
 

 
 

Møtedato: 28. november 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Arnborg Ramsvik, 75 51 29 00  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 140-2012 Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i 

helseforetakene – felles prinsipper for dekning 

av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. 

m. 

 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne styresaken er en oppfølging av styresak 21-2012 Godtgjørelse til 
brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak. Denne saken 
behandlet utelukkende honorering til Regionalt brukerutvalg (RBU) og 
brukerutvalgene. Det ble ikke sett på dekning av diverse kostnader forbundet med 
møter, kurs, kongresser, tapt arbeidsfortjeneste etc. for medlemmer av Regionalt 
brukerutvalg og brukerutvalgene, noe som er nødvendig for å fremme likhet for 
Regionalt brukerutvalg og alle brukerutvalgene i HF-ene. 
 
Bakgrunn/fakta 
Da det jevnlig fra Regionalt brukerutvalg og brukerutvalgene dukker opp spørsmål 
vedrørende dekning av kostnader forbundet med møter, kurs, kongresser, tapt 
arbeidsfortjeneste etc. ønsker én å foreslå felles retningslinjer for Regionalt 
brukerutvalg og brukerutvalg i HF-ene.  
 
Det har hittil vært behov for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, og denne har vært 
dekket etter dokumentasjon fra arbeidsgiver. Det har imidlertid så langt ikke vært 
behov for å ha en holdning til dekning av tapt næringsinntekt, barnepass, tolketjenester 
osv. Dette skyldes trolig sammensetningen av utvalgene.  
 
I styresak 21-2012 ble det fattet følgende vedtak:  
 
1. Prinsippet om lik godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle 

underliggende helseforetak i Helse Nord innføres fra 1. januar 2012.  
 
2. 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:  
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Brukerutvalgets leder      kr 20 500,-  
Brukerutvalgets nestleder     kr 15 000,-  
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg   kr 10 250,-  
Møtegodtgjørelsen til brukerutvalgets medlemmer  kr 1 540,- 

 
2. Fastsatt godtgjørelse dekker ordinære og ekstraordinære møter.  

 
Dekning av utgifter i forbindelse med møter bør gjenspeile det samme prinsippet om lik 
dekning av utgifter til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 
helseforetak i Helse Nord. Alle representanter som berettiges honorar, reiseutgifter, 
møtegodtgjørelse etc. skal være oppnevnt av Regionalt brukerutvalg/brukerutvalgene. 
Dette betyr ikke at representanten må være medlem av utvalget, men at de skal 
oppnevnes av disse. Representantene kan gjerne komme fra den interesseorganisasjon 
som passer til aktuelle oppgave. 
 
I forkant av styresak 21-2012 ble det gjort en spørreundersøkelse i de øvrige RHF-ene 
vedrørende honorering for deres Regionale brukerutvalg. I disse svarene fremkom også 
noen opplysninger om tapt arbeidsfortjeneste, tapt næringsinntekt etc.  
 
Dette er satt opp i tabellen nedenfor: 
 
 Tapt arb. 

fortjeneste 
ifm møter for 
medlem 

Reise og 
opphold 
ifm møter 
for 
ledsager 

Tapt 
næringsinntekt 
for medlem 

Dekning av 
utgifter til 
tolk for 
medlem 

Utgifter til 
barnepass ifm 
med møter for 
medlem 

Helse 
Nord  
 

Dekkes - 
dokumentert  

Statens 
satser 

Dekkes -
dokumentert 

Har ikke vært 
aktuelt 

Har ikke vært 
aktuelt 

Helse 
Sør-Øst 
 

Dekkes - Dok. 
tap. maks kr. 
1651,- pr. dag 
 

Kan søkes 
dekket 

Dekkes – Dok. 
tap. maks kr. 
1651,- pr. dag 

Kan søkes 
dekket 

Dekkes med 
kr. 400,- pr. 
dag v/reelt 
omsorgsbehov 

Helse 
Midt 

Dekkes – Dok. 
tap. maks kr. 
2725,- pr. dag 
 

Ikke 
oppgitt 

Dekkes – Dok 
tap. maks kr. 
575 pr. t. inntil 
7,5 t. pr. dag. 

Ikke oppgitt Ikke oppgitt 

Helse 
Vest 
 

Ingen 
opplysninger 

Statens 
satser 

Ingen 
opplysninger 

Ingen 
opplysninger 

Ingen 
opplysninger 

 
Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet retningslinjer for dekning av utgifter. Ved 
utarbeidelse av forslag til retningslinjer for Helse Nord er det tatt utgangspunkt i 
retningslinjene for Helse Sør-Øst RHF, og disse er revidert for tilpassing til Helse Nord.  
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Ytterligere opplysninger om Helse Sør-Øst’s ordning finnes på følgende link: 
http://www.helse-
sorost.no/pasient/brukermedvirkning/Documents/Retningslinjer%20brukerutvalget%20
fra%202012.pdf 
 
Vurdering 
Gjentagende henvendelser til Helse Nord RHF og stor usikkerhet blant medlemmene i 
Regionalt brukerutvalg og brukerutvalgene om hvordan, hvem og hvor mye som dekkes 
av utgifter tilsier at det bør foreligge klare retningslinjer for dette.  
 
Det anbefales å fastsette retningslinjer for tapt arbeidsfortjeneste, reiser og opphold i 
forbindelse med møter og for eventuell ledsager, for tapt næringsinntekt, utgifter til tolk 
og utgifter til barnepass for medlemmer av Regionalt brukerutvalg og Brukerutvalgene 
slik at klare retningslinjer foreligger. 
 
Retningslinjene som anbefales følger som vedlegg. 
 
Konklusjon 
Det anbefales å fastsette retningslinjer for tapt arbeidsfortjeneste, reiser og opphold i 
forbindelse med møter og for eventuell ledsager, for tapt næringsinntekt, utgifter til tolk 
og utgifter til barnepass for medlemmer av Regionalt brukerutvalg og brukerutvalgene 
slik at klare retningslinjer foreligger. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF fastsetter retningslinjer for utbetaling av godtgjøring til 
medlemmer av det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF og brukerutvalg i 
underliggende helseforetak samt for brukerdeltagelse i prosjekter, prosesser og 
arrangement ledet av Helse Nord RHF og underliggende helseforetak som lagt frem i 
saksdokumentet. 

 
2. Utgifter for deltagelse i prosjektgrupper, fagråd og regionale/lokale utvalg belastes 

gjeldene utvalg/råd fra budsjettår 2014. 
 
 
Bodø, den 16. november 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Forslag til retningslinjer for utbetaling av godtgjøring til medlemmer av 

RBU og BU i HF-ene samt for deltagere i prosjekt, prosesser og 
arrangement ledet av Helse Nord RHF og HF-ene 
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RETNINGSLINJER FOR UTBETALING AV GODTGJØRING TIL 
MEDLEMMER AV REGIONALT BRUKERUTVALG I HELSE NORD 
RHF OG BRUKERUTVALG I HF- ENE SAMT FOR 
BRUKERDELTAGELSE  I PROSJEKT, PROSESSER OG 
ARRANGEMENT LEDET AV HELSE NORD RHF OG 
HELSEFORETAKENE 
 
 
 

1. Ved refusjonskrav til møter/arrangementer  
Ved refusjonskrav til møter / arrangementer annet enn møter i brukerutvalget og 
brukerutvalgets arbeidsutvalg skal innkallinger og eventuell forhånds-
godkjennelse/særlig avtale vedlegges. 

 
2. Skyss- og kostgodtgjøring 

Medlemmene av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF og brukerutvalgene i 
helseforetakene (heretter benevnt brukerutvalgene i Helse Nord)  gis skyss- og 
kostgodtgjøring samt nattillegg tilsvarende statens reiseregulativ. Reiser 
gjennomføres på den for oppdragsgiver  billigste måte. Der det er hensiktsmessig 
benyttes offentlig transportmiddel. Medlemmene gis alminnelig samtykke til å bruke 
egen bil innenfor regionen på reiser i forbindelse med vervet etter regulativets sats. 
Ved lange avstander skal bruk av leiebil vurderes der dette kan gi lavere kostnader. 

 
Utenfor regionen kan egen bil bare nyttes når dette blir den billigste reisemåte eller 
det er en klar ulempe for utførelsen av oppdraget at reisen foretas med offentlige 
transportmidler. Det samkjøres i størst mulig grad. 

 
Ved reiser utenlands for helseforetakets/Helse Nord RHFs regning, skal det foreligge 
forhåndsgodkjenning fra budsjettansvarlig for brukerutvalget. 

 
3. Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste og andre utgifter som utøvelsen av 

vervet nødvendiggjør 
Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste kan gis når utøvelse av verv direkte medfører 
tap i egen inntekt. Dette må dokumenteres. Tapt arbeidsinntekt i privat virksomhet 
som ikke dokumenteres, men som kan synliggjøres, kan dekkes med inntil kr 650,- pr 
dag. 

 
1. Legitimert sats 

 
a) Lønnsmottakere 
Som legitimasjon godkjennes erklæring fra arbeidsgiver for trekk i lønn eller kvittering 
for utgifter til stedfortreder, attestert av arbeidsgiver. Det kan avtales med 
arbeidsgiver at denne utbetaler ordinær lønn mot refusjon fra Helse Nord 
RHF/helseforetaket (inkl sosiale utgifter). 
 
b) Selvstendig næringsdrivende 
Helse Nord RHF refunderer dokumentert reelt tap i inntekt. 
Budsjettansvarlig for brukerutvalget i helseforetaket/Helse Nord RHF skal godkjenne 
fremlagt dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste. 

 
 
 

2. Andre legitimerte utgifter 
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Videre kan legitimerte utgifter (utenom tapt arbeidsfortjeneste) som utøvelsen av 
vervet nødvendiggjør kreves dekket. Utgifter til nødvendig ledsager og tolk dekkes. 

 
3. Møtegodtgjøring - leder-/medlemsgodtgjøring 

 
a) Leder, nestleder og øvrige medlemmer i Brukerutvalget får en møtegodtgjøring f.t. 

pålydende kr. 1540,- 
 
b) Avvikles to eller flere møter samme dag f. eks AU møte + BU møte godtgjøres 

dette som ett møte. 
 
c) Medlemmer i styringsgrupper, prosjekter, fagråd, utvalg osv. godtgjøres med kr 

1540,- pr. møte. Dette betales fra aktuelle prosjekt, fagråd, utvalg osv. sitt 
budsjett. 

 
c)  Tilsvarende møtegodtgjøring gis når møter avvikles som telefonmøte. 
 
d) Tilsvarende møtegodtgjøring gis ved deltagelse i konferanser arrangert av  

helseforetaket hvor aktiv deltagelse kreves ( holde innlegg/oppgaver ifm  
  avvikling etc.). Aktiv deltagelse må dokumenteres ved fremlegg av program etc. 
 
e)  På reisedager uten møter gis ingen møtegodtgjøring. 
 
f)  I forbindelse med studieturer/prosjektreiser, befaringer og kurs/konferanser gis 

bare møtegodtgjøring når det har vært avholdt et ordinært møte eller etter spesiell 
avtale. 

 
4. Deltagelse i møter og lignende hvor ikke Helse Nord RHF er arrangør 

Ved invitasjon/innkalling fra HF eller eksterne arrangører skal det innhentes 
forhåndsgodkjennelse fra helseforetaket dersom deltagelse skal dekkes av det 
regionale foretaket. Slik deltagelse skal fortrinnsvis dekkes av arrangør.  
 

5. Andre utgifter 
 

Utgifter til barnepass kan dekkes når det foreligger et særskilt omsorgsbehov. Det  
kreves at dette dokumenteres. Godtgjørelse utbetales når barnepasser er en person 
som normalt ikke har omsorgsforpliktelser for barnet. 
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