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Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord
RHF og alle underliggende helseforetak

Bakgrunn/ formål
I Helse Nord RHF er det etablert en praksis med justering av godtgjørelsen til det regionale
brukerutvalget i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets justering av styregodtgjørelsen i
Helse Nord RHF. Dette skjer stort sett annen hvert år – sist i 2010 og nå i foretaksmøte, den
30. januar 2012.
Det er fra flere hold blitt bedt om felles satser for godtgjørelsen til brukerutvalgene i de
underliggende helseforetak.
Formål med denne saken er tosidig:
1. Diskutere felles satser for godtgjørelse til brukerutvalgene i underliggende helseforetak.
2. Foreslå justering av godtgjørelsen for det regionale brukerutvalget (og ev. underliggende
helseforetak) for 2012.
Kvalitet, trygghet og respekt
Å ha kompetente brukerutvalg i helseforetakene er en viktig forutsetning for forankring av og
innspill til saker som er av betydning for brukerne av spesialisthelsetjenesten og deres
pårørende. Det vil gi kvalitet til de avgjørelser som til en hver tid fattes i et helseforetak.
Helse Nord RHF og underliggende helseforetak må gi forutsigbare rammebetingelser også til
brukerutvalgene, for å gi trygghet og stabilitet for brukerutvalgenes medlemmer.
Ved å gi godtgjørelse til brukerutvalgenes medlemmer viser helseforetakene respekt for den
viktige jobben disse utøver.
Felles satser for godtgjørelse til brukerutvalgene i underliggende helseforetak
Det har som nevnt ovenfor blitt bedt fra flere hold om å innføre felles satser for godtgjørelsen
til brukerutvalgene i de underliggende helseforetak. Hittil bestemmes satsene i det enkelte
helseforetak, og det er en del variasjon i størrelsen på beløpene som utbetales.
Administrasjonen har bedt de andre RHF-ene om informasjon med hensyn til godtgjørelsen til
brukerutvalgene i deres underliggende helseforetak, og dette håndteres nokså forskjellig.

Helse Sør-Øst RHF:
NAVN
Helse Sør-Øst
RHF

BUleder
475

BUnestleder

BUmedlem
360
pr. møte
<6t

Anm.:
•
•

•
•

•

•
•
•

Underliggende
helseforetak

RBU-leder honoreres pr. time for møter
som ledes av vedkommende.
Møteforberedelser godtgjøres med kr
360,- pr. time i inntil 2 timer. RBU-leder
kan i tillegg få godtgjort i ytterligere to
timer.
Medlemmer av AU får møtegodtgjørelse
for medgått tid i møtet samt inntil 2 timer
for forberedelser.
Møtende observatør i styret og
medlemmer i styringsgrupper, prosjekter
m.m . godtgjøres med kr 360,- pr. time
samt inntil 2 timer for forberedelser.
Dekning av tapt arbeidsfortjeneste i
henhold til dokumentert tap, dog
maksimalt kr 1 580,- pr. dag.
Refusjonskrav sendes fortrinnsvis fra
vedkommendes arbeidsgiver til HSØ.
Dekning av tapt næringsinntekt i henhold
til dokumentasjon, dog maksimalt kr
1 580 pr. dag.
Andre utgifter (f. eks. ledsager/tolk eller
barnepass) kan søkes dekket av HSØ.
Skal ha samme godtgjørelse som det
regionale BU.

Helse Midt-Norge RHF:
NAVN
Helse MidtNorge RHF

BUleder
21 800

BUnestleder
16 350

BUmedlem
1 450
pr. møte
>4t
950
pr. møte
<4t

Anm.:
•
•
•
•
•

•

Obligatoriske kurs/konferanser – kr 1 450
Telefonmøter og videokonferanser – kr 650
Innlegg/foredrag pr. time – kr 1 450
(dersom ikke møtehonorar)
Leder og nestleder får honorar for tidsbruk
og møtedeltakelse som andre medlemer.
Dekning av tapt arbeidsfortjeneste i
henhold til dokumentert tap, dog maksimalt
kr 2 725 pr dag, inkludert feriepenger (ev
overtid og andre variable tillegg dekkes
ikke)
Dekning av tapt næringsinntekt i henhold
til dokumentasjon, dog maksimalt kr 575 pr
time (inntil 7,5 timer pr dag).

HF-ene i
Helse MidtNorge –
større HF

HF-ene i
Helse MidtNorge –
mindre HF

14 600

7 300

10 950

5 475

1 000
pr. møte
>4t
650
pr. møte
<4t
1 000
pr. møte
>4t
650
pr. møte
<4t

•
•
•
•
•
•
•
•

Obligatoriske kurs/konferanser – kr 1 000
Telefonmøter og videokonferanser – kr 650
Innlegg/foredrag pr. time – kr 1 450
(dersom ikke møtehonorar)
Leder og nestleder får honorar for tidsbruk
og møtedeltakelse som andre medlemmer.
Obligatoriske kurs/konferanser – kr 1 000
Telefonmøter og videokonferanser – kr 650
Innlegg/foredrag pr. time – kr 1 450
(dersom ikke møtehonorar)
Leder og nestleder får honorar for tidsbruk
og møtedeltakelse som andre medlemer.

Helse Vest RHF:
Her har vi ikke mottatt opplysninger.
Helse Nord RHF:
NAVN
Helse Nord RHF

BUleder
20 000

BUnestleder

BUmedlem

Anm.:
•

•

Underliggende
helseforetak

•

De to andre medlemmer av
arbeidsutvalget (RBU-nestleder og ett
RBU-medlem) mottar årlig honorar på
kr 10 000,I tillegg har RBU-medlemmer kr. 1
500,- i møtegodtgjørelse pr. møte
uavhengig av lengden av møtet.
Veldig forskjellig, jf. styreledermøtet.

I Helse Sør-Øst RHF utbetales møtegodtgjørelse etter medgått tid, og det kan virke som en
relativ transaksjonskrevende måte å organisere dette på. I underliggende helseforetak
utbetales samme beløp som på regionalt nivå.
I Helse Midt-Norge RHF utbetales differensierte beløp i forhold til helseforetakenes størrelse.
På RHF-nivå nokså likt godtgjørelsen som utbetales til medlemmer av det regionale
brukerutvalget i Helse Nord RHF.
Det er sikker mange gode grunner for å differensiere godtgjørelsen til brukerutvalgene i
helseforetakene, men ansvaret som påhviler medlemmene i brukerutvalgene er likt –
uavhengig av helseforetakets størrelse.
Etter adm. direktørs oppfatning er godtgjørelsen til brukerutvalgenes medlemmer i all
hovedsak en kompensasjon for dette ansvaret, og det vil derfor være urimelig å differensiere
godtgjørelsen etter helseforetakenes størrelse.
Adm. direktør foreslår å innføre lik godtgjørelse til brukerutvalgene i alle helseforetak i
regionen.

Justering av godtgjørelsen til medlemmer i brukerutvalgene
I Helse Nord er det etablert en praksis med justering av godtgjørelsen til det regionale
brukerutvalget (RBU) i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets justering av
styregodtgjørelsen i Helse Nord RHF.
I foretaksmøte, den 30. januar 2012 ble følgende vedtatt under sak 5-2012 Fastsetting av
styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd:
Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Nord RHF fastsettes til:
Styreleder
kr. 226 000
Nestleder
kr. 151 000
Styremedlemmer
kr. 110 000
Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 200 pr. møte.
Praksisen med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader
utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres.
I gjennomsnittet er styregodtgjørelsen justert med 2,8 % (jf. statsrådens redegjørelse i
foretaksmøte, den 30. januar 2012), og dette innebærer følgende justering av satsene fra 1.
januar 2012:
Brukerutvalgets leder
Brukerutvalgets nestleder
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg
Møtegodtgjørelsen til brukerutvalgets medlemmer

- fra kr 20 000,- til kr 20 500,- fra kr 10 000,- til kr 10 250,- fra kr 10 000,- til kr 10 250,- fra kr 1 500,- til kr 1 540,-

I gjennomsnittet tilsvarer dette en justering på litt over 2,5 %.
Konklusjon
Adm. direktør foreslår å innføre lik godtgjørelse til brukerutvalgene i alle helseforetak i
regionen – uavhengig av helseforetakets størrelse.
Adm. direktør foreslår også å opprettholde etablert praksis med hensyn til videreføring av
Helse- og omsorgsdepartementets justering av godtgjørelsen til styret i Helse Nord RHF til
også å gjelde for brukerutvalgene i alle helseforetak i foretaksgruppen.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende forslag:
A. Prinsippet om lik godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle
underliggende helseforetak i Helse Nord innføres fra 1. januar 2012.

B. Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:
1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak
i Helse Nord fastsettes til:
Brukerutvalgets leder
Brukerutvalgets nestleder
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg
Møtegodtgjørelsen til brukerutvalgets medlemmer

kr 20 500,kr 10 250,kr 10 250,kr 1 540,-

2. Fastsatt godtgjørelse dekker ordinære og ekstraordinære møter.

Bodø, den 22. februar 2012

Lars Vorland
Adm. direktør

