KILDEN TKS IKS
REPRESENTANTSKAPET

Leder:
Ordfører i Kristiansand
Adresse: PB 417, Lund
4604 Kristiansand

Representantskapets medlemmer:
Ordføreren i Kristiansand, Harald Furre
Ordføreren i Grimstad, Kjetil Glimsdal
Fylkesvaraordføreren i Vest-Agder, Tore Askildsen
Fylkesordføreren i Aust-Agder, Gro Bråten

Utsending e-post: 19. april 2018

Kilden TKS IKS:
Styrets nestleder, Geir Bergskaug
Adm. Direktør, Hans Antonsen
Økonomisjef, Christian Jørgensen
Dessuten innkalles:
Revisor Kilden, Monica Harsvik Smith-Tønnessen

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE
Representantskapet i Kilden TKS IKS innkalles til møte:

Torsdag 26. april 2018, kl. 09:00 – 10:00

Møtested: Kilden (møterom «Møtesalen» i 5. etg), Sjølystveien 2, 4610 Kristiansand.
SAKSLISTE
Saksnr.:

Sakstittel:

Vedlegg:

01/18

Godkjenning av innkalling
Innkalling med saksliste sendt pr. e-post og som ordinær postsending 19. april 2018.
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.

02/18

Protokoll fra møte 02-2017, 7. desember 2017
Protokoll 02-2017 fra møte 7. desember 2017 følger vedlagt.
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Forslag til vedtak:
Protokoll 23-2017 fra møte 7. desember 2017 godkjennes.
03/18

Årsberetning, regnskap og noter 2017, Kilden TKS IKS
Styret i Kilden behandlet og godkjente årsberetning, regnskap og noter for 2017 og tok
revisors beretning til etterretning i styremøte 22. mars 2018 (sak 17/18). Dette følger
vedlagt.

2-5

Kilden hadde i 2017 en omsetning i driften på kr. 242,35 mill og et regnskapsmessig
resultat før avsetninger på kr. 12,77 mill mot budsjettert resultat på kr 5,0 mill.
Årsresultatet inkluderer finansinntekter på kr 1,2 mill. (budsjett på kr 0,6 mill),
tilbakeføring av rest fra fjorårets avsetning til mva-kompensasjon sak på kr 1,6 mill. og
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håndtering av ny pensjonsordning på kr 2,6 mill. (budsjett kr 0), samt et premieavvik på
kr 1,6 mill. (budsjett kr -0,2 mill). Selve driftsresultatet fratrukket de nevnte poster er
altså bare marginalt bedre enn budsjettert (5,8 mill mot 5,0 mill). Av en omsetning på kr.
242,35 mill. utgjorde egeninntektene kr. 66,29 mill. I ordinære tilskudd eller
overføringer har selskapet mottatt kr. 176,06 mill. fra stat, kommuner, fylkeskommuner
og andre.
Kildens investeringsutgifter i 2017 var på kr. 2,83 mill. inklusive 0,44 mill. til inndekking
av forrige års underdekning. Finansieringsmidlene var på kr 17,09 mill. som et resultat
av at eier (Kristiansand kommune) tilførte midler til Skattedirektoratets vedtak i Skatt
Sør sitt krav om tilbakeføring av mva-kompensasjon for perioden 2008 til 2012 (se sak
15/17 i møte 02-2017).
Kilden har over flere år bygd opp fond til å kunne møte vedlikeholdsutfordringer,
behandle tidligere års premieavvik (amortisering) og til å kunne gjennomføre større
kunstneriske satsinger som kan innebære en viss risiko. Gitt årets gode resultat,
anbefalte administrasjonen styret i sak 17/18 at det i tillegg ordinære avsetninger ble
gjort to formålsbestemte:
- Kr 4 mill. til Kildens kommende store løft, Musikal 2020
- Kr 2 mill. til å gjennomføre ombygging i foajeen
Årets driftsresultat og overdekningen på finansieringsmidlene i investeringsregnskapet
ble med bakgrunn i dette vedtatt avsatt slik av styret:
Driftsresultat (A)
Avsatt til disposisjonsfond Kilden
Avsatt til disposisjonsfond Musikal2020
Avsatt til disposisjonsfond Pensjon
Sum avsatt

12 771 000
8 175 000
4 000 000
596 000
12 771 000

Investering (B)
Avsatt til investeringsfond FDVU
Avsatt til investeringsfond Foajé
Sum avsatt

14 260 000
12 260 000
2 000 000
14 260 000

Netto avsetning (A + B)

27 131 000

Årsberetning, regnskap og noter for 2017 gjennomgås nærmere i møtet. Revisor møter
også og vil gjennomgå sin beretning i møtet.
Styret i Kilden anbefaler representantskapet om å fatte følgende vedtak:
Forslag til vedtak:
Representantskapet i Kilden TKS IKS følger styrets anbefaling og godkjenner selskapets
årsberetning for 2017 med tilhørende årsregnskap og noter, og tar revisors årsberetning
til etterretning.
04/18

Fastsetting av godtgjørelse til styret i Kilden TKS IKS
I henhold til selskapsavtalen § 8, skal representantskapet behandle og avgjøre styrets
godtgjørelse for gjeldende år. Administrasjonen er bedt om å bistå representantskapet i
saken gjennom å se på ulike godtgjørelsesmetoder som kan være aktuelle.
Administrasjonen har i dette arbeidet lagt til grunn Kristiansand kommunes
eierskapsmelding og arbeid som er gjort i forbindelse med kartlegging av deleide
aksjeselskaper og interkommunale selskaper.
Videre har en prøvd å skjele til sammenlignbare selskaper og hvilke
godtgjørelsesmetoder som benyttes opp mot parametere som type selskap, omfang
arbeid, tidsbruk, ansvar, krav til kompetanse etc.
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Administrasjonen har gjennom dette arbeidet kommet til at praksisen om å se til
Kristiansand kommunes reglement for møtegodtgjørelse og hovedutvalgssatser, med
enkelte endringer, er et legitimt nivå å godtgjøre styret i Kilden etter. Reglementet
følger vedlagt.
Med bakgrunn i dette arbeidet, anbefales det at en for 2018 viderefører tidligere praksis
og at en fastholder tidligere vedtak om at styreleders godtgjørelse settes til 20 % av
lønnsnivå C per år 1. Videre anbefales det, som et nytt tillegg, at medlemmer gis en årlig
godtgjøring på 0,75 % av lønnsnivå C per år 1, da godtgjøringen deres vurderes som noe
lav.
Forslag til godtgjørelse av styret i Kilden for 2018 er som følgende:
Fast årlig godtgjøring
Styreleder gis 20 % av lønnsnivå C, f.t kr 184 812,- pr år
Styremedlemmer gis 1,5 % av lønnsnivå C, f.t kr 13 861,- pr år.
Tillegg
- Nestleder gis 1,5 % av lønnsnivå C, f.t kr 13 861,- pr år
- Medlemmer gir 0,75 % av lønnsnivå C, f.t kr 6 930,- pr år
- Tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse.
Møtegodtgjøring
Pr møte gis en godtgjørelse på 0,2 % av lønnsnivå A, f.t kr 2 464,- 1.
I tillegg godtgjøres tapt arbeidsfortjeneste.
Varamedlem gis en godtgjørelse på 0,25 % av lønnsnivå A f.t kr 3 008,- 1.
I tillegg godtgjøres tapt arbeidsfortjeneste.
Reisegodtgjørelse kommer i tillegg, jfr § 8 i reglementet.
Forslag til vedtak:
Representantskapet i Kilden vedtar for 2018 å videreføre ordningen med styrets
godtgjørelse etter Kristiansand kommunes reglement for møtegodtgjørelse og
hovedutvalgssatser med følgende endringer: styreleders godtgjørelse settes til 20 % av
lønnsnivå C per år og medlemmer gis et fast tillegg på 0,75 % av lønnsnivå C per år.
05/18

Møteplan 2018 og 2019
Følgende møtedato foreslås i 2018:
Møte 02-18, tirsdag 27. november 2018 kl 15:30 – 16:30
Møtedatoer for 2019 fastsettes når styrets møteplan for året er satt.
Forslag til vedtak:
Utarbeides i møtet.

06/18

Orienteringer
Styrets nestleder vil sammen med administrerende direktør orienterer om sentrale
saker.
Forslag til vedtak:
Styret tar sakene til orientering.

Harald Furre
Leder representantskapet Kilden TKS IKS
1

Lønnsnivå C, kr 924 060,- (75 % av kr 1 232 080,- (lønnsnivå A))
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Gjenpart:
Fylkesrådmennene i Aust-Agder og Vest-Agder
Rådmennene i Grimstad og Kristiansand
Varaordføreren i Grimstad og varaordføreren Kristiansand
Fylkesordføreren i Vest-Agder og Fylkesvaraordføreren i Aust-Agder
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Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte
Sist endret i bystyrets møte 09.12.2015
Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2018

§ 1 - Reglementets omfang
1.

Dette reglementet gjelder kommunale tillitsvalgte.

2.

Med kommunal tillitsvalgt menes et direkte valgt medlem av bystyret, formannskap,
kommunalutvalg, hovedutvalg, eller en person som er medlem av et annet
kommunalpolitisk organ. I tillegg omfattes verv i organer utenfor kommunen hvor
vedkommende er valgt av kommunen som kommunens representant, f.eks. statlige
eller private virksomheter.

3.

Statlige, private og andre verv faller utenom reglene for godtgjørelse. Dersom
representant oppnevnt av kommunen i andre enn kommunale organer ikke mottar
godtgjørelse fra vedkommende organ, har den tillitsvalgte rett på godtgjøring fra
kommunen. Ordføreren kan i særlige tilfeller i tillegg fastsette at det skal utbetales
honorar i henhold til vedtatte satser for oppdrag som faller utenfor reglementet. Det
forutsettes at faste utvalg har sine egne budsjetter for møtegodtgjørelse og tapt
arbeidsfortjeneste.

4.

Tillitsvalgte som mottar uførepensjon eller andre ytelser som kan komme i konflikt
med godtgjørelsene, plikter å melde fra om dette til NAV.

5.

Ingen kan motta godtgjørelse ut over 100 % stilling.

6.

De tillitsvalgte er selv ansvarlige for å sende regning for tapt arbeidsfortjeneste, utgift
til omsorgsarbeid, bilgodtgjørelse og reiser til sekretariatet for det utvalg
godtgjøringen gjelder. Fast årlig godtgjøring og møtegodtgjøring utbetales automatisk
fra vedkommende sekretariat. Fast godtgjørelse til ordfører, varaordfører, medlemmer
i formannskap, kommunalutvalg og hovedutvalg utbetales hver måned. For øvrige
utvalg utbetales fast årsgodtgjørelse en gang pr. år. Møtegodtgjørelse og reiseutgifter
utbetales 2 ganger pr. år.

7.

Fremmøtebeløp for en enkelt sak settes til en halvdel av møtegodtgjørelsen.

8.

Godtgjøring til representanter som på vegne av organisasjoner eller grupper tiltrer
kommunale utvalg med tale- og forslagsrett, avgjøres av valg- og honorarkomiteen og
dekkes av det organ der vedkommende tiltrer.
(Oppfølging av bystyrevedtak 24.01.07 – presisering.)
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§ 2 - Fast årlig godtgjøring
Grunnbeløp og representanttillegg
Lønnsnivå «A» settes til kr. 1 232 080,- (ordfører) overtid bortfaller.
Lønnsnivå «B» settes til 85% av A = kr. 1 047 268,- (varaordfører) overtid bortfaller.
Lønnsnivå «C» settes til 75% av A = kr. 924 060,Lønnsnivå A justeres 1. januar hvert år etter kommunesektorens generelle oppgjørs siste års
vekst.
Ordfører:
Godtgjøring til ordfører, lønnsnivå A f.t. kr 1 232 080,- pr. år.
Godtgjørelsen dekker også arbeidet i bystyret og øvrige utvalg.
Varaordfører:
Godtgjøring til varaordfører, lønnsnivå B, f.t. 1 047 268,- pr. år.
Godtgjørelsen dekker også arbeidet i bystyret og øvrige utvalg.
Opposisjonen
Gruppeleder av det største opposisjonspartiet: Lønnsnivå C, med forutsetning av at denne
innehar verv som gruppeleder, formannskap og kommunalutvalg – samt at dette også skal
dekke deltakelse i bystyre og øvrige utvalg.
Gruppeleder:
Til frikjøp av gruppelederne får partiene i bystyret et grunnbeløp på 18 % av lønnsnivå C
med tillegg av 2 % pr. eget bystyremedlem, maksimum 34 %.
Godtgjørelsen dekker også arbeidet i bystyret. Nye grupper som etableres i valgperioden får
ikke støtte.
Medlem formannskap:
Godtgjøring til medlemmer formannskap, 20 % av lønnsnivå C, f.t. kr. 184 812,- pr. år.
Medlem kommunalutvalg:
Godtgjøring til medlemmer kommunalutvalg, 10 % av lønnsnivå C, f.t. kr. 92 406,- pr. år.
By- og miljøutvalget:
Leder frikjøpes med 50 % av lønnsnivå C, f.t. kr. 462 030,Medlemmer frikjøpes med 30 % av lønnsnivå C, f.t. kr. 277 218,Leder øvrige hovedutvalg:
Lederne av oppvekststyret, helse- og sosialstyret, kulturstyret frikjøpes med 30 % av
lønnsnivå C, f.t. kr. 277 218,- pr. år.
Medlem øvrige hovedutvalg:
Godtgjøring til medlemmer hovedutvalg, 1,5 % av lønnsnivå C, f.t. kr 13 861,- pr. år.
I tillegg tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse.
Tillegg nestleder hovedutvalg:
Tillegg til nestleder hovedutvalg, 1,5 % av lønnsnivå C, f.t. kr. 13 861,- pr. år.
I tillegg tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse.
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Andre styrer, nemnder, utvalg og råd:
Godtgjøring leder, 0,75 % av lønnsnivå C, f.t. kr. 6 930,- pr. år.
Øvrige medlemmer, kun møtegodtgjørelse.
I tillegg tapt arbeidsfortjeneste.
Befaringer:
Separate befaringer honoreres etter vanlige møtesatser.
I tillegg tapt arbeidsfortjeneste.
Havnestyret og kontrollutvalget godtgjøres på følgende måte:
Leder havnestyret: frikjøpes med 20 % av lønnsnivå C, f.t. kr. 184 812,- pr. år.
Leder kontrollutvalget: 20 % av lønnsnivå C, f.t. kr. 184 812,- pr. år.
Medlem:
Godtgjøring til medlemmer, 1,5 % av lønnsnivå C, f.t. kr. 13 861,- pr. år.
I tillegg tapt arbeidsfortjeneste.
Tillegg leder (unntatt kontrollutvalgslederen):
Godtgjøring til leder, 2,5 % av lønnsnivå C, f.t. kr. 23 102,- pr. år.
I tillegg tapt arbeidsfortjeneste.
Tillegg nestleder:
Godtgjøring til nestleder, 0,75 % av lønnsnivå C, f.t. kr. 6 930,- pr. år.
I tillegg tapt arbeidsfortjeneste.
Pensjonskassens styre har vedtatt egne regler for godtgjøring.
Generelt:
1.

Tapt arbeidsfortjeneste gis ikke uten i særlige tilfeller til tillitsvalgte med mer enn 50 %
frikjøp. Frikjøpet av by- og miljøutvalgets leder, nestleder og medlemmer inkluderer
tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse for ordinære møter.

2.

a) Faste årsbeløp avkortes forholdsvis om den tillitsvalgte er fraværende mer enn
10 % av møtene og dette ikke dokumenteres med egenmelding/legeattest ved
sykdom, omsorgspermisjon, pappapermisjon eller pålagt politisk arbeid.

2.

b) For medlemmer av formannskapet, kommunalutvalget og by- og miljøutvalget skal
det ved fravær mer enn 10 % av møtene trekkes samme beløp for hvert møte som
varamedlemmer har i møtegodtgjørelse (0,25% av kr. 1 232 080,-, f.t. kr. 3 080,-).

3.

Feriepenger kommer ikke i tillegg til den faste godtgjøringen.

4.

Hvis et utvalg ikke har hatt møter i løpet av året, utbetales ikke fast årsgodtgjøring.

5.

Årsgodtgjøring utbetales ved årets slutt (i desember).
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§ 3 - Møtegodtgjøring
Bystyret:
Pr. møte gis en godtgjørelse på 0,2 % av lønnsnivå A, f.t. kr. 2 464,-.
I tillegg tapt arbeidsfortjeneste.
Ovennevnte godtgjørelse pr. møte gjelder ikke ordfører, varaordfører og gruppeledere.
Varamedlem formannskap:
Pr. møte gis en godtgjørelse på 0,25 % av lønnsnivå A, f.t. kr. 3 080,-.
I tillegg tapt arbeidsfortjeneste.
Varamedlem kommunalutvalg:
Pr. møte gis en godtgjørelse på 0,25 % av lønnsnivå A, f.t. kr. 3 080,-.
I tillegg tapt arbeidsfortjeneste.
Medlemmer hovedutvalg (unntatt by- og miljøutvalget og kommunalutvalget):
Pr. møte gis en godtgjørelse på 0,2 % av lønnsnivå A, f.t. kr. 2 464,-.
I tillegg tapt arbeidsfortjeneste.
Varamedlem hovedutvalg:
Pr. møte gis en godtgjørelse på 0,25 % av lønnsnivå A, f.t. kr. 3 080,-.
I tillegg tapt arbeidsfortjeneste.
Havnestyret og kontrollutvalget godtgjøres som hovedutvalg.
Øvrige styrer, råd og utvalg:
Leder, medlemmer og varamedlemmer:
Pr. møte gis en godtgjørelse på 0,1 % av lønnsnivå A, f.t. kr. 1 232,-.
I tillegg tapt arbeidsfortjeneste.
Skattetakstnemndene gis i tillegg kr. 10,- pr. takst.
Generelt om møtegodtgjøring:
1.

Det forutsettes at tillitsvalgte tar "oppdrag som naturlig hører hjemme under
vedkommende utvalg" uten ekstra godtgjøring, f.eks. representasjon på vegne av
ordfører/hovedutvalg eller opptrer på vegne av kommunen, åpner konferanser, deltar
på møter, o.l. Det gis eventuelt tapt arbeidsfortjeneste for møtevirksomhet ut over den
frikjøpte tid. Tvilstilfeller avgjøres av valg- og honorarkomiteen.

2.

Utvalget vedtar selv hvilke møter i tillegg til utvalgets egne som det skal utbetales
møtegodtgjørelse for.
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§ 4 - Tapt arbeidsfortjeneste
Kravet sendes etter avtale til utvalgets sekretær og skal gi oversikt over aktuelle møter,
møtetidspunkt, antall timer og timesats, samt eventuelle sosiale utgifter.
1.

For lønnsmottakere godtgjøres tapt arbeidsfortjeneste etter dokumentert trekk i lønn,
inklusive feriepenger, med inntil en daglønn (260-del) av lønnsnivå B f.t. kr. 4 028,-.
Alternativt gis refusjon til arbeidsgiver for lønnsutgifter inntil en daglønn av lønnsnivå B.
Pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift beregnes i tillegg til daglønnsbeløpet.

2.

Selvstendig næringsdrivende godtgjøres tapt arbeidsfortjeneste med inntil en daglønn
(260-del) av lønnsnivå B f.t. kr. 4 028,-. I tillegg kommer et beløp tilsvarende sosiale
kostnader for arbeidstakere (arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjonsinnskudd).
Beløpet må dokumenteres ved utskrift av ligningsattest og attest fra revisor. Bare tap i
arbeidsinntekt gir grunnlag for refusjon. Det skal ikke være rimelig at arbeidet kan tas
igjen på et annet tidspunkt.

§ 5 - Ad-hoc utvalg
1.

Formannskapet og hovedutvalg kan opprette ad-hoc utvalg og underutvalg.

2.

Ved opprettelsen avgjør formannskapet/hovedutvalget godtgjøring til ad-hoc utvalget
innenfor dette reglementets rammer og innenfor eget budsjett.

3.

Krav om godtgjørelse sendes utvalgets sekretær, jfr. § 4.

§ 6 - Sykepenger og forsikring
1.

Kommunale tillitsvalgte, som gis godtgjørelse tilsvarende 20 % stilling eller mer på
årsbasis for å gjøre tjeneste for kommunen, har rett til sykepenger,
omsorgspermisjon, foreldrepermisjon og forsikringsavtale som for kommunalt ansatte.
Kommunens retningslinjer for egenmeldinger og sykepengeattester m.v gjelder.

2.

Vedr. pensjonsrettigheter vises det til Tillegg til vedtekter for Offentlig tjenestepensjon i
Kristiansand kommunale pensjonskasse (særskilte bestemmelser for folkevalgte i
Kristiansand kommune). Folkevalgte med frikjøp under innmeldingsgrensen (1/3 stilling) i
pensjonskassen kan eventuelt få tapt pensjonsforsikring hos hovedarbeidsgiver refundert
fra kommunen.

§ 7 - Elektroniske tjenester
1.

Telefonstøtte
For politisk ledelse (ordfører, varaordfører, hovedutvalgsledere og gruppeledere)
legges taket på kr. 12.000.

2.

Internett
Det vises til Reglement for bruk av politiker-PC i Kristiansand kommune.
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§ 8 - Skyss-, kost- og diettgodtgjørelse
1.

Reiseutgifter til møter i bystyre, formannskap og øvrige utvalg dekkes etter satsene
for bilgodtgjørelse. Krav om bilgodtgjørelse må den enkelte innlevere på eget skjema
og godtgjørelsen utbetales ved årsslutt.

2.

For reiser utenfor kommunen gjelder satsene i det kommunale reiseregulativ. Det
forutsettes at billigste reisemåte benyttes. Skjema for reiseregning skal benyttes.

§ 9 - Andre utgifter (omsorgsarbeid)
Barnepass, stell av syke og lignende omsorgsarbeid som medfører direkte utgifter, erstattes i
henhold til retningslinjene under forutsetning av at utgiften er nødvendig.
Legitimerte utgifter: Inntil kr. 500 pr. dag.
§ 10 - Ettergodtgjørelse
Ordfører og varaordfører gis etterlønn i inntil 3 måneder etter valgperiodens utløp, dersom de
ikke trer inn i lønnet heltidsarbeid. Deltidsarbeid avkortes forholdsmessig.
Som kompensasjon for at det ikke utbetales feriegodtgjøring for fast godtgjøring, utbetales
en måneds etterlønn for representanter med fast frikjøp som ikke inntrer i nytt fast frikjøp
etter endt valgperiode. Tilsvarende for representanter som får redusert frikjøp fra en
valgperiode til neste.

§ 11 - Videredelegasjon til valg- og honorarkomiteen
1.

I medhold av kommunelovens § 6 gis valg- og honorarkomiteen fullmakt til, i spesielle
tilfeller, å vurdere vararepresentanters godtgjøring når frammøtet gjennom året har
vært spesielt stort.

2.

I medhold av kommunelovens § 6 gis valg- og honorarkomiteen fullmakt til å avgjøre
tvilstilfeller vedrørende tolkning av retningslinjene og vedrørende overgangsordninger.

3.

I medhold av kommunelovens § 6 gis valg- og honorarkomiteen fullmakt til å
dispensere fra de fastsatte maksimumsbeløp for tapt arbeidsfortjeneste når særlige
grunner foreligger.
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