. afsnittet ovenfor.

Frikøb, f.eks. af praktiserende mødedeltagere
Privatpraktiserende sundhedsmedlemmer som f.eks. speciallæger, fysioterapeuter, psykologer mv. kan
blive frikøbt til mødedeltagelse i de tilfælde, hvor Behandlingsrådet vurderer, det er relevant.

3

Timesatsen tager udgangspunkt i Cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten § 6, som angiver principper for
fastsættelse af timesats for honorarer.

4

jf. Cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.
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Betalingen beregnes på baggrund af den faktiske mødetid i Behandlingsrådet + rejsetid. Timetaksten er baseret på en analogisering af anvendt timetakst på det pågældende fagområde.
Betaling for frikøb er skattepligtig indtægt, og der trækkes skat af beløbet før det udbetales.
Refusion for rejseudgifter følger retningslinjerne beskrevet i afsnittet om refusion for transportomkostninger.
Eksempelvis er timetaksten for privatpraktiserende i almen praksis baseret på en analogisering af anvendt
timetakst til fx ”Fast tilknyttet læge på plejecenter” som fremgår af ”Aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation, staten, Danske Regioner og KL om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre”, hvor der står at følgende timetakst for lægernes rådgivning skal anvendes: 901 kr. i 1. april 2016-niveau.Timetaksten procentreguleres årligt 1. april og 1. oktober med baggrund i procentreguleringen for
ydelseshonorarer til praktiserende læger.
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