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Bakgrunn:
Det pågår en diskusjon i alle nivåer om tillitsvalgte skal ha utbetalt
møtegodtgjørelser eller ikke, samt størrelsesorden på disse. Det påpekes også at
det ikke framkommer av Vedtektene eller andre styrende dokumenter som
regulerer en slik ordning.
Bakgrunn for honorarer/møtegodtgjørelse i organisasjonen vår var å dekke
faktiske utgifter ifbm telefon/internett, kontorrekvisita, mm. Disse utgiftene skal
nå dekkes av organisasjonsleddets budsjett/regnskap.
Det er en tydelig tendens i organisasjonen, at godtgjørelser er blitt mer vanlig,
samt at summene ikke står i forhold aktiviteten i organisasjonsleddet.
Landsstyret i ADHD Norge ønsker imidlertid å være tydelig på at arbeidet i
organisasjonen som tillitsvalgte og ressurspersoner – uansett nivå - er frivillig
arbeid og ikke lønnet. Landsstyret viser videre til bl.a. Frivillighet Norges
Vedtekter, som tydeliggjør forholdene ved en slik praksis. Frivillighet Norge sier i
§1.8. «Når organisasjonens økonomi tillater det, bør styremedlemmene få dekket
nødvendige utgifter til reise, overnatting, kost og evt. andre utgifter som knytter
seg direkte til utførelse av styrevervet. Organisasjonens årsmøte eller tilsvarende
organ bør vedta retningslinjer for dette. Styrearbeid i frivillige organisasjoner
skal først og fremst skje på frivillig basis. Dersom en organisasjon betaler
styrehonorar må det ha et svært nøkternt omfang og stå i forhold til
organisasjonsleddets økonomi og aktivitet. Størrelsen på styrehonoraret og
premissene for utbetaling skal vedtas av årsmøtet eller tilsvarende organ.»
Andre frivillige organisasjoner, som ADHD Norge kan sammenligne seg med mht
størrelse, oppbygging mm., har valgt en nøktern linje i forhold til honorarer og
«frynsegoder» til tillitsvalgte. Landsstyret mener videre at kurs og konferanser,
som er betalt av ADHD Norge sentralt eller av et organisasjonsledd, regnes som

kompetanseheving for den enkelte tillitsvalgte og kan også regnes
honorar/godtgjørelse.

Landsstyret i ADHD Norge ønsker å fremme følgende forslag:
Det skal være et bærende prinsipp i organisasjonen, at tillitsvalgte ikke skal
pådra seg utgifter i de oppgavene de er satt til. Faktiske utgifter i denne
forbindelse dekkes av budsjettet og framkommer av regnskapet. Diett på reise
dekkes pr. regning. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.
Honorarer kan utbetales når organisasjonens og/eller organisasjonsleddets
økonomi tillater dette. Det enkelte organisasjonsledd fastsetter gjeldende
styrehonorar, men dette skal ikke overstige satte maks. grense.
Fastsatte styrehonorar skal tydelig fremkomme av Landsmøte- eller
årsmøteprotokoll, regnskap og budsjett. Ansatte i Sekretariatet omfattes ikke av
disse reglene.

1. Møtedeltakelse.
Landsstyret
Styremedlemmer må påberegne styremøter ca. 5 – 6 ganger pr. år.
Styremøtene kan bli berammet til hverdag og over en helg. Møteplan settes
normalt opp for inntil et år av gangen. Gi beskjed i god tid dersom du ikke kan
møte, slik at det blir tid til å innkalle varamedlem. 1.Varamedlem møter fast, de
andre varamedlemmene innkalles ved behov. Landsstyret, inkl.
vararepresentanter møter på Landsmøtet og fylkeslederkonferanser.

Styremedlemmer kan bli bedt om å delta på kurs, konferanser og andre
arrangementer i regi av andre grupper. Materiell man får ved deltagelse på kurs
og andre arr. tilhører ADHD Norge.

Andre organisasjonsledd
I andre organisasjonsledd skal det også settes opp en møteplan fra årsmøte til
årsmøte. Berammelse av møter etter behov. 1.vara til fylkes- og lokallag møter
på alle møter. Møte frekvens jfr Vedtektene.
Samtalegrupper møter setter også opp møteplaner etter behov.

2. Utgiftsdekning og godtgjørelser
2.1. Reiseutgifter
Reiseutgifter dekkes etter regning med underbilag. Så langt det er praktisk
mulig, skal billigste reisemåte benyttes.
Ved bruk av egen bil gis det kjøregodtgjørelse etter Statens skattefrie satser.
Passasjer og tilhenger dekkes etter Statens skattefrie satser.
2.2. Honorar
Satsene er maks. summer og fordeles på antall deltakelse på møter.
Møtegodtgjørelsen utbetales en gang i året.
Satsene gjelder også for deltakelse pr. tlf, Skype o.l.
Når styreleder eller nestleder ikke kan møte, får disse ikke møtegodtgjørelse.
Godtgjørelsen overføres til den vararepresentanten som møter i dennes sted.
I forbindelse med spesielle prosjekter dekkes utgifter etter avtale med
styreleder/generalsekretær.

2.3 Landsstyret og vara

Landsstyret samlet honorar til fordeling 60.000kr. Summen settes på egen
budsjettpost. Se ellers Vedtektene §4.7 pkt.8.

2.4 Fylkeslag

Fylkesstyret samlet honorar til fordeling 30.000kr. Summen settes på egen
budsjettpost. Se ellers Vedtektene §10.12 pkt. 8.
2.5 Lokallag

Lokallagsstyret samlet honorar til fordeling 20.000kr. Summen settes på egen
budsjettpost.

Det er ikke anledning å frikjøpe tillitsvalgte til et verv i organisasjonen.

3. Deltakelse på årsmøter og andre arrangementer i fylkeslagene
Når landsstyremedlemmer deltar på fylkeslagenes årsmøter, dekkes reiseutgifter
av ADHD Norge. Andre utgifter, som kost og losji dekkes normalt av
fylkeslagene.
Tilsvarende kostnadsdekning vil etter nærmere avtale også kunne anvendes når
landsstyremedlemmer deltar på andre arrangementer i fylkeslagenes regi. Ev.
godtgjørelser dekkes etter samme satser som under pkt. 5 nedenfor.

Det skal skrives en avtale mellom Sekretariatet og det fylkeslag som er arrangør.

4. Kurs og seminaret i regi av landsstyret.
Dersom landsstyremedlemmene deltar som foredragsholder på kurs/seminarer i
ADHD Norges regi, utbetales et honorar på kr 800,- pr. time for den tiden man
foreleser. (Det gis ikke betaling utover dette, f.eks. til forberedelser). Det gis
ikke timebetaling for den tiden man deltar på kurset. Når en blir bedt om å være
bisitter på hele eller deler av kurset, dekkes dette med 2000,- pr. dag.

5. Oppholdsleder på landsforeningens leirskoler
Det ytes normalt inntil kr 8000,- pr uke for oppholdsledere på ADHD Norge’s
leirskoler. I tillegg dekkes reiseutgifter og oppholdsutgifter.

6. Oppholdsleder på ADHD Norges weekendkurs og seminarer
For weekendkurs dekkes kr 1500,- pr dag (1/2 dag kr 750,-). Søndag regnes for
hel dag. Reise og oppholdsutgifter dekkes.

7. Diett ved reise.
I forbindelse med reiser til styremøter, kurs og konferanser innenlands/utenlands
utbetales ikke diettpenger, men dekkes etter regning.

Deltakelse på eksterne/interne kurs, seminarer mm.
Når tillitsvalgte er deltakere på eksterne eller interne kurs, konferanser o.l. og
deltakelsen betales av et organisasjonsledd, regnes dette som en
kompetanseheving og del av godtgjørelse fra ADHD Norge.

