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Møteinnkalling  
 

Temark Representantskapet 

 

 
Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). 

 
Dato: 21.04.2017 kl. 12:00-13:00  
Møtested: Quality Straand Hotel, Vrådal i Telemark  
Arkivsak: 15/10757  
Arkivkode: 033   

 

 
Temark arrangerer vårkonferansen på samme dag. Representantskapsmøtet gjennomføres i 

lunsjperioden, slik at representantene kan delta på hele eller deler av konferansen slik det måtte 

passe. 

Se vedlagt invitasjon om påmeldingsfrist 31.03.17. 

 

Utgiftene for den enkelte representant dekkes av eierkommunen.  

 

Forfall til representantskapet må snarest meldes til daglig leder Line Bosnes Hegna på mobil  

90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.  

 

Vara møter kun etter egen innkalling.  

 

Vedlagt følger saken 1/17-6/17. Revisjonsberetningen og sigenrt versjon av årsregnskap og 

årsmelding ettersendes og deles ut på møtet.  

 

Sakene legges også ut på www.temark.no.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Maiken Messel        Line Bosnes Hegna 

Nestleder i representantskapet      Daglig leder 
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Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/17 17/00205-1 
Opptelling av representanter og godkjenning av innkalling og 

saksliste 21.4.17 
3 

 

Saker til behandling 

1/17 17/00205-2 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 5 

2/17 17/03064-4 Årsregnskap 2016 6 

3/17 17/03069-3 Årsmelding 2016 8 

4/17 17/05100-1 Valg av revisor  9 

5/17 17/02771-3 Tilleggsfakturering overfor eiere 10 

6/17 17/03130-3 Eventuelt 21.04. 11 
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Møteinnkalling 

1/17 Opptelling av representanter og godkjenning av innkalling og saksliste 

21.4.17 

 
Arkivsak-dok. 17/00205-1 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 21.04.2017 1/17 

 

 

Forslag fra daglig leder: 

Representantskapet er beslutningsdyktig. 

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. 

 

 

Saksopplysninger: 

 
Beslutningsdyktighet  

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, inkludert 

møtende varamedlemmer, og disse representerer minst to tredeler av stemmene.  

 

Fra selskapsavtalen § 8:  

 

«Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og 

fylkeskommunen velger hver sin representant med personlig vararepresentant. Vedkommende 

kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter.  

Daglig leder kan ikke velges til medlem av representantskapet.  

 

Ved voteringer vektes den enkelte deltakers stemme svarende til deltakerens eierandel i selskapet.  

Som representantskapets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, 

eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. 

…..»  

 

Deltakerens eierandel i selskapet i hht Selskapsavtalen § 5 Innskuddsplikt og eierandel. 

 

Nr Eier: Eierandel 

%: 

0800 Telemark 

fylkeskommune 

9,1 

0805 Porsgrunn kommune 7,2 

0807 Notodden kommune 3,5 

0811 Siljan kommune 1,6 

0814 Bamble kommune 3,9 

0815 Kragerø kommune 3,3 

0817 Drangedal kommune 2,1 

0819 Nome kommune 2,5 
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0821 Bø kommune 2,2 

0822 Sauherad kommune 2,1 

0826 Tinn kommune 2,4 

0827 Hjartdal kommune 1,4 

0828 Seljord kommune 1,6 

0829 Kviteseid kommune 1,6 

0830 Nissedal kommune 1,4 

0831 Fyresdal kommune 1,4 

0833 Tokke kommune 1,6 

0834 Vinje kommune 1,7 

0900 Aust Agder 

fylkeskommune  

9,1 

0901 Risør kommune 1,0 

0904 Grimstad kommune 3,0 

0906 Arendal kommune 6,1 

0911 Gjerstad kommune 1,0 

0912 Vegårshei kommune 1,0 

0914 Tvedestrand kommune 1,0 

0919 Froland kommune 1,0 

0926 Lillesand kommune 2,0 

0928 Birkenes kommune 1,0 

0929 Åmli kommune 1,0 

1000 Vest Agder 

fylkeskommune  

9,1 

1001 Kristiansand kommune 8,1 

1014 Vennesla kommune 2,0 

1017 Songdalen kommune 1,0 

1018 Søgne kommune 2,0 

 Sum 100,0 

 

 
Møteinnkalling og saksliste  

 

Representantskapet skal godkjenne innkallingen og sakslisten, i hht. Selskapsavtalen § 9. 

 

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært 

representantskapsmøte skal skje skriftlig og minst fire uker i forkant av møtet. Tilsvarende frist gjelder 

for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en saksliste.  

 

Representantskapets møte ledes av leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til 

stede, velges en møteleder.  

 

Representantskapets leder er Jone Blikra (Kragerø), og nestleder er Maiken Messel (Aust-Agder). Blikra 

har meldt forfall,  Messel vil lede representantskapet i hans fravær. 
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Saker til behandling 

1/17 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

 
Arkivsak-dok. 17/00205-2 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 21.04.2017 1/17 

 

 

Forslag fra daglig leder: 

Til å underskrive protokollen saman med møteleder velges………….og …………………. 

 

 

Saksopplysninger: 

I henhold til selskapsavtalen § 9 skal det velges to representanter til å signere protokollen 

sammen med møteleder. Representantene velges i begynnelsen av møtet. 
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2/17 Årsregnskap 2016 

 
Arkivsak-dok. 17/03064-4 

Arkivkode.  210  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 21.04.2017 2/17 

 

 

Forslag fra styret: 
1. Regnskap 2016 for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes.  

2. Regnskapsmessig mindreforbruk kr 614 489 avsettes til disposisjonsfond. 
 

 

Saksopplysninger: 
Regnskapet føres etter kommunale regnskapsprinsipper.  

 

Budsjettet for 2016 ble vedtatt av representantskapet i møte 17.11.2015 totalt kr 6 059 000. 

Driftsregnskapet 2016 viser driftsinntekter på kr 6 377 249, og viser totalt et mindreforbruk på  

kr 614 489.  

 

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig vakant stilling  50% fra 1. februar til 31.desember i 2016. I tillegg 

er det refusjon i forbindelse med en langtidssykemelding. Mindreforbruket er derfor ikke budsjettert. I 

tillegg har vi drevet nøkternt.  

 

I 2012 og 2013 hadde selskapet et merforbruk. I de tre siste årene har vi hatt et mindreforbruk.  

Dette har gjort det mulig å bygge opp igjen disposisjonsfondet slik styret ønsket. 

Disposisjonsfondet er nå på 783 698. I tillegg bundne investeringsfond som er innskutt 

egenkapitel fra eierne, på kr 990 000.  

 
De enkelte postene 

 

Lønn:  
I 2016 har vi hatt to ansatte som har vært aktive politikere. Den ene har redusert sin stilling med 50%. 

Denne stillingen ble ikke besatt i 2016. Daglig leder og Marianne Lundeberg på kontoret i Bø, har dekket 

opp den 50%. På høsten ble en av våre ansatte sykemeldt i et par måneder. Dette har blitt dekket opp av 

andre ansatte, hovedsakelig de som har kontor i Arendal.  

 

Totalt har vi hatt et mindreforbruk på lønn i 2016 på underkant av kr 300 000.  

 

Drift:  

Sum driftsutgifter har gått i balanse. 
Investeringsregnskap:  
Investeringsregnskapet gjelder innbetaling til KLP, kr 2 962. Dette var det ikke budsjettert med. Det 

dekkes med overføring fra driftsregnskapet.  

 

Leieavtaler for lokaler i 2016:  

 Bø, 4 kontorer– Hellandtunet, Telemark Kompetansebygg AS.  

 Arendal, 3 kontorer - Fylkeshuset, Aust-Agder fylkeskommune.  
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Avtaler om tjenester:  

 Regnskap og lønn: Telemark fylkeskommune  

 Revisjon: Buskerud kommunerevisjon IKS  

 IT, epost og saksbehandlersystem: Telemark fylkeskommune  

 Hjemmeside: Aplia AS, Skien  

 HMS: Bedriftshelsetjenesten SAMT, Bø  

 

For mer informasjon vises det til årsmeldingen. 

 

 
Vedlegg:  

Årsregnskap 2016 for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 
- Signert versjon deles ut i møte 

Revisjonsberetning frå Buskerud kommunerevisjons IKS ettersendes og deles ut i møte 

 

Vedlegg til sak 
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3/17 Årsmelding 2016 

 
Arkivsak-dok. 17/03069-3 

Arkivkode.  004  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 21.04.2017 3/17 

 

 

Forslag fra styret: 

Årsmelding for 2016 fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 

Styret for Temark har utarbeidet årsmelding for 2016. Den legges frem for representantskapet til 

godkjenning. 

 

 

 
Vedlegg:  

Årsmelding 2016 fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

 

Vedlegg til sak 
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4/17 Valg av revisor  

 
Arkivsak-dok. 17/05100-1 

Arkivkode.  210  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 21.04.2017 4/17 

 

 

Forslag fra styret: 

Representantskapet velger Buskerud kommunerevisjon IKS til revisor for Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 

 

Saksopplysninger: 

Etter IKS-loven §28 og selskapsavtalen §15 velger representantskapet selv revisor for selskapet. 

 

Temark har benyttet Buskerud kommunerevisjon IKS i Drammen som revisor. Daglig leder og 

styret er godt fornøyd med sørvisen og oppfølgingen. Det er et godt samarbeid og revisor har en 

god dialog med regnskapsfører. 
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5/17 Tilleggsfakturering overfor eiere 

 
Arkivsak-dok. 17/02771-3 

Arkivkode.  200  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 21.04.2017 5/17 

 

 

Forslag fra styret: 

Dersom en kommune øker antall møter i budsjettåret utover det som er avtalt, sendes 

tilleggsfaktura fra og med det andre ekstramøte på kr 1000 per time. 

 

 

Saksopplysninger: 
Selskapsavtalen har ikke regulert muligheter for å tilleggsfakturere. Praksis i selskapet har vært at ett 

møte ekstra eller mindre ett år er greit uten noe etterfakturering/etterbetaling, fordi man antar at det jevner 

seg ut over flere år. Dette har også vært selskapets erfaring. 

 

Noen ganger er det imidlertid sånn at et utvalg i løpet av året bestemmer seg for at man skal øke antall 

møter, eller at det er særlige saker som krever flere møter over en lengre periode, uten at det er ment å 

være en fast økning. Da har man per i dag ikke regulert muligheten for å tilleggsfakturere. Styrets syn er 

at man kan tilleggsfakturere fordi tjenesten som kreves levert er utover det som er avtalt ved vedtakelsen 

av budsjettet, der antall møter er konkretisert. 

 

Siden det er en grei praksis at man skal kunne være litt fleksibel, mener styret at 

tilleggsfakturering skal bli aktuelt først ved andre ekstramøte, eller tidligere hvis det er knyttet 

opp til et prosjekt som vil vare i en periode eller avtalt fast økt antall møter frem til neste 

budsjettvedtak. 

 
De enkelte kommunene betaler ulik pris, siden fordelingsmodellen er knyttet opp mot andre faktorer enn 

møter. Men som et gjennomsnitt, faller styret ned på kr 1000 i timen. Dette er en rimelig pris.  

 

Styret mener at representantskapet kan fastsette slik praksis og veiledning uten endring av 

selskapsavtalen. Dette fordi det vil kun gjelde i særlige tilfeller når man går utover det som er 

avtalt, og i en begrenset periode og/eller frem til neste årsbudsjett. 
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6/17 Eventuelt 21.04. 

 
Arkivsak-dok. 17/03130-3 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 21.04.2017 6/17 

 

 

 

 

 

 

 

 


