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STYRESAK 102-2007   FORETAKSREGISTERETS NEKTINGSVEDTAK  
 OM STYREENDRING – JF. STYRESAK  
 89-2007/6 REFERATSAKER 
 Styresaken ble lagt frem ved møtestart. 
 

Møtedato: 7. november 2007 

 
Formål/sammendrag 
I styremøte, den 10. oktober 2007 fikk styret i Helse Nord RHF lagt frem brev fra Nærings- 
og handelsdepartementet av 2. oktober 2007 ad. klage på Foretaksregisterets nektingsvedtak 
om styreendring, jf. styresak 89-2007/6 Referatsaker (se vedlegg 1). 
 
Som følge av dette brevet ble det reist spørsmål om utbetaling av godtgjørelse som 
styremedlem til en fast møtende vararepresentant er urettmessig, og i så fall om for mye 
utbetalt honorar kan/bør kreves tilbake.  
 
Administrasjonen har bedt juridisk rådgiver, advokat Ann Elisabeth Rødvei, om en vurdering 
av begge spørsmålene (se vedlegg 2). 
 
Bakgrunn/fakta 
I valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF, som ble gjennomført, den 5. mai 
2006 ble Kari B Sandnes valgt til 1. vararepresentant i Helse Nord RHF’s styre.  
 
Fra og med styremøte, den 20. august 2006 har Kari B. Sandnes møtt som fast representant i 
RHF-styret etter at styremedlem Mona Fagerheim fratrådte med virkning fra samme dato. 
 
Med bakgrunn i forskrift om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og 
helseforetaks styrer, § 13, samt brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 11.3.2005, har 
styret i Helse Nord RHF og Helse Nords administrasjon antatt at fratredelsen som beskrevet 
over automatisk medfører opprykk og deretter registerføring som styremedlem i 
Foretaksregisteret. 
 
Sandnes har i realiteten fungert som ordinært styremedlem, og hun har i perioden fra 20. 
august 2006 mottatt godtgjørelse som styremedlem. Beslutning om å utbetale godtgjørelse 
som styremedlem til Sandnes er gjort administrativt og forankret i administrasjonens 
vurdering av at styremedlem Fagerheims fratreden automatisk medførte opprykk av 1. vara til 
styremedlems posisjon.  
 
Helse Nord RHF’s krav om registerføring av Sandnes som styremedlem ble imidlertid ikke 
tatt til følge av Foretaksregisteret, og i klagesak avgjort av Nærings- og 
Handelsdepartementets 2. 10.2007, må det legges til grunn at Sandnes formelt er å betrakte 
som varamedlem til styret i Helse Nord RHF. 
 
Vurdering 
I vurderingen til advokat Rødvei redegjøres det for både rettmessigheten av honoreringen som 
styremedlem og adgang til tilbakekreving av eventuelt for mye utbetalt godtgjørelse.  
 
Her viser vi til vedlegg 2. 



 
 
Konklusjon 
Adm. direktør slutter seg til advokatens vurdering, om at Kari B. Sandnes også i fremtiden 
mottar godtgjørelse som fast møtende styremedlem.  
 
Siden utbetalingen av godtgjørelse som fast møtende styremedlem ikke ansees som 
urettmessig, vil Helse Nord RHF heller ikke benytte seg av en eventuell tilbakesøkingsrett. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Kari B. Sandnes, 1. vararepresentant til styret i Helse Nord RHF, mottar godtgjørelse som 

fast møtende styremedlem frem til nytt valg av ansattes representanter til styret i Helse 
Nord RHF er gjennomført. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF anser tidligere utbetalt godtgjørelse som rettmessig. 
 
3. Adm. direktør bes om å oversende saken til Helse- og omsorgsdepartementet til 

orientering. 
 
 
Bodø, den 7. november 2007 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Brev fra Nærings- og handelsdepartementet av 2. oktober 2007 ad. klage på  
  Foretaksregisterets nektingsvedtak om styreendring 
  Notat av 31. oktober 2007 fra juridisk rådgiver i Helse Nord RHF,  

advokat Ann Elisabeth Rødvei 
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NOTAT - UTBETALING AV STYREHONORAR TIL FAST MØTENDE 
VARAMEDLEM      
 
 
Til: Bjørn Kaldhol, Lars Vorland 
Fra: Ann Elisabeth Rødvei 
Kopi: Karin Paulke 
 
Problemstilling: Ansatterepresentasjon i styret. Spørsmål om tilbakekreving at utbetalt 
styrehonorar kan eller bør foretas overfor vararepresentant som har mottatt godtgjørelse 
som for styremedlem.  
 
Notatet beskriver i korthet faktum, de rettslige spørsmål og til sist en oppsummering (side 3). 
 
Iht valgprotokoll av 5. mai 2006 ble Kari B Sandnes valgt til 1. vararepresentant i Helse Nord 
RHF s styre. Fra og med 20. august 2006 har Sandnes møtt som fast representant i styret etter at 
styremedlem Mona Fagerheim fratrådte med virkning fra samme dato. 

Styret i Helse Nord RHF og Helse Nords administrasjon har med utgangspunkt i forskrift om de 
ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer, § 13, samt brev 
fra Helse- og omsorgsdepartementet av 11.03.2005, antatt at situasjonen beskrevet over 
automatisk skulle medført opprykk og registerføring som styremedlem.  

Sandnes har i realiteten fungert som ordinært styremedlem, og hun har i perioden fra 20. august 
2006 mottatt godtgjørelse som styremedlem.  Beslutning om å utbetale godtgjørelse som 
styremedlem til Sandnes er gjort administrativt, og forankret i administrasjonens vurdering av at 
styremedlem Fagerheims fratreden automatisk medførte opprykk av 1. vara til styremedlems 
posisjon. Likeså er det gjort en vurdering av at Sandnes som fast møtende representant påtar seg, 
og utfører samme arbeid som ordinært valgte styremedlemmer. 

Helse Nord RHFs krav om registerføring av Sandnes som styremedlem ble imidlertid ikke tatt til 
følge av Foretaksregisteret, og i klagesak avgjort av Nærings- og Handelsdepartementets 2. 
10.2007, må det legges til grunn at Sandnes formelt er å betrakte som vara. Nærings- og 
handelsdepartementet tar dog ikke stilling til noe annet enn at Sandnes som fast møtende i styret 
formelt er å anse som vara, med den følge at det ikke skal foretas automatisk omregistrering til 
styremedlem i Foretaksregisteret.  

I forlengelse av Nærings- og Handelsdepartementets avgjørelse er det reist spørsmål om 
utbetaling av godtgjørelse som styremedlem til en fast møtende vara er urettmessig, og i så 
fall om for mye utbetalt beløp kan/bør kreves tilbake.  

Hvorvidt utbetaling av styregodtgjørelse til fast møtende vararepresentant er rettmessig, er et 
spørsmål som må avgjøres for seg. Uavhengig av dette finner jeg det tjenlig først å se på 
spørsmålet om eventuell tilbakesøkingsadgang, idet løsningen på denne problemstillingen 
fremstår som rimelig klar i denne konkret sak.   
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Tilbakekrevingsadgang 

Forutsetningen for å vurdere tilbakesøkingsrett er at utbetaler har betalt noe eller mer enn han har 
vært forpliktet til.  

Ulovfestet rett/ domstolspraksis fastslår at det under visse omstendigheter må anerkjennes rett til 
å gjøre tilbakesøkingskrav gjeldende, men likevel ikke slik at det foreligger noen alminnelig 
tilbakesøkingsadgang der en ut fra uriktig tro har betalt noe en ikke er forpliktet til.  

Der det er på det rene at det urettmessig er utbetalt for mye lønn eller lønnsliknende oppgjør 
(godtgjørelse som styremedlem må anses å likestilles med lønn eller lønnsliknende oppgjør), vil 
tilbakesøkingsretten bero på en helhetsvurdering av flere forhold.  

Av særlig betydning for tilbakekrevingsadgangen er om det er tatt forbehold ved utbetalingen, 
om utbetaler har ytret tvil om berettigelsen og om mottaker har vært i god tro (vedr 
berettigelsen).  Tidsfaktoren er et vesentlig moment, kanskje særlig der pengene går med til 
daglig underhold.     

Utbetalingen til Sandnes 

Det er på det rene at Helse Nord RHF s administrasjon har ment at det forelå et formelt opprykk 
til styremedlem, og utbetalt godtgjørelse til Sandnes som styremedlem.  

Også styreleder har, så langt jeg er kjent med delt denne oppfatning og dessuten ment at Sandnes 
tilkom godtgjørelse som styremedlem pga hun i realiteten har fungert som nettopp det.  

Frem til Nærings- og handelsdepartementets avgjørelse 2. oktober 2007 har det altså ikke vært 
tvil om berettigelsen av utbetalingene til Sandnes.  

Sandnes har på sin side vært i god tro jf den omforente forståelsen administrasjonen og styret har 
hatt. Det er ikke tatt forbehold ved utbetalingene og heller ikke andre forhold tilsier at Sandnes 
burde forstått at det var tvil om rettmessigheten av utbetalingen.  

Min konklusjon er at det, forutsatt utbetalingen anses urettmessig, ikke vil foreligge 
tilbakesøkingsadgang i saken.     

Rettmessigheten av honorering som styremedlem  

Styregodtgjørelse fastsettes av foretaksmøtet, jf helseforetaksloven § 21, 3. ledd i.f.  
Justisdepartementet har i brev av 9.6.1997 gitt en vurdering av tilsvarende bestemmelse i 
aksjeloven § 8-16. Det antas at vurderingen vil være tilsvarende for helseforetakslovens 
bestemmelser om samme. I tråd med Justisdepartementets uttalelse legger jeg til grunn at 
helseforetaksloven kun regulerer hvilke organer som har kompetanse til å fastsette godtgjørelsen. 

Bestemmelsen i seg selv gir ikke styremedlemmer mv krav på godtgjørelse, dog slik at de heller 
ikke vil ha plikt til å motta et slikt verv uten godtgjørelse. Innenfor ”taket” vil det derfor være et 
visst handlingsrom for selskapet mht fastsetting av godtgjørelsen. Hos oss synes praksis å være 
at styregodtgjørelse/godtgjørelse til vararepresentant besluttes utbetalt administrativ, og i 
samsvar med de vedtatte satsene.    

En slik fortolkning samsvarer for så vidt også med styringsprinsippene i helseforetak, hvor 
eierstyring foregår i foretaksmøtet, og har sammenheng med krav/forventninger tilknyttet tildelt 
budsjett. Utførelsen/daglig drift innenfor de økonomiske rammene gjennomføres av styret/daglig 
leder. Overført til vår situasjon er jeg derfor tilbøyelig til å mene at det er styret, eventuelt 
administrasjonen, dersom styret har overlatt spørsmålet til administrasjonen, som fastsetter 
hvilken godtgjørelse som skal utbetales for de enkelte verv. I dette må også ligge et 
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handlingsrom til å vurdere hvilken godtgjørelse som mest passende gjenspeiler den aktuelle 
representants innsats.  

Det foreligger ikke, så langt jeg kan se, formelle skranker for å beslutte godtgjørelse etter 
innholdet i arbeidet og ikke utelukkende etter hvilken status en fikk ved valget. 

Min vurdering er at det foreligger sterkere holdepunkter for å hevde at det er opp til 
styret/administrasjonen å beslutte utbetaling av styregodtgjørelse i et tilfelle som dette, enn det 
motsatte.  For ordens skyld ville jeg likevel forelagt spørsmålet i foretaksmøtet, og i alle tilfelle 
formalisert beslutningen i et styrevedtak.  

Oppsummering  

Det er holdepunkter for å anta at utbetaling av styremedlems godtgjørelse til fast møtende 
vararepresentant ligger innenfor foretakets handlingsrom, og at det derfor ikke er urettmessig. 
Beslutning om dette bør imidlertid formaliseres for å fjerne usikkerhet fremover.  

Uansett om det ikke foreligger anledning til en slik utbetaling, vil det i denne konkrete sak ikke 
være adgang til å kreve refusjon av det som i så fall er urettmessig utbetalt.  

 

  

 

 

   

 

 

 
 
  
 
 
    
  
 
 
 
 
 
  
 
 


