// Retningslinjer
BRUK AV GODTGJØRELSE I NAVS UTVALG
Innledning
Brukermedvirkning på systemnivå er et viktig virkemiddel for å oppnå god kvalitet i etatens
oppgaveløsning. Arbeids- og velferdsetaten skal legge til rette for kontakt med representanter
for etatens brukergrupper.
Dette dokumentet redegjør for etatens retningslinjer for godtgjørelse i NAV. Hensikten er å
oppnå en tilnærmet lik praksis for godtgjørelse i forbindelse med deltakelse i ulike
brukerutvalg og medvirkningsoppgaver på systemnivå.

Omfang av utvalgsgodtgjøring
Utvalgsgodtgjørelse gis til utvalgsmedlemmer som ikke er tilsatt i arbeids – og velferdsetaten
og som ikke er i annet ordinært arbeid.
Utvalgsgodtgjørelse gis ikke til NAVs representanter ved deltakelse i NAVs utvalg da dette
regnes som ordinær arbeids – og ansvarsoppgave det lønnes for.
Utvalgsgodtgjørelse må sees i sammenheng med opplæring i brukermedvirkning.
Medlemmene i brukerutvalgene skal delta i opplæring i brukermedvirkning i arbeids – og
velferdsetaten.
Veiledende satser i Statens personalbok om godtgjørelse, skal gjelde for deltakelse i NAVs
utvalg og medvirkningsoppgaver på systemnivå. Se Statens personalhåndbok kap.10.14.2 I
hvor også satsene fremgår.

Utbetaling av godtgjøring
Utvalgsgodtgjøring utbetales ikke ved sykdom eller annet fravær.
Utvalgsgodtgjøring er definert som honorar og ikke betaling for tjeneste. Det kan derfor ikke
beregnes merverdiavgift eller noen annen form for avgift som kommer i tillegg til selve
godtgjøringen. Den inngår ikke i feriepengegrunnlaget og er heller ikke pensjonsgivende.
Godtgjøringen er personlig og den skal derfor ikke utbetales til organisasjoner eller til et
eventuelt kontorfellesskap.

Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste
Dersom deltakelsen i utvalget medfører tapt arbeidsfortjeneste skal det gis erstatning etter
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gjeldende satser i Statens personalhåndbok. Her skilles det mellom dokumentert tap og
sannsynliggjort tap. Se Statens personalhåndbok kap 10.14.2 III hvor også satsene fremgår.

Erstatning av reiseutgifter
Reiseutgifter i forbindelse med deltakelse i utvalg skal dekkes på lik linje med statens satser i
hovedtariffavtalen.

Fastsetting og regulering av godtgjøring til medlemmer av faste utvalg lokalt
Fullmakt til å fastsette godtgjøring til medlemmer av faste utvalg lokalt er delegert til
fylkesnivå. Det enkelte fylke oppfordres til å gå i dialog med de lokale brukerutvalgene for å
bli enig om lokale løsninger. Det regnes likevel med at det settes krav til at det er gjennomført
opplæring av medlemmene av brukerutvalget. Fylkene og spesialenhetene administrerer og
finansierer innenfor sin ordinære ramme.

