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Styresak 60–2022 Godtgjørelse til Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og 
ungdomsråd i helseforetakene i Helse 
Nord 
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste 
Saksdokumentene var ettersendt 

 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å justere satsene for godtgjørelser til 
brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak. Endring av 
godtgjørelser gjelder også regionens ungdomsråd, i tråd med forslag til nye 
retningslinjer for honorering av brukermedvirkning i Helse Nord. 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styremøte 5. mars 2012 å innføre et prinsipp om lik 
godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle helseforetak i Helse Nord fra 
1. januar 2012 (jf. styresak 21-2012 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og 
alle underliggende helseforetak).  
 
Det er i dag etablert en praksis der godtgjørelsen til brukerutvalgene i Helse Nord 
justeres i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets justering av styregodtgjørelsen i 
Helse Nord RHF. Siste justering av godtgjørelsene til brukerutvalgene ble foretatt av 
styret i Helse Nord RHF i styremøte 29. april 2020 (jf. styresak 59-2020 Godtgjørelse til 
brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak).  
 
I forslag til reviderte retningslinjer for brukermedvirkning i Helse Nord (styresak 54–
2022 Honorering av brukermedvirkning i Helse Nord - revisjon av retningslinje, oppfølging 
av styresak 59-2020) foreslås det at ungdomsrådene skal ha samme godtgjørelse som 
brukerutvalgene i Helse Nord.  
 
Aktuelt 
I styresak 36-2022 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i 
Helse Nord (styremøte 24. mars 2022) framkommer det at styregodtgjørelsen er justert 
av Helse- og omsorgsdepartementet med gjennomsnittlig 5,8 % (foretaksmøtet 7. januar 
2022). I tråd med etablert praksis foreslås det å foreta denne justeringen også for 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i 
underliggende helseforetak.  
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Dette vil medføre følgende justeringer:  
• Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder fra kr. 26 200,- til kr. 27 700,- (5,7%) 
• Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder fra kr. 19 200,- til kr. 20 300,- 

(5,7%)  
• Årlig godtgjørelse for medlemmer i brukerutvalgenes/ungdomsrådenes 

arbeidsutvalg fra kr. 13 100,- til kr. 13 900,- (6,1%) 
 
Dette tilsvarer en justering på 5,85 % i gjennomsnitt. Den årlige godtgjørelse er ment 
som kompensasjon for merutgifter til kontorarbeid (telefon, PC, etc.) og ekstra arbeid 
mellom møtene.  
 
Møtegodtgjørelse pr. møte til brukerutvalgets medlemmer og varamedlemmer justeres 
som følger:  
• Fysiske møter: fra kr. 1960,- til kr. 2080 (uansett varighet) (6,1%) 
• Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer (ifølge oppsatt møtetid): fra kr. 1960,- til 

kr. 2080,- (6,1%) 
• Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer (ifølge oppsatt møtetid): fra kr. 980,- til kr. 

1040 (6,1%) 
 
Adm. direktørs vurdering 
Satsene for godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer av regionalt brukerutvalg og 
brukerutvalgene og ungdomsrådene i underliggende helseforetak justeres i tråd med 
Helse- og omsorgsdepartementets justering av styregodtgjørelsen i Helse Nord RHF.  
 
 
Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Godtgjørelse til Regionalt brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og 

ungdomsråd i underliggende helseforetak, fastsettes som følger:  
a) Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder kr. 27 700,- 
b) Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder kr. 20 300,-  
c) Årlig godtgjørelse for medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr. 13 900,-  

 
2. Møtehonorar til Regionalt brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og 

ungdomsråd i underliggende helseforetak, fastsettes som følger:  
a) Fysiske møter, uansett varighet: kr. 2080,-  
b) Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 2080,-  
c) Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1040,-  

 
 
Bodø, 20. april 2022 
 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
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