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NOTAT 

Til: Forretningsudvalget 

Udbetaling af godtgørelse for kørsel i egen bil 

Spørgsmål fra forretningsudvalget 

Forretningsudvalget udsatte på sit møde den 11. juni 2019 ovennævnte sag til 
forretningsudvalgets møde den 18. juni 2019. 

Til mødet den 18. juni 2019 har forretningsudvalget udbedt sig følgende oplys-
ninger: 

1. Et estimat af den udgift og merudgift, der vil være forbundet med udbetaling 
af godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer (og andre per-
soner, som er udpeget af regionsrådet til at varetage regionale hverv) med Skat-
terådets satser vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse for befordring. 

2. Et estimat af den udgift og merudgift, der vil være forbundet med udbetaling 
af godtgørelse for kørsel i egen bil til regionens medarbejdere med Skatterådets 
satser vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse for befordring. 

3. Klargøring af, om medlemmerne af De Videnskabsetiske Komiteer for Re-
gion Hovedstaden i givet fald vil modtage kørselsgodtgørelse med de samme 
satser som regionsrådets medlemmer. 

 

Svar fra administrationen 

Ad 1. Vedr. regionsrådets medlemmer og andre personer, som er udpeget af re-
gionsrådet til at varetage regionale hverv:  

- Udgift i 2020: Ca. 228.000 kr. 

- Merudgift i 2020: Ca. 100.000 kr. 

Begge estimater bygger på tallene for 2018. 
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Ad 2. Vedr. regionens medarbejdere: 

- Udgift i 2020: Ca. 9.400.000 kr. 

- Merudgift i 2020: Ca. 4.200.000 kr. 

Begge estimater bygger på tallene for 2018. 

 

Ad 3.:   

Det kan oplyses, at beslutninger vedrørende godtgørelser til regionsrådets med-
lemmer også har virkning for medlemmer af De Videnskabsetiske Komiteer for 
Region Hovedstaden.  

Dette følger af Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden, hvorefter indeha-
vere af regionale hverv, som ikke samtidig er medlemmer af regionsrådet, har 
adgang til at modtage udgiftsgodtgørelser i samme omfang som medlemmer af 
regionsrådet. 
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