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MØTEHONORAR TIL FYLKESSTYRENE

Bakgrunn for saken:

Landsmøtet vedtok i LM sak 13/2011 innføring av møtehonorar for deltakelse på fylkesstyremøtene.
Satsene ble lagt på samme nivå som for Nominasjonskomiteen.

Saken ble i sin tid foreslått av fylkeskontoret i Nordland og var begrunnet i en dalende oppslutning rundt
frivillig arbeid og et ønske om å bruke honorar som et virkemiddel for å sikre dyktige og engasjerte
fylkesstyremedlemmer.

I vedtaket i saken ble det presisert at det skulle foretas en evaluering av ordningen inn mot Landmøtet
2015.

NSF har gjennomført en evaluering av ordningen ved å sende ut en enkel spørreundersøkelse til alle
fylkesstyrerepresentanter med unntak av leder og frikjøpte nestledere. Vi fikk en svarprosent på 54 på
denne undersøkelsen.

Evalueringen avdekker at hele 61,7 % av respondentene mener at møtehonorar til
fylkesstyremedlemmene er fornuftig bruk av medlemmenes penger.

Av respondentene mener 52,6 % at møtehonorarer er mindre viktig eller uviktig for motivasjonen til å delta
i fylkestyrene, mens 42,8 % mener det er viktig. 4,5% vet ikke. Når det gjelder motivasjonen til å delta på
møtene i styret svarer 60,9 % at honoraret ikke påvirker motivasjonen, 25,6 % mener at det påvirker og
13,5 % vet ikke. På spørsmål om tidsbruk knyttet til forberedelse i forkant av møter svarer 45,1% at
honoraret ikke har ført til at de bruker mer tid på forberedelse, 41,4 % at de gjør det og 13,5 % vet ikke.

Det er vanskelig på bakgrunn av spørreundersøkelsen å konkludere med om innføring av møtehonorarer
har gitt de ønskede effekter idet respondentene er relativt delt i synet på dette. Imidlertid legger vi vekt på
at hele 61,7 % av respondentene mener at det er en fornuftig bruk av medlemmenes penger og vi mener
derfor det er fornuftig å videreføre ordningen. Vi foreslår derfor at Landsmøtet tar saken til orientering.



2

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Landsmøtet tar saken til orientering.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Endelig vedtak:

Ordningen med møtehonorar for deltakelse på fylkesstyremøtene kontinueres til en grundigere og
bredere evaluering legges frem på Landsmøtet i 2019.


