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REPRESENTANTSKAPSSAK 12/21   

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE OG 

REPRESENTANTSKAP 

 

Går til 

Representantskapets medlemmer 

 

Representantskapsmøte 

6. desember 2021 

 

Saksbehandler 

Valgkomiteen i Vest-Agder-museet 

 

Saksfremlegg 

I sak 19/20 i representantskapsmøte 26. november 2020 ble det gjort vedtak om økning i  

satsene for godtgjørelse til styremedlemmene i Vest-Agder-museet med virkning fra 1. 

januar 2021: 

Styreleder:                 Kr. 67 200 pr. år 

Nestleder:  Kr. 39 200 pr. år 

Styremedlemmer:      Kr. 28 500 pr. år 

Varamedlemmer:   Kr. 1 900 pr. oppmøte 

Fast møtende varamedlem honoreres som styremedlem. 

Administrasjonen samler med noen års mellomrom inn informasjon om styrehonorar fra 

en rekke andre museer og informasjon er oversendt valgkomiteen. Det er ikke lenge siden 

dette ble gjort sist, og det er derfor ikke gjort for 2022. 

 

Basert på en sammenlikning med andre museer, foreslår valgkomiteen at styrehonorarene 

i Vest-Agder-museet videreføres på dagens nivå, men justeres med samme sats som 

gjennomsnittlig lønnsvekst i museene under Virke, ca. 2,7:  

Styreleder økes fra kr 67 200 til kr 69 100 

Nestleder økes tilsvarende fra kr 39 200 til kr 40 300 
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Styremedlem økes fra kr. 28 500 til kr 29 300 

Varamedlem økes fra 1 900 til 1 950 pr. oppmøte 

Endringene får virkning fra 1. januar 2022. 

 

Til slutt medtas at representantskapet vedtok i sak 16/14 i møte 27. november 2014 at det 

i tilfeller der styremedlemmers/varamedlemmers deltakelse i styrearbeidet for Vest-

Agder-museet medfører inntektsbortfall, skal dekkes dokumentert tapt arbeidsfortjeneste 

etter regning, på samme nivå som i Vest-Agder fylkeskommune. 

 

Godtgjørelse/dekning av utgifter til medlemmer av representantskapet 

Eierkommunene dekker selv kostnadene knyttet til møtedeltakelse for sin representant i 

representantskapet. 

 

Forslag til vedtak 

Representantskapet vedtar å øke satsene for styrehonorar i Vest-Agder-museet IKS 

gjeldende fra 1. januar 2022 som følger: 

 

Styreleder:                 Kr 69 100 pr. år 

Nestleder:  Kr 40 300 pr. år 

Styremedlemmer:      Kr 29 300 pr. år 

Varamedlemmer:   Kr 1 950 pr. oppmøte  

Fast møtende varamedlem honoreres med styremedlem. 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


