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Rejseregler i udlandet - Administrativ forskrift nr. 21 og nr. 22.
2013-51659.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommunes rejseregler
ændres i henhold til sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommunes rejseregler for byrådsmedlemmer og ansatte fremgår af de Administrative forskrifter nr. 21 og nr. 22.
I 1998 vedtog Aalborg Byråd interne regler for udlandsrejser særligt vedrørende byrådsmedlemmers medrejsende ægtefæller/ledsagere (Administrativ forskrift nr. 21). Af reglerne fremgår det om
”Medrejsende ægtefælle/ledsager” at
”Ønsker et byrådsmedlem eller en ansat, at vedkommendes ægtefælle/ledsager deltager i udlandsrejsen, skal pågældende selv betale alle ekstra udgifter, f.eks. flyrejse og forskellen på enkelt/dobbeltværelse samt ekstra fortæring.
I særlige tilfælde vil kunne godkendes, at byrådsmedlemmers medrejsende ægtefælle/ledsager kan
deltage i udlandsrejsen, som repræsentant for kommunen.
Deltagelsen skal forud være godkendt af Magistraten.
Det er en forudsætning, at deltagelsen sker i overensstemmelse med en indbydelse og forekommer
formålstjenlig for kommunen.
I disse særlige tilfælde betaler kommunen rejse- og opholdsudgifter samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter de af Indenrigsministeriet fastsatte regler, men ikke yderligere som f.eks. diæter eller lommepenge.
Er ægtefælle/ledsager kommunalt ansat gives frihed med løn i stedet for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste – dog inden for det maksimum Indenrigsministeriet har fastsat.”
Det er således det almindelige udgangspunkt, at en ansat eller et byrådsmedlem, der er ledsaget af
sin ægtefælle/ledsager på en rejse, selv skal betale alle udgifter forbundet med ægtefællens/ledsagerens deltagelse.
Som det fremgår af de interne regler, er der i særlige tilfælde mulighed for, at Magistraten kan beslutte, at kommunen også betaler for ægtefællen/ledsageren. Forudsætningen for en sådan deltagelse
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er ifølge reglerne, at deltagelse sker ifølge en indbydelse, og at der foreligger en kommunal interesse i ægtefællens/ledsagerens deltagelse.
Siden reglernes vedtagelse har det været Magistratens praksis, at besøg i en af Aalborgs venskabsbyer, hvor der foreligger en invitation, der omfatter en ledsager, kan være omfattet af de særlige
tilfælde, hvor det kan godkendes, at kommunen betaler for ledsageren.
Det har således været opfattelsen, at en ægtefælle/ledsagers deltagelse i disse tilfælde opfylder et
repræsentativt og samarbejdsmæssigt formål, og er et naturligt led i den samarbejdsrelation, der
består i forholdet til Aalborg Kommunes venskabsbyer. Hensigten har således været at bevare og
styrke de internationale relationer, der historisk set har haft en central rolle i udviklingen af Aalborg.
Det bemærkes, at det sædvanligvis vil være sådan, at opholdsudgifter forbundet med besøg i en
venskabsby, der følger af en indbydelse, afholdes helt eller delvist af den pågældende venskabsby.
Oplysninger om rejser, og de hermed forbundne udgifter, foretaget af byrådsmedlemmer og ansatte
i Aalborg Kommune offentliggøres løbende på kommunens hjemmeside.
I byrådets møde den 25. november 2013 vedtog byrådet en udtalelse til Statsforvaltningen, Tilsynet,
som i henvendelse af 7. november 2013 havde anmodet byrådet om at afgive en udtalelse om afholdelse af udgifter for byrådsmedlemmers ægtefællers deltagelse i rejser.
Det fremgår bl.a. af byrådets udtalelse, at (citat) ”I lyset af den generelle samfundsudvikling og den
seneste tids mediedebat om emnet, er der i Aalborg Byråd enighed om, at de gældende regler og
praksis skal revideres, hvilket der hurtigst muligt vil blive taget initiativ til i den nye byrådsperiode.”
De foreslås, at de nuværende rejseregler til udlandet ændres til følgende, og at de to administrative
forskrifter ændres i overensstemmelse hermed:
1. Aalborg Kommune dækker ikke omkostninger for medrejsende ægtefæller og ledsagere.
2. Alle rejser til udlandet for politikere skal godkendes af Magistraten, før rejsen kan påbegyndes
og fremgå af referatet.
3. Alle rejser til udlandet for ansatte skal før rejsen påbegyndes godkendes af borgmester eller
rådmand. Godkendelsesretten kan delegeres til kommunaldirektør og forvaltningsdirektører.
Rejseindberetning vedrørende rejser til udlandet fremlægges fortsat på Aalborg Kommunes hjemmeside, idet der hurtigst muligt udarbejdes en ”portal” på hjemmesiden, hvortil den pågældende
forvaltning selv er forpligtet til at indberette alle rejser til udlandet for såvel politikere som ansatte,
så snart afregningen for rejsen er afsluttet.
De administrative forskrifter vedrørende kommunens rejseregler er vedhæftet.
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Rejse og befordringsgodtgørelse ved rejser
Udlandsrejser
Beslutning:
Anbefales.
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