
   

Møtehonorar og reiserefusjon Statpeds brukerråd (oppdatert 1.9.2020) 

 

Faste møter i brukerråd i Statped utløser reiserefusjon og møtehonorar for 

brukerrepresentanter. Dette omfatter møtedeltakelse i Ungdomspanelet, det nasjonale 

brukerrådet, de fire regionale brukerrådene, de seks faglige samarbeidsrådene, samt 

deltakelse på den årlige brukerkonferansen i regi av Statped.  

Møtehonorar 

Utbetaling av møtehonorar følger veiledende satser i Statens personalhåndbok.  

Satsene indeksreguleres hvert år og finnes i Statpens personalhåndbok, 10.14.2 Godtgjøring 

til leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg her 

Arbeidstakere som ikke trekkes i lønn for å delta i møter, og ansatte i interesse- og 

brukerorganisasjoner som møter i kraft av sin stilling, omfattes ikke av ordningen med 

møtehonorar. Ansatte i interesse- og brukerorganisasjoner som møter i kraft av sin stilling 

omfattes ikke av ordningen med møtehonorar. 

 
Satsene i 2020: 

Medlemmer        478,- per time   

Medlemmer (selvstendig næringsdrivende)   1315,- per time  

Honorar utbetales time for time. Ved lengre møter er det satt en øvre grense på 5 timer pr. 

dag med vanlig sats og en øvre grense på 4.000 NOK pr. dag for selvstendig 

næringsdrivende. Dersom Statped skal dekke et høyere beløp, må det dokumenteres at 

representanten har hatt tapt arbeidsfortjeneste, utover det gitte beløpet, som følge av 

møtevirksomheten. 

Møtehonorar er definert som honorar og ikke betaling for tjeneste. Det inngår ikke i 

feriepengegrunnlaget og er heller ikke pensjonsgivende. Godtgjøringen er personlig og den 

skal derfor ikke utbetales til organisasjon, firma eller kontorfellesskap. Selvstendige 

næringsdrivende kan sende faktura.  

Møtehonorar utbetales på bakgrunn av innsendt krav. Kontonummer må oppgis. For 

selvstendig næringsdrivende må dokumentasjon som viser at næringsvirksomhet er 

representantens hovedinntektskilde, legges ved kravet.  

Reiserefusjon  

Det utbetales reiserefusjon etter statens satser til alle brukerrepresentanter i Statpeds 

brukerråd.  

Brukerrepresentantene bestiller og legger ut for egen reise, og sender inn reiseregning i 

etterkant av møtet.  

https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2020/KAPITTEL_10-14-2?q=selvstendig%20n%C3%A6ringsdrivende#KAPITTEL_10-14-2


   

I tråd med statens personalhåndbok skal reisen foretas på den for staten hurtigste og 

rimeligste måte når det samlet tas hensyn til alle utgifter, og til en effektiv og forsvarlig 

gjennomføring av reisen. 

Bruk av egen bil skal avtales med Statped på forhånd. 

Sats for bruk av egen bil 2020: 4,03 - per km. 

Kostgodtgjørelse 
Det utbetales følgende satser for kost på reiser uten overnatting, stasene følger Statens 

satser her:  

Reise fra og med 6 timer og til og med 12 timer: 315 NOK  
Reiser fra og med 12 timer: 585 NOK  
 
Det utbetales følgende satser for kost på reiser med overnatting:  

Reise over 12 timer: 801 NOK  

Reise som varer utover et døgn:  

Kost dekkes etter dagsatser (hhv 315 NOK og 585 NOK jf. punktet over)  

Dersom enkelte måltider er dekket under reisen skal godtgjørelsen reduseres med:  
20 % for frokost  
30 % for lunsj  
50 % for middag  

Selvbetjent utbetalingsløsning «Betal meg»  
Brukerrepresentantene skal bruke DFØs selvbetjente utbetalingsløsning «Betal meg». Alle 

representanter som får jevnlig honorar blir registrert i systemet, og kan legge inn sine krav 

via nettsidene eller appen til DFØ. Statped godkjenner kravene før de går til utbetaling. 

Spørsmål om honorar, reiserefusjon og kostgodtgjørelse skal sendes til 

Spørsmål om honorar, reiserefusjon og kostgodtgjørelse skal sendes til  

https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise/reise/statens-satser-innenlands

