
        
          
                                                                   
 

 
 
     
 
              
 

Vejledning om tidsregistrering, transportudgifter og eventuel overnatning i forbindelse med 

Anklagerforum den 1.-2. juni 2017 i København 

 

Tidsregistrering 

 Medarbejdere i DCA registrerer tiden som aktivitet under konto 62004 – faglige og sociale 

arrangementer. 

 Medarbejdere i politikredsene registrerer tiden på konto 981200. 

 

Der skal ikke tidsregistreres mertid, overarbejde eller flextid i forbindelse med deltagelse i Ankla-

gerforum. 

 

Evt. rejsetid til og fra Anklagerforum, som ligger ud over normal transporttid mellem bopæl og 

tjenestested, kan medregnes og tidsregistreres som arbejdstid.   

 

Aktiviteter torsdag efter kl. 17.00, herunder deltagelse i middagen torsdag aften samt eventuel ind-

kvartering på hotel og overnatning, er ikke arbejdstid og skal derfor ikke tidsregistreres i Polpai. 

 

Udgifter til transport og måltider 

Eventuelle merudgifter til transport til og fra Anklagerforum dækkes af tjenestestedet. Udgifterne 

bliver afholdt af deltagerens embede, og som udgangspunkt skal det billigste offentlige transport-

middel benyttes, medmindre andet er aftalt med nærmeste leder. 

 

Alle måltider er inkluderet i Anklagerforum, dvs. frokost og middag torsdag samt morgenmad og 

frokost fredag.  

 

Time-dagpenge udbetales af tjenestestedet efter almindelig gældende regler. 

 

Overnatning 

For medarbejdere bosat uden for HT-zonen og S-togsnettet i Storkøbenhavn tilbyder Rigsadvoka-

ten overnatning på WakeUp Copenhagen i Carsten Niebuhrs Gade og CABINN City Hotel i Mit-

chellsgade natten mellem torsdag og fredag. 
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Kun under særlige omstændigheder kan deltagere bosiddende i Storkøbenhavn være berettiget til et 

værelse. I disse tilfælde skal der tages kontakt til Jean E. Hørdum-Axelsen på tlf. 7268 9018 eller 

via e-mail jha@ankl.dk. 

 

Værelsesudgiften inkl. morgenmad betales af Rigsadvokaten. Eventuelle øvrige udgifter – herunder 

internet, minibar mv. – skal afregnes særskilt af den enkelte deltager ved afrejsen fra hotellet og 

kan eventuelt godtgøres af tjenestestedet, hvis de har været tjenstligt begrundet. 

 

Ønskes en ekstra overnatning natten mellem onsdag den 31. maj og torsdag den 1. juni afholdes 

udgiften af de enkelte embeder. Dette aftales med nærmeste leder. 
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