
 

 

 
Notat 
 

Til: Koordineringsrådet 

Frå:  Felles Brukarutval i Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 

 

  Dato: 31.10.2019 

  Referanse: RHS/  

Budsjett 2020 felles Brukarutval i Sogn og Fjordane 

 

Oppsummering:     
Koordineringsrådet skal fastsette årleg budsjett for Felles brukarutval for Helse Førde og 

kommunane i Sogn og Fjordane - etter at utvalet sjølv har gjeve sitt framlegg.  Denne saka 

presenterer utvalet sitt framlegg til budsjett for driftsåret 2020 frå vedtak i brukarutvalsmøtet 

4.september i år.  Framlegget inneber ei vidareføring av budsjettet 2019, men utvalet ber om 

at budsjettet vert oppjustert til 2020-kroner.  

 

Faktaopplysningar:    
Godtgjersle til brukarutvalsmedlemmane er i utgangspunktet fastsett av Helse Vest. I 

framlegg til budsjett er det ikkje teke høgde for eventuell auke i møtegodtgjersle for 2020  

 

Frå punkt 10 i gjeldande retningslinjer;   

Helseføretaket vedtek budsjettet til brukarutvalet i samband med den årlege 

budsjettbehandlinga til helseføretaket. Det er opp til kvart enkelt RHF å fastsetje dei 

økonomiske rammene for brukarmedverknad og godtgjersle til brukarutvala i RHF-et og 

underliggjande HF.  

 

Kostnadene til drift av felles brukarutval i Sogn og Fjordane vert dekka av kommunane og 

Helse Førde med 50% på kvar.  I dette ligg også ei skjønnsmessig vurdering av utgifter til 

sekretariatsfunksjonen til utvalet.  KS syter for ei fordeling av samla kostnader for 

kommunane. 

 

Endringar som medfører auka kostnader skal godkjennast av partane før iverksetting. 

 

 

Vurdering:  

Med bakgrunn i førebels rekneskapsresultat for inneverande år, vert framlegg til B2020 ei 

vidareføring av budsjettramma for 2019. Felles brukarutval i Sogn og Fjordane ber om at 

neste års budsjett vert oppjustert til 2020-kroner.   

 

Sekretariatet for felles brukarutval i Sogn og Fjordane er kjend med at det er sett i gong ein 

prosess for å harmonisere møtegodtgjersle for brukerrepresentantane i heile landet.  Så langt 

er det ikkje noko som tyder på føreståande endring av dagshonorar stort 1700 NOK.  



 

 

Framlegg til vedtak:    

               

Koordineringsrådet godkjenner felles brukarutval sitt framlegg til budsjett for 2020, og 

imøtekjem oppfordringa om at budsjettet vert justert til 2020-kroner. 

 
 
Framlegg til budsjett 2020 

Felles brukarutval for Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane   
Budsjett 2020 

Utgiftsarter Budsjett Kommentar 

Møtegodtgj. Ordinære BU-møte   

  

117.000  11 medl. 6 møter pr år 1700 pr møte 

 

Møtegodtgj. andre møte/prosjekt 120.000 850 pr møte  

Reisegodtgj.og diett ordinære møte  144.500   

Tapt arbeidsinntekt ordinære møte    20.000 

 

 

Sosiale kostnader   60.000  

Andre utgifter         10.000  

Faste godtgjersler leiar og nestleiar    22.500  

Samla 494.000  

 


