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Praktiske oplysninger for TR og AMiR 
 
Rejsegodtgørelse: 

Deltagerne får rejseudgifterne refunderet af foreningen efter fraværet fra arbejdspladsen. Dog 

refunderes beløb på under 15 kr. ikke. Hovedreglen er, at man skal benytte offentlige trans-

portmidler (bus eller tog på Standard). Benyttes rejsekort skal kopi af rejsen og pris herfor 

vedlægges (en rejseopgørelse kan printes fra rejsekortet.dk – Selvbetjening – Mine Rejser). 

Hvis det er nødvendigt, er det muligt at benytte fly.  

 

Kører du i egen bil, skal I mindst være tre kursusdeltagere i bilen for, at du kan få transporten 

refunderet. Der refunderes efterfølgende 1,94 kr. pr. kørt km. 

 

Kører du alene i egen bil, refunderer Farmakonomforeningen et beløb svarende til, hvad det 

ville have kostet dig at bruge offentlige transportmidler jf. ovenfor. Som dokumentation kan du 

bruge et skærmdump fra www.dsb.dk, hvor rejsen er angivet og beløbet fremgår.  

 

Taxaudgifter refunderes efter forudgående aftale mod aflevering af taxakvittering. 

 

 
Fagligt ombud / tjenestefri med eller uden løn:  

For apoteksansatte gælder, at du bevarer din løn under kursus. Apotekeren får refunderet løn-

udgiften, såfremt kurset falder på din arbejdsdag. Hvis du er erstattet af en kollega eller en 

vikar på kursusdagen refunderes i stedet apotekerens lønudgift hertil. 

 

For offentligt ansatte og ansatte i industrien skal du, som udgangspunkt, søge om tjenestefri 

med løn hos din arbejdsgiver. 

 

Hvis dette ikke bevilges er der to muligheder: 

 

 du bliver trukket i løn, hvorefter Farmakonomforeningen betaler den manglende løn, 

fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og A-skat. 

 

 du bliver ikke trukket i løn. Din arbejdsgiver får refunderet lønudgiften af Farmakonom-

foreningen. 

 

Hvorvidt din arbejdsgiver vælger at give tjenestefri med løn eller foretager løntræk, må du selv 

undersøge. 

 

I Lov om arbejdsmiljø står, at arbejdsgiveren afholder udgifter ved arbejdsmiljørepræsentan-

tens hverv og godtgør tab af indtægt. Der gives IKKE fagligt ombud eller tjenestefri uden løn. 

 
Er du i tvivl om refusionsudgifterne, kan du kontakte foreningens sekretariat på tlf. 3312 0600. 

  
 

http://www.dsb.dk/

