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Møteinnkalling  
 

Temark Representantskapet 

 
Dato: 23.11.2016 kl. 9:10-10:00  
Møtested: Kristiansand, Clarion Hotel Ernst, Rådhusgt 2.  
Arkivsak: 15/10757  
Arkivkode: 033   

 

Representantskapet avholdes denne gangen i Kristiansand. Det er lagt opp til at det er mulig å 

komme med tog samme dag. Toget på Sørlandsbanen fra Oslo kommer til Kristiansand 08:55.  

Dersom du ønsker overnatting fra dagen før, ring hotellet på 38 12 86 00 eller send e-post til 

cl.ernst@choice.no. 

 

Temark arrangerer samme dag og sted, en konferanse for våre kontrollutvalgsmedlemmer. 

Programmet begynner kl 10:00. Alle representantene er velkommen til å delta på programmet og 

spise lunsj med oss. Du kan delta frem til  lunsj eller hele dagen. 

10:00-12:00: Transparancy International Norge vil ha et foredrag om temaet 

«Korrupsjonsbekjempelse i forvaltningen: Risikoområder og 

forebyggende metoder innenfor statlig og kommunal forvaltning» 

Lunsj 

13:00-15:00 «Varm i trøya»? Utveksling av erfaringer etter periodens første år og 

drøftinger om aktuelle tema 

Uforutsette utfordringer for en KU-leder ved KU-leder Gunnar Topland, 

Grimstad kommune 

 

Det er svært viktig at det gis beskjed i god tid om du kommer, eller om du melder forfall. Det er 

viktig at representantskapet blir beslutningsdyktig, og i tilfelle vara må kalles inn må det gis 

tidligst mulig beskjed. Merk! Vi ønsker også bekreftelse på at du møter.  

 

Tilbakemeldingen gis til line.bosnes@temark.no.  

 

Fint om du da også gir beskjed om du ønsker å delta på deler eller hele høstkonferansen og om 

du vil ha lunsj. 

  

mailto:cl.ernst@choice.no
mailto:line.bosnes@temark.no
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Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Bø, 21.10.2016 

 

 

 

Jone Blikra        Line Bosnes Hegna 

Leder av representantskapet      Daglig leder 

  

http://www.temark.no/
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Møteinnkalling 

2/16 Opptelling av representanter og godkjenning av møteinnkalling/saksliste 

 
Arkivsak-dok. 15/10757-16 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 23.11.2016 2/16 

 

 

Forslag fra daglig leder: 

Representantsakapet godkjenner innkallingen og sakslista. 

 

 

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. 

 

Og ved voteringer vektes den enkelte deltakers stemme svarende til deltakerens eierandel i 

selskapet i hht Selskapsavtalen § 5   Innskuddsplikt og eierandel. 

 

Nr Eier: Innskudd kr: Eierandel %: 

0800 Telemark 

fylkeskommune 

89 900 9,1 

0805 Porsgrunn kommune 70 800 7,2 

0807 Notodden kommune 35 100 3,5 

0811 Siljan kommune 15 500 1,6 

0814 Bamble kommune 38 100 3,8 

0815 Kragerø kommune 32 700 3,3 

0817 Drangedal kommune 20 800 2,1 

0819 Nome kommune 24 400 2,5 
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0821 Bø kommune 22 000 2,2 

0822 Sauherad kommune 20 800 2,1 

0826 Tinn kommune 23 800 2,4 

0827 Hjartdal kommune 14 300 1,4 

0828 Seljord kommune 16 100 1,6 

0829 Kviteseid kommune 15 500 1,6 

0830 Nissedal kommune 13 700 1,4 

0831 Fyresdal kommune 13 700 1,4 

0833 Tokke kommune 15 500 1,6 

0834 Vinje kommune 17 300 1,7 

0900 Aust Agder 

fylkeskommune 

90 000 9,1 

0901 Risør kommune 10 000 1,0 

0904 Grimstad kommune 30 000 3,0 

0906 Arendal kommune 60 000 6,1 

0911 Gjerstad kommune 10 000 1,0 

0912 Vegårshei kommune 10 000 1,0 

0914 Tvedestrand kommune 10 000 1,0 

0919 Froland kommune 10 000 1,0 

0926 Lillesand kommune 20 000 2,0 

0928 Birkenes kommune 10 000 1,0 

0929 Åmli kommune 10 000 1,0 

1000 Vest Agder 

fylkeskommune 

90 000 9,1 

1001 Kristiansand kommune 80 000 8,1 

1014 Vennesla kommune 20 000 2,0 

1017 Songdalen kommune 10 000 1,0 

1018 Søgne kommune 20 000 2,0 

 SUM 990 000 100,0 

 

Møteinnkalling og saksliste 

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

Representantskapets møter: 

 

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). 
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Saker til behandling 

8/16 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. 

 
Arkivsak-dok. 15/10757-14 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 23.11.2016 8/16 

 

 

Forslag fra daglig leder: 

Saken legges frem utan innstilling. 

 

 

Saksopplysninger: 

I henhold til Selskapsavtalen §9 Representantskapets møter, skal det velges to representanter til å 

underskrive protokollen sammen med møtelederen. 
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9/16 Budsjett for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS  

for 2017 

 
Arkivsak-dok. 16/07032-10 

Arkivkode.  150  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 23.11.2016 9/16 

 

 

Forslag fra styret: 
1. Budsjett for 2017 på kr 6 543 000 vedtas. 

2. Beløp til kostnadsfordeling mellom eierne for 2017 på kr 6 203 000 vedtas. 

3. Styrets godtgjøring:  det utbetales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer etter lav sats i hht KS 

sitt reglement og det utbetales møtegodtgjørelse til styrets leder etter lav sats i hht KS sitt 

reglement med tillegg på 50%. 

 

 

Saksopplysninger: 

Det er kontrollutvalget i kommunene som skal legge fram forslag til budsjett for hele kontroll- 

og tilsynsordningen i kommunen, inkludert rammen for sekretariat og revisjon. Kontrollutvalgets 

forslag sendes kommunen som innarbeider dette i sitt budsjettforslag til 

kommunestyret/fylkestinget. Det er representantskapet som vedtar rammen for sekretariatets 

budsjett. Styret har som ansvar å fordele de forskjellige postene. 

 

Budsjettet er bygd opp etter beste skjønn, basert på erfaringer fra driften så langt. Fra 01.07.2014 

overtok vi sekretariatet for 16 kontrollutvalg i Agder i tillegg til de 18 som vi hadde fra tidligere. 

Nå dekker vi 34 kontrollutvalg og er 6 ansatte. 2015 var vårt første hele driftsår og 2016 er det 

første året med de nye kontrollutvalgene etter valget. 2016 viser noe mer hvilket aktivitetsnivå vi 

kan forvente i fireårsperioden. 

 

I budsjettarbeidet for 2017 har jeg lagt til grunn samme aktivitetsnivå som i 2016, dvs samme 

møtehyppighet i den enkelte kommune som i år. Det er imidlertid registrert et generelt høyere 

aktivitetsnivå i kontrollutvalgene i 2016, særlig i Agder kommunene. Denne økningen har 

medført lengre møter og ikke ekstra møter. Det er antall møter som gir utslag på kostandene i hht 

vår modell.  

 

Vi har en kapasitet per i dag som utnyttes maksimalt. Økt aktivitet krever mer kapasitet. Det er 

viktig at vi i 2017 får en prosess i den enkelte kommune der vi får klarlagt ønsket aktivitetsnivå 

for, slik at vi kan justere budsjettet for 2018. Men for 2017 budsjettet, er det ikke grunnlag for å 

legge inn flere møter i kommunene enn det som er for 2016. 

 

Økningen som er lagt inni budsjetter for neste år er ca 3%. Dette er noe høyere enn defaltor. 

Dette er for å ta inn noe av den økte aktiviteten som vi registrer, men som per i dag ikke har 

medført flere møter og dermed økt tilskudd. Videre har jeg lagt inn en mer reel budsjettering på 

reise/kjøreutgifter.  

 

Årsbudsjettet for 2017 som skal fordeles mellom eierne vil ligge på ca 6,2 mill. 



 7  

 

I følge forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper skal 

representantskapet fastsette økonomiske rammer for selskapet, samt fastsette godtgjørelse for 

styremedlemmer. Det er derfor lagt inn et egent punkt i vedtaket om styrets godtgjørelse. 

Representantskapet har tidligere vedtatt 10.11.14, sak 11/2014 at det utbetales møtegodtgjørelse 

til styrets medlemmer etter lav sats i hht KS sitt reglement og at det utbetales møtegodtgjørelse 

til styrets leder etter lav sats i hht KS sitt reglement med tillegg på 50%. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

Forslag til budsjett 2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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10/16 Fordeling av kostnader mellom eierne i 2017 

 
Arkivsak-dok. 16/12965-3 

Arkivkode.  102  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 23.11.2016 10/16 

 

 

Forslag fra styret: 

Kostandene fordeles for året 2017 som vist i saken, med totalt kr 6 203 000 

 

 

Saksopplysninger: 

Det er representantskapet som vedtar rammen for sekretariatets budsjett. Kostandene fordeler 

mellom eierne etter tidligere vedtatt fordelingsmodell. 

 

Modell 

I denne modellen har vi fastsatt følgende: 

 Fastbeløpet, kr 20 000 for fylkeskommuner og kommuner med mer enn 10 000 innbyggere. 

 Eierandelen for selskapskapitalen (folketallet).  

 Antall planlagte møter etter avtale. 

 

Hvert element er da vektlagt som følger: 

 Fastbeløp 

 Eierandel med 70% 

 Antall møter med 30% 
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Kostandene fordeles som følger: 

 

 

 2016 2017  

  6 008 000  
  

 6 203 000  

Økning i 
kroner 

Telemark fk       470 200       485 482  15281,50 

Porsgrunn       383 100        395 551  12450,75 

Notodden       219 200        226 324  7124,00 

Siljan       100 700        103 973  3272,75 

Bamble       231 400        238 921  7520,50 

Kragerø       209 400        216 206  6805,50 

Drangedal       131 700        135 980  4280,25 

Nome       146 300        151 055  4754,75 

Bø       136 500        140 936  4436,25 

Sauherad       131 700        135 980  4280,25 

Tinn       143 900        148 577  4676,75 

Hjartdal       105 200        108 619  3419,00 

Seljord       103 100        106 461  3361,06 

Kviteseid       100 700        103 973  3272,75 

Nissedal         93 400          96 445  3044,84 

Fyresdal         93 400          96 445  3044,84 

Tokke       100 700        103 973  3272,75 

Vinje       108 000        111 521  3520,80 

Aust Agder        451 700          466 425  14725,42 

Risør         97 200        100 369  3168,72 

Grimstad       198 500        204 971  6471,10 

Arendal       329 800        340 551  10751,48 

Gjerstad         78 300          80 853  2552,58 

Vegårdshei         78 300          80 853  2552,58 

Tvedestrand         87 800          90 654  2853,50 

Froland         87 800          90 654  2853,50 

Lillesand       157 800        162 929  5128,50 

Birkenes         87 800          90 654  2853,50 

Åmli         78 300          80 852  2552,48 

Vest Agder        451 700        466 425  14725,42 

Kristiansand       420 500        434 166  13666,25 

Vennesla       148 400        153 238  4837,84 

Sogndalen         87 800          90 654  2853,50 

Søgne       157 700        162 841  5141,02 

 Totalt    6 008 000     6 203 507  195506,68 
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11/16 Økonomiplan for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 

for 2017-2020 

 
Arkivsak-dok. 16/07032-12 

Arkivkode.  150  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 23.11.2016 11/16 

 

 

Forslag fra styret: 

Økonomiplanen for 2017-2020 vedtas. 

 

 

Saksopplysninger: 

I følge lov om interkommunale selskaper § 21, skal representantskapet ev gang i året vedta 

selskapets økonomiplan. Det står videre i bestemmelsen: 

 

Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til 

grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal 

omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, 

forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og 

finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over 

selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden. 

 

Pris og lønnsvekst 

Temark har i sine budsjettforutsetninger tatt utgangspunkt i Finansdepartementets anslag for pris 

og lønnsvekst. I de senere årene har det ligger rundt 3%. 

 

Kostandasfordeling mellom eierkommunene 

Selv om aktiviteten varierer noe i den enkelte kommune fra år til år, mener Temark at det er 

viktig å ha en fordeling mellom eierkommunene som er rettferdig og som gjenspeiler behovet og 

den aktiviteten som faktisk utøves i den enkelte kommune.   

 

Styret foreslår ikke endringer i kostandsmodellen, men det kan være behov for å vurdere når tid 

parameter i beregningen utløses ved økt aktivitet. Det justerbare parameter antall møter, er 

relevant her. Det kan bli behov for å regulere definisjonen av ett møte all den tid møtene øker i 

varighet. Heldagsmøter krever mer ressurser enn møter som tidligere var halvsadsmøter. 

 

Inntektene 

Representantskapet vil behandlet budsjettet for Temark for 2017 der det legges til grunn en 

justering på 3% fra 2016. I kommende planperiode foreslår styret en økning på 3% for årene 

2018, 2019 og 2020.  
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Dette gir følgende oversikt:  

 

For økonomiplanperioden 2017 – 2020 kan inntektsrammen for Temark og dermed 

kostnadsrammen for eierkommunene fremskrives som følger: 

 

 2017 2018 2019 2020 

 

Ramme 

 

6 543 000 

 

6 739 300 

 

 

6 941 479 

 

 

7 149 723 

Fordeling på 

kommuner 

 

6 203 000 

 

6 389 090 

 

6 580 763 

 

6 778 186 

 

 

 

Økonomiplanperioden  
Økonomiplanen legges opp med samme aktivitetsnivå som forutsatt i budsjettet for 2017. Det er ikke 

lagt opp til aktivitetsendringer per i dag. Erfaringsmessig ligger deflator på rundt 3%, så det er dette 

som er lagt inn i planen fremover. 

Driften i økonomiperioden belaster ikke balansen. Oppsatt aktivitet går hvert år i balanse.  

 

Investeringsbudsjett  
Erfaringer fra tidligere er investeringsutgifter i forbindelse med KLP. Daglig leder er ikke kjent med 

at vi pådrar oss denne type utgifter i planperioden. Økonomiplanen legges opp til samme 

aktivitetsnivå som forutsatt i budsjett for 2017. 
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12/16 Orientering - Fordelingsmodell  

 
Arkivsak-dok. 16/07039-6 

Arkivkode.  150  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 23.11.2016 12/16 

 

 

Forslag fra styret: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Våren 2015 ble det gjort endringer på kostnadsfordelingsmodellen. Dette medførte kostnadsjusteringer i 

mange kommuner. Enkelte fikk en betydelig reduksjon og andre en økning utover prisvekst. I forbindelse 

med budsjettbehandlingen for 2016 ble det stilt spørsmål til den nylig vedtatte fordelingsnøkkelen og 

kostnadsnivået for den enkelte kommune.  

 

Representantskapet fattet et vedtak i november 2015:  

 

«Kostnadene fordeles for året 2016 som vist i saken, med totalt kr 6 008 000.  

Representantskapet ber om at kostnadsfordelingen mellom fylkeskommunene og sammenlignbare 

kommuner vurderes på nytt i løpet av 2016.»  

 
Styret behandlet saken i styremøte 10.06.16 og fattet følgende vedtak:  

 

«Daglig leder legger frem for styret høsten 2016, en oversikt over andre 

kostnadsfordelingsnøkler og kostnader for sekretariatsbistand i sammenlignbare kommuner.» 

 

Styret behandlet saken i styremøte 28.09.16 og fattet følgende vedtak: 
  
«Styret mener det ikke er nødvendig å gjøre endringer på Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS` kostandsmodell vedtatt i Representantskapet våren 2015.  

Saken legges frem som en orienteringssak for Representantskapet høsten 2016.» 

 

Saksopplysninger: 
Daglig leder har samlet inn informasjon om både ulike kostandsfordelingsmodeller og kostnadsnivå både 

i andre fylkeskommuner, men også for små, mellomstore og store kommuner i ulike sekretariat rundt om i 

landet.  

 

Kostnadsmodell  

Det er mange varianter i de ulike selskapene. Temark legger til grunn tre parameter: eierandel, fastbeløp 

og møteaktivitet. Andre selskap som Rokus (Romerike), Vest Kontroll, FIKS (Follo) legger til grunn  

40-50% av kostandene basert på folketall og 50-60% som en fastpris som er likt fordelt på alle 

kommuner. Enkelte har i tillegg en etterberegning basert på medgått tid og får etterbetalt/tilleggsfaktura. 

Konsek (Trøndelag) har en fordelingsmodell basert på en fastpris, og legger opp aktiviteten etter antall 

timer til rådighet. Sekretariatet for Hordaland fylkeskommune selger tjenesten til andre kommuner og tar 

betalt for medgått tid 
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Kostand  

Generelt ut fra de sekretariatene som daglig leder har fått oversikt fra, ligger Temark i nedre skala 

kostnadsmessig.  

Små kommuner rundt 1000 innbyggere betaler i de andre selskapene ca 120 000 kroner, mellomstore 

kommuner rundt 6000 innbyggere betaler ca 200 000 kroner, store kommuner rundt 15 000-50 000 

innbyggere ca 350 000 kroner. Kostandene for Temarks kommuner i 2016 og 2017 følger 

kostandsfordelingssaken. 

 

Fylkeskommner: 2016  
Telemark  470 200  
Aust-Agder  451 700  
Vest-Agder  451 700  
Nord-Trøndelag  870 000  
Sør-Trøndelag  1 510 000  
Oppland  706 860  
Finnmark  227 025  
Vestfold  470 000  
Sogn og Fjordane  1 100 000  
 

I både Sogn og Fjordane, Møte og Romsdal, Rogaland, Hordaland og Nordland har kontrollutvalget 

tilknyttet en full stilling. Kostnadene ligger i overkant av 1 million. I Sør-Trøndelag er det tilknyttet 1,5 

stilling. 

 

Vurdering fra daglig leder: 

Jeg ser ingen grunn til å gå videre på endring av kostnadsmodellen nå. Det som bør gjøres er å få 

bedre oversikt over faktisk medgått tid til de enkelte kommunene: det gir et bedre 

styringsverktøy videre for å vurdere om kostandsmodellen og kostandene generelt ligger på et 

fornuftig nivå, sammenlignet med den ønskende aktiviteten fra kontrollutvalgene og den enkelte 

kommune. Dette må sees i sammenheng med de utfordringene jeg har nevnt i budsjettsaken. 

Aktivitetsnivået har økt i flere kommuner og hvordan skal dette håndteres, f.eks på hvilket 

tidspunkt vil økt aktivitet utløse flere møter og dermed økt kostnad for kommunen. Og hvordan 

skal vi som selskap møte/innfri ønske om mer kapasitet, som vi kanskje ikke til enhver tid har. 

 

Skriv inn vedlegg her 
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13/16 Eventuelt 23.11.16 

 
Arkivsak-dok. 15/10757-15 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 23.11.2016 13/16 

 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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