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Svar på skriftlig spørsmål om honorering til styrer, råd og 

utvalg 
 

Jeg viser til ditt skriftlige spørsmål datert 21.09.20. Spørsmålet var: 

«Ærede Ordfører  

  

Nye kristiansand kommune eier mange del hel og deleide selskaper. Kristiansand 

bystyre har oppnevnt mange representanter til styrer i disse selskapene samt andre 

råd og utvalg. For offetnlighetens intresse og for at Kristiansandere skal vite hvordan 

disse vervene hønoreres:  Vil ordføreren sørge for at almmenheten får opplysning og 

kunnskap om dette?» 

 

Svar: 

Jeg beklager at dette skriftlige svaret har blitt liggende, men det har blitt fremmet to 

svært like spørsmål i tillegg til dette fra Demokratene i samme tidsrom.  

Det ville vært nærliggende å tro at Demokratenes representanter var samkjørte på 

disse spørsmålene som omhandler verv og honorarer, men det skal selvsagt ikke være 

til hinder for at jeg svarer ut representanten Jakobsens spørsmål. 

Mitt svar på dette er igjen at dette er offentlig informasjon som Demokratene lett kan 

tilegne seg. Det er mye og god informasjon i KS styrevervregister, saksdokumentene 

og protokoller fra Næring- og eierskap som generalforsamling, protokoller fra 

generalforsamlinger m.m 

 

Å sitte som kommunens representant i et hel- eller deleid, interkommunalt eller øvrig 

selskap er forbundet med et betydelig ansvar, og jeg er sikker på at de som har- eller 

har hatt- et styreverv i disse, er engasjert i oppgaven, og ikke honoraret. Jeg er også 

rimelig sikker på at allmennheten er mer opptatt av hvordan tjenestene leverer til 

borgerne, enn de er av honorarene til styremedlemmene i selskapene. 

 

 

Med hilsen 

 

Jan Oddvar Skisland  

ordfører  

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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