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Styresak 40-2014 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord 

RHF og alle underliggende helseforetak 
 
 
Formål/bakgrunn 
I Helse Nord RHF er det etablert en praksis med justering av godtgjørelsen til det 
Regionale brukerutvalget (RBU) i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets justering 
av styrgodtgjørelsen i Helse Nord RHF. Siste justering ble foretatt i foretaksmøte 7. 
januar 2014. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 21-2012 Godtgjørelse til brukerutvalgene i 
Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak i styremøte, den 5. mars 2012. 
Følgende ble vedtatt i punkt A: Prinsippet om lik godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse 
Nord RHF og alle underliggende helseforetak i Helse Nord innføres fra 1. januar 2012 
 
Formålet med denne styresaken er å justere satsene for godtgjørelse til 
brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak, samt å forenkle 
utbetalingsrutinene for RBU. 
 
Nye satser  
Justering av styregodtgjørelsene er på ca 3,79 %, og satsene for godtgjørelse til 
brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak justeres tilsvarende 
noe som vil bety følgende endringer: 
Brukerutvalgets leder fra kr 20.500,- til  kr 21.300,- (=3,9 %) 
Brukerutvalgets nestleder fra kr 15.000,- til  kr 15.600,- (= 4,0 %) 
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg fra kr 10.250,- til  kr 10.650,- (= 3,9 %) 
Møtegodtgjørelse til brukerutvalgets medlemmer fra kr   1.540,- til  kr   1.600,- (= 3,9 %) 
 
Årlig godtgjørelse er for merutgifter til kontorarbeid (telefon, pc, etc.), ekstra arbeid 
mellom møtene og samordning i utvalget.  
 
Utbetalingsrutiner i dag 
Medlemmene i brukerutvalgene mottar møtegodtgjøring for hvert møte uavhengig av 
møtets varighet eller form. Fysiske møter honoreres likt med telefonmøter. 
 
Utbetalingsrutinene i dag er at fast godtgjørelse utbetales to ganger i året, og 
møtegodtgjørelse etter hvert møte.  
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Vurdering/konklusjon 
Det er ønskelig både fra medlemmene i RBU og administrasjonen i Helse Nord RHF å 
forenkle rutinene ved å ha månedlig, fast utbetaling.  
 
I møteplan for 2013 og 2014 er det avtalt følgende møtefrekvens: 
22 styremøter og 4 styreseminar,  dvs. gjennomsnittlig 11+ 2 = 13 møter pr. år   
13 RBU-møter og 6 RBU-AU-møter, dvs. gjennomsnittlig 7 + 3 = 10 møter pr. år  
 
Tar vi utgangspunkt i fast godtgjørelse pluss godtgjørelse for et gjennomsnittlig antall 
møter pr. år, beregnet fra de siste to år, kan årlig godtgjørelse beregnes slik: 
 
 RBU-møter 

7 møter 
RBU-AU 
møter 
3 møter 

Styremøter/ 
seminar 
13 møter 

Fast årlig 
godtgjørelse 

 
 
SUM 

Leder 
RBU 

Kr 11.200 Kr 4.800 Kr 16.900 Kr 21.300,- Kr 54.200,- 

Nestleder 
RBU 

Kr 11.200 Kr 4.800  Kr 15.600,- Kr 31.600,- 

Medlem 
AU-RBU 

Kr 11.200 Kr 4.800  Kr 10.650 Kr 26.650,- 

Medlem 
RBU 

Kr 11.200    Kr 11.200,- 

 
Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -
sats lik fravær, slik det håndteres for styremedlemmer i underliggende helseforetak. 
 
Varamedlemmer sender som tidligere inn krav om møtehonorar etter deltakelse på 
møter. 
 
 

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

1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 
helseforetak i Helse Nord fastsettes som følger: 
Brukerutvalgets leder kr 21.300,- 
Brukerutvalgets nestleder kr 15.600,- 
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg  kr 10.650,- 
Møtegodtgjørelse til brukerutvalgets medlemmer kr   1.600,- 
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2. Helse Nord RHF velger å samle alle godtgjørelser til faste

 

 medlemmer i det 
Regionale brukerutvalg i et årlig beløp som utbetales i månedlige rater. De årlige 
beløp fastsettes som følger: 
Brukerutvalgets leder kr 54.200,- 
Brukerutvalgets nestleder kr 31.600,- 
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr 26.650,- 
Brukerutvalgets medlemmer kr 11.200,- 
 
Fastsatt godtgjørelse dekker ordinære og ekstraordinære møter. 
 
Ved fravær på 30 % eller mer avkortes utbetalingene tilsvarende. 

3. Varamedlemmer til RBU sender honorarkrav for hvert møte etter fastsatt sats for 
møtegodtgjørelse. 
 

 
Bodø, den 14. mars 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Referanseliste: Møteplan 2013 og 2014 for Helse Nord RHF 
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