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STYRESAK 42/16   

STYREHONORAR STIFTELSEN HESTMANDEN 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

18. oktober 2016 

 

Saksbehandler 

Gro Eikeland 

 

 

Saksfremlegg 

Stiftelsen Hestmanden overlot ansvaret for forvaltning og drift av D/S Hestmanden, 

inklusive gjennomføring av prosjektarbeidene knyttet til istandsetting for seiling og 

formidling, fra 1. januar 2016, da D/S Hestmanden ble konsolidert med Vest-Agder-museet. 

Tilskuddene fra Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune er fra samme dato 

overført Vest-Agder-museet til driften av Hestmanden.  Driftsbudsjettet for 2016 beløper seg 

til kr. 2 072 000 kroner. Med signaler gitt i foreslåtte statsbudsjett for 2017, vil staten i 

tillegg gå inn med kr. 2 000 000 til drift i et prøveår som skal innbefatte både seiling og 

formidling av skipet. De økonomiske rammene for å iverksette dette er svært begrensede. 

 

Som andre eierstiftelser tilknyttet enheter/avdelinger som er tilsluttet Vest-Agder-museet, 

går Stiftelsen Hestmanden fra nå av over i en mindre aktiv rolle enn tidligere; rollen med å 

tilse at museet forvalter og driver skipet etter formålet. Det innebærer at styrets oppgaver og 

møtefrekvens blir betydelig redusert. I den forbindelse mener administrasjonen i Vest-

Agder-museet at det er naturlig å sidestille honorar som betales ut til styremedlemmene i 

Stiftelsen Hestmanden med tilsvarende nivå på styrehonorar som i de andre eierstiftelsene 

museet forholder seg til. I de andre eierstiftelsene betales det ikke ut styrehonorar fra Vest-

Agder-museets/den enkelte avdelings budsjett og heller ikke fra stiftelsene. I den grad det er 
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aktuelt at styreleder eller andre styremedlemmer i stiftelsene deltar i møter eller andre 

aktiviteter på vegne av stiftelsene eller museet, kan det dekkes av Vest-Agder-museet. 

 

Driftsåret 2016 og styreåret høst 2016/vår 2017 å regne som en overgangsperiode der en del 

oppgaver løses av Stiftelsen og museet i samarbeid. Det foreslås derfor at styret i Stiftelsen 

Hestmanden mottar styrehonorar etter Kulturrådets satser for nevnte styreår. Kulturrådets 

satser er som følger:  

Leder:                               kr 567,- pr. time 

Øvrige medlemmer:               kr 429,- pr. time 

Møteforberedelse for alle:         kr 429,- pr. time 

  
For våren 2016 er tidligere styremedlemmer allerede godtgjort etter Stiftelsens gamle satser 

(kr. 25 000 per år for leder og kr. 1500 per møte per deltaker). 

 

Forslag til vedtak 

Styret går inn for at styremedlemmene for styreåret 2016/2017 honoreres etter Kulturrådets 

satser. Fra styreåret 2017/2018 betales det ikke styrehonorar fra Vest-Agder-museet til 

Stiftelsen Hestmandens styre. 


