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Styresak 57-2018 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF 

og alle underliggende helseforetak 

 
 
Formål/bakgrunn 
Formålet med denne styresaken er å justere satsene for godtgjørelse til 
brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak.  
 
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. 
 
Personer i råd og utvalg, oppnevnt av regionalt brukerutvalg, honoreres etter samme 
satser som Regionalt brukerutvalg. 
 
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 styregodtgjørelsen i Helse Nord RHF. Siste justering ble foretatt i foretaksmøte i 
Helse Nord RHF, den 16. januar 2018, jf. sak 4 Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. 
helseforetaksloven § 21 tredje ledd. 
 
Styregodtgjørelsen er av Helse- og omsorgsdepartementet justert med gjennomsnittlig 
4,68 %, basert på gjennomsnittlig lønnsvekst i spesialisthelsetjenesten fra 4. kvartal 
2015 til 4. kvartal 2017 (jf. statsrådens redegjørelse i foretaksmøtet).  
 
Satsene for godtgjørelse til brukerutvalget i Helse Nord RHF og alle underliggende 
helseforetak justeres tilsvarende, noe som vil bety følgende endringer: 
 
 Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder justeres fra kr. 22.740,- til kr. 23.800,- 
 Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder justeres fra kr.16.650,- til kr. 17.450,- 
 Årlig godtgjørelse for medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg justeres fra kr. 11.400,- 

til kr. 11.900,- 
 

Årlig godtgjørelse er ment som kompensasjon for merutgifter til kontorarbeid (telefon, 
PC, etc.), ekstra arbeid mellom møtene og samordning i utvalget. 
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Møtegodtgjørelse pr. møte til brukerutvalgets medlemmer og varamedlemmer justeres 
som følger: 
 Fysiske møter: fra kr. 1.700,- til kr. 1.780,- (uansett varighet) 
 Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer (ifølge oppsatt møtetid): 

fra kr.1.700,- til kr. 1.780,-  
 Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer (ifølge oppsatt møtetid): 

fra kr. 850,- til kr. 890,- 
 

Vurdering/konklusjon 
Satsene for godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer av regionalt brukerutvalg og 
brukerutvalgene i underliggende helseforetak justeres i tråd med Helse- og 
omsorgsdepartementets justering av styregodtgjørelsen i Helse Nord RHF. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
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 som følger: 
a. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder kr. 23.800,-  
b. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder kr. 17.450,- 
c. Årlig godtgjørelse for medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr. 11.900,- 

 
2. Møtehonorar til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 

helseforetak fastsettes som følger: 
a. Fysiske møter, uansett varighet: kr. 1.780,-  
b. Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1.780,- 
c. Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 890,- 

 
3. Brukerrepresentanter i råd og utvalg utnevnt av brukerutvalget i Helse Nord RHF og 

av brukerutvalgene i alle underliggende helseforetak honoreres for møter etter 
vedtatte satser for brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 
helseforetak. 
 

 
Bodø, den 13. april 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF
25APR2018 - innkalling og saksdokumenter

side 103




