
Bilag A – Regelsæt – RUS 2 - Instruks til Rejse- og udlægssystem – 
Decentral godkenders typiske opgaver i RUS 2

RUS 2 er opsat således, at godkendelsesprocedurerne følger opsætningen i ØSS. Derved kan der ikke ske 
udbetaling af rejseudgifter eller udlæg, forinden en godkendelse fra en decentral  bemyndiget medarbejder 
samt en finansgodkendelse fra det centrale rejsekontor i ØA foreligger.

I forbindelse med godkendelsesprocedurerne har de decentrale godkendere og de centrale finansgodkendere 
nogle kontrolopgaver, der som minimum skal forholdes til før en rejse- eller udlægsafregning kan godkendes eller 
finansgodkendes.

I praksis betyder ovenstående, at godkender i RUS 2 bl.a. skal kunne svare JA på nedenstående spørgsmål 
inden der godkendes, hvorved rejse- eller udlægsafregning sendes til endelig behandling på Rejsekontoret.

Område i system Spørgsmål som ”Godkender” 
skal kunne svare ja til

Øvrige anbefalinger og eller kommentarer

Generelle oplysninger 

Afregningsdetaljer / 
Information

 Er der valgt korrekt 
”Afregningsskabelon”?

 Er feltet ”Afregningsnavn”, udfyldt med 
tilstrækkelige oplysninger?

 Er der valgt korrekt ”formål”?

Rejseafregning – Udlægsafregning – Forskud

Kan man ud af teksten se at der er tale om en navngiven 
begivenhed som er tjenstlig, eksempelvis: 
”Konference – Nera 2017 Cph Sydhavn”. 
”Møde – Erfa moms SDU Odense”, 
”Undervisning – HDFR 1. semester Rungstedgaard”, 
”Workshop – xxxxxxx  osv)

Godkender kan i tilfælde af at rejsens mål er USA, men der er 
en overnatning i København og en i Amsterdam ændre ”formål”  
ud for de enkelte udgifter som har relation til København og 
Amsterdam.

Rejseoplysninger / 
Information

 Er ”afrejsedato” og ”hjemkomstdato” 
korrekt?

 Er ”afrejsested”- Land/by korrekt?
 Er  ”Destination”- Land/by korrekt?

Kontering  Er der angivet en fuldstændig 
kontering?

Alle segmenter skal være udfyldt?
Hvis det pågældende segment skal være blankt, skal det være 
udfyldt med 0-er (nuller) (vil være forudfyldt)

Info: der vil være andre oplysninger under Kontering som ikke har noget 
med kontering at gøre men har med start og slutdato for ansættelse ifm 
rejsegodtgørelses indberetning, tjenestestedsadresse, samt 
medarbejdernr.

Moms  Er der for udgiften og anvendt 
omkostningstype sammenhæng til 
rigtigt momsvalg?

Hvis ikke, kan godkender ændre momsen

EU - MOMS  Er der EU-moms på bilagene er 
fakturaen så splittet op i omkostning 
og EU moms på særskilt 
omkostningstype Moms i EU-land?

Det er op til det enkelte instituts sekretær at anvende 
muligheden så længe det er den rejsende der skal foretage 
denne opsplitning. 

Rejsedage  Er der reduceret for tilbudte måltider?
 Er diæter behandlet korrekt?
 Er der noteret antal dage med 

overnatninger?
Rejsedage – Måltider 
efter regning

Er der i ovennævnte rejser dokumenteret 
rimelige udgifter og er disse inden for 
beløbsgrænserne.

 Er rejsen under 24 timer

Rejser man efter regning kan der maksimalt benyttes 75% af 
Dagpengebeløbet til måltider, hvis man rejser over 24 timer 
(eksempel. Pr 1/1-2021 533 kr. *0,75 = 399,75).

 Rejse under 24 timer
Der refunderes rimelige merudgifter til måltider o.l.mod 
dokumentation. Ved rimelige merudgifter forstås: morgenmad 
20%, frokost og middag hver 40% af de 75% af dagpengebeløbet. 
Dog skal det altid ses i forhold til om der i løbet af dagen har været 
gratis måltider.
Hvis dokumentationen er bortkommen kan der laves en tro og 
loveerklæring, men der refunderes kun op til maksimalt 40 % af de 
75% af dagpengebeløbet for frokost og middag og 20 % for 
morgenmad. 



 Er rejsen over 24 timer i Danmark

 Er rejsen over 24 timer i Udlandet

 Rejse over 24 
Der refunderes rimelige merudgifter til måltider o.l.mod 
dokumentation. Ved rimelige merudgifter forstås: morgenmad 20 
%, frokost og middag hver 40 % af de 75% af dagpengebeløbet.

Er rejser over 24 timer vurderes rimelige merudgifter til måltider 
totalt set, i forhold til de 75% af dagpengebeløbet, dog skal det 
altid ses i forhold til om der i løbet af dagen har været gratis 
måltider.

Vær opmærksom på reglerne for udstationering (rejse over 28 
dage) både ved rejser i Danmark og i udlandet

Kørsel  Er der anført en tilstrækkelig 
beskrivelse af ruten fra og til?

 Er det tjenestelige formål anført?
 Er det kun mer-udgifter som dækkes?
 Er bilens registreringsnummer oplyst?
 Er dokumentation for strækning 

vedlagt?

Kørselsruten (dvs. start- og slutsted samt delmål) skal angives 
med navn , adresse og by.

Det er kun merkørte kilometer der dækkes forudsat at man 
benytter bilen som normal transport hjem/arbejde.

Hvis kun kørsel i mange dage så kan ”Bilag til kørselsafregning” 
benyttes, kan findes her: http://www.okonomi.aau.dk/blanketter/ under 
Rejser.

Ved Kørsel i Lejet Bil  Er lejekontrakt vedlagt?
 Er samlet faktura vedlagt, hvoraf start 

og slut km. er angivet?
 Er hjælpeskema ved tjenestelig kørsel 

i lejet bil udfyldt korrekt og vedhæftet?

Det skal kunne specificeres og opgøres den tjenestelige og 
private brug af bilen, sådan den tjenstlige del kan refunderes.
se link hvor blanket kan findes - 
http://www.okonomi.aau.dk/blanketter/ 

FLY  Hvis der er købt en flybillet hos andre 
end Egencia, foreligger der så 
boardingpass på flyrejsen?

Hotel  Hotel - Er der anført antal 
overnatninger?

 Er fakturaen udspecificeret iht. 
reglerne for moms af køb?

 Er momsen behandlet korrekt på 
afregningen?

 Er hoteldisponeringsbeløbet 
overholdt?

 Er hoteldisponeringsbeløbet ikke 
overholdt, er der så indsat en gyldig 
forklaring?

 Er minibar mv.  fjernet fra 
hoteludgiften?

Skal være anført i beskrivelsesfeltet

Se link 
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=374290 

Se nederst ved bilag i Link 
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=341200 

Udgifter  Er der givet en tilstrækkelig 
beskrivelse af udgifterne

f.eks. Taxi – hvorfra og hvortil og anledning. Bøger til brug for 
hvad?

E-transaktioner  Er relevante e-transaktioner vedr. 
afregningen tilknyttet og 
dokumentation herfor vedlagt?

Gælder for 
 Diners rejsekonto, 
 Eurocard og 
 Forskud

Bilag  Er der vedhæftet den nødvendige 
dokumentation for samtlige udgifter?

 Er den vedhæftede dokumentation 
læsbar også hvis den genudskrives?

 Er der dokumentation for manuel 
indsat valutakurs?

Fra implementering af RUS 2 og 6 mdr. frem skal den 
rejsende, foruden at scanne bilag ind på rejseafregningen, 
vedlægge de originale bilag fysisk, som sekretæren opbevarer 
indtil rejsen er endelig finansgodkendt. Først herefter må 
sekretæren smide dem væk.
Godkender skal sikre at kvaliteten af det indscannede er i 
orden.

Beskrivelser  Er beskrivelsesfelter fyldestgørende 
udfyldt? 

Bank konto 
oplysninger  i gæste 
modul

 Er de indtastede oplysninger i 
gæstemodul korrekte i forhold til den 
udfyldte gæsteblanket da/en?

 Er du opmærksom på indhold af 
Udenlandske bankoverførsler af 
rejsetilgodehavender?

https://www.okonomi.aau.dk/blanketter/ 

Vær opmærksom på 
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=357701 

Kommentarer  Er der indsat de nødvendige 
kommentarer?

f.eks. hvis hoteldispositionsbeløbet er overskredet. Hvis der er 
uforholdsmæssigt store taxa udg. Ved repræsentationsudgifter: 

http://www.okonomi.aau.dk/blanketter/
http://www.okonomi.aau.dk/blanketter/
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=374290
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=341200
https://www.okonomi.aau.dk/blanketter/
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=357701


anledning, antal deltagere, deres navn og firma, deres 
tilknytning til AAU, tid og sted

Godtgørelser  Ser beløbene på rejseafregningen 
realistiske ud?

 Er de forskellige takster overholdt?

5 dage til Norge koster ikke 350.000 kr.

F.eks. takster/satser for repræsentation og interne ydelser samt 
hoteldispositionsbeløb, er de overholdt?

Detaljer Her ses de forskellige omkostningstypers udkonteringer
Historik I dette faneblad oplistes hvilke personer, der har kigget på 

afregningen og deres evt. kommentarer
Budget og andre 
decentrale forhold

 Er der budgetmæssig dækning for de 
afholdte udgifter?

 Er de aftaler der er lavet ifm. accept af 
at rejsen kunne foretages, overholdt?

Der kan være andre forhold som man som decentral godkender 
skal forholde sig til.

Generelle forhold  Er eksterne og interne regelsæt 
overholdt?

Klik her for andre vejledninger om RUS 2.  husk at sætte link ind

Eksempel
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