
Meeting Book: Temark Representantskapet (14.11.2018) 

Temark Representantskapet 

Date: 2018-11-14T12:15:00 

Location: Bø Hotell, Bø i Telemark 

Note: 

Representantskapet finner sted på Bø Hotell, Bø i Telemark. 

Gullbringvegen 32 

 

VIKTIG! Gi tilbakemelding på både oppmøte eller forfall. Dette for å sikre beslutningsdyktighet. 

 

Reise med Tog – Sørlandsbanen: 

Kristiansand kl 07:54/09:25 – ankomst Bø 10:26/11:57 

Bø 13:27 og 16:38 – ankomst Kristiansand 16:01/19:03 

 

Det arrangeres samme dag Temarks høstkonferanse mellom 10:00-16:00, program og informasjon om 

påmelding og overnatting følger vedlagt. 

 

Spørsmål og tilbakemeldinger gis til daglig leder Line Bosnes Hegna på e-post: line.bosnes@temark.no 

eller 90 65 64 26. 
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Arkivsak-dok. 18/00109-8 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Temark Representantskapet 14.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Opptelling av representanter. Godkjenning av innkalling og 

saksliste. 

 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
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. 

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

 
 

 

Eier: Eierandel %: 

Telemark fylkeskommune 9,1 

Porsgrunn kommune 7,2 

Notodden kommune 3,5 

Siljan kommune 1,6 

Bamble kommune 3,9 

Kragerø kommune 3,3 

Drangedal kommune 2,1 

Nome kommune 2,5 

Bø kommune 2,2 

Sauherad kommune 2,1 

Tinn kommune 2,4 

Hjartdal kommune 1,4 

Seljord kommune 1,6 

Kviteseid kommune 1,6 

Nissedal kommune 1,4 

Fyresdal kommune 1,4 

Tokke kommune 1,6 

Vinje kommune 1,7 

Aust Agder fylkeskommune  9,1 

Risør kommune 1,0 

Grimstad kommune 3,0 

Arendal kommune 6,1 

Gjerstad kommune 1,0 

Vegårshei kommune 1,0 

Tvedestrand kommune 1,0 

Froland kommune 1,0 

Lillesand kommune 2,0 

Birkenes kommune 1,0 

Åmli kommune 1,0 

Vest Agder fylkeskommune  9,1 

Kristiansand kommune 8,1 

Vennesla kommune 2,0 

Songdalen kommune 1,0 

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). 
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Arkivsak-dok. 18/00109-9 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Temark Representantskapet 14.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

 

Forslag til vedtak: 
Til å underskrive protokollen sammen 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. 
 

 



8/18 Budsjett for Temark 2019 - 18/10683-5 Budsjett for Temark 2019 : Budsjett for Temark 2019

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/10683-5 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Temark Representantskapet 14.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for Temark 2019 

 

Forslag til vedtak: 



 Årsbudsjett for 2019 på kr 7 530 000. 

 Beløp til kostnadsfordeling mellom eierne for 2019 på kr 6 645 000.  

 I tillegg et engangsbeløp på kr 500 000 som fordeles kun på sammenslåingskommuner.  

 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. 

Styret mener at budsjettet som legges frem etter beste skjønn viser behovet sett i forhold til 

faktisk drift.  

 

I budsjettarbeidet for 2019 har det vært tre faktorer som har vært annerledes enn tidligere år. 

1) 5 kommuner som skal slås sam men til 2 kommuner og 3 fylkeskommuner som skal bli 2 

fylker både innad i Temark-området og med Vestfold som ligger utenfor vårt område. 

2) Spørsmål om utvidelse av Temark østover til å omfatte eierkommuner i Vestfold og nye 

Vestfold og Telemark fylkeskommune fra 2020. 

3) Generell økt aktivitet på enkelte sørlandskommuner. 

 

For de kommunene som ikke skal slås sammen, er det lagt opp til samme aktivitetsnivå som i 

2018. Det vil si samme møtehyppighet i den enkelte kommune som i år, men unntak av 

Kristiansand som øker med to møter i året uavhengig av kommunesammenslåingen. 
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For de kommunene som er i sammenslåingsprosess, blir det ekstra arbeid utover normal aktivitet 

for sekretariatet. Det er lagt opp til at vi skal legge til rette for ekstra fellesmøter og delta der det 

er naturlig i spørsmål rundt sammenslåingsprosessen. I tillegg skal kontrollutvalgene i de 

«gamle» kommunen sitte ut hele 2019, samtidig som kontrollutvalgene i de nye kommune 

konstitueres høsten 2019. Det blir altså «dobbelt opp» og mer arbeid en periode enn i et normalt 

år og valgår, men nøyaktig hvor mye vet vi ikke.  

 

For disse kommune er det lagt inn en ekstrakostnad, en særskilt pott/engangsbeløp, som ikke 

legges inn i den generelle kostandsmodellen. 

 

Årsbudsjettet for 2018 vil ligge på 7,53 mill.  

 

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 ekstra punkt i vedtaket om styrets godtgjørelse. 

 

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.  

 

BALANSEREGNSKAP  
Balanseregnskapet viser utvikling fra 2016 til 2017. 
 

 

Vedlegg:  

Forslag til budsjett 
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Agder og Telemark

kontrollutvalgssekretariat IKS

2019 2018 2017

Økonomisk oversikt - drift Budsjett Budsjett Regnskap

Driftsinntekter

Overføringer med krav til motytelse 355 000           310 000           573 576           

Andre overføringer 7 145 000        6 390 000        6 203 000        

Sum driftsinntekter 7 500 000        6 700 000        6 776 576        

Driftsutgifter

Lønnsutgifter  4 770 000        4 257 192        4 063 791        

Sosiale utgifter 1 230 000        1 200 000        1 001 149        

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 655 000        1 140 000        883 748           

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 162 000           160 000           162 025           

Overføringer 133 000           110 000           160 740           

Sum driftsutgifter 7 950 000        6 867 192        6 271 453        

Brutto driftsresultat -450 000          -167 192          505 123           

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 30 000             30 000             33 262             

Sum eksterne finansinntekter 30 000             30 000             33 262             

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger -                    -                    -                    

Sum eksterne finansutgifter -                    -                    -                    

Resultat eksterne finanstransaksjoner 30 000             30 000             33 262             

Netto driftsresultat -420 000          -137 192          538 385           
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Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbr. -                    -                    614 489           

Bruk av disposisjonsfond 420 000           -                    -                    

Bruk av bundne fond -                    -                    -                    

Sum bruk av avsetninger 420 000           -                    614 489           

Overført til investeringsregnskapet 5 000                4 326                

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbr. -                    -                    

Avsatt til disposisjonsfond -                    614 489           

Avsatt til bundne fond -                    -                    

Sum avsetninger -                    5 000                618 815           

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -                    -142 192          534 059           
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Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap

2019 2018 2017 2017 2016

Grp. Art/Kon: 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER

10100 LØNN 4 600 000 3 970 000         3 983 509         3 848 000         3 675 477         

10540 DIV. TREKKPL. UTBETALINGER 50 000 75 000              267                   65 000              61 658              

10547 Trekkpl. km.godtgjørelse 20 000 18 000              19 932              15 000              -                    

10550 TREKKPLIKTIG TELEFONGODTGJØRELSE 30 000 32 000              30 378              30 000              27 084              

10600 Anordnet lønn -                    -121 726          -                    -1 280               

10690 Anordnet arbeidg. avgift -                    -17 163             -                    -180                  

10800 Godtgjørelse folkevalgte 50 000 50 000              37 450              50 000              -                    

10801 Tapt arbeidsfortjeneste 20 000 20 000              2 339                20 000              -                    

10911 KLP andre ordn. 65 000 62 000              2 449                65 000              54 625              

10918 KLP - ARBEIDSGIVERDEL 290 000 305 000            412 263            290 000            274 064            

10919 Klp - reguleringspremie 45 000 70 000              58 038              45 000              37 510              

10930 ANDRE KOLL ULYKKESFORSIKR/GRUPPELIV 15 000 15 000              11 740              15 000              11 334              

10950 PREMIEAVVIK 100 000 95 000              -70 708             100 000            102 020            

10990 ARB.GIVERAVGIFT FOLKETRYGDEN 700 000 600 000            614 501            580 000            563 425            

10991 AGA AV PREMIEAVVIK 15 000 15 000              -9 970               15 000              14 385              

Sum grp. Art/Kon: 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 6 000 000 5 327 000         4 953 299         5 138 000         4 820 122         

Grp. Art/Kon: 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJENESTEP.

11000 KONTORUTSTYR 20 000 20 000              45 856              40 000              17 508              

11282 UTGIFTSDEKNING ETTER BILAG/HOTELL 170 000 160 000            221 675            170 000            164 262            

11290 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 30 000 30 000              30 834              30 000              28 997              

11300 TELEFONI OG DATABRUK 65 000 65 000              34 409              70 000              140 823            

11334 MOTPOST 10595 -                    -30 378             -                    -27 084             

11430 REPRESENTASJON/MØTER 10 000 10 000              7 271                10 000              6 808                

11500 KOMPETANSEHEVING/KURS 140 000 140 000            68 101              150 000            146 188            

11555 Utlegg etter bilag-overnatting utland mm. u/mva.komp. -                    1 444                -                    -                    

11600 KOSTGODTGJØRELSE -                    513                   -                    200                   

11610 KJØREGODTGJØRELSE 160 000 160 000            116 006            160 000            141 740            

11690 Anordnet reiseutgifter -                    -4 877               -                    5 388                

11700 REISEUTGIFTER 75 000 75 000              23 257              75 000              61 896              

11710 IKKE LØNNSOPPG.PLIKTIG REISEUTG. 10 % MVA.KOMP -                    16 674              -                    15 854              

11711 Ikke oppg.pl. parkeringsutg. 25 % mva.komp. -                    4 777                -                    68                     

11720 IKKE LØNNSOPPG.PL. REISEUTG. - IKKE MVA -                    5 827                -                    11 766              

11861 -                    -                    -403                  

11862 GRUPPELIVSFORSIKRING -                    9 442                -                    -235                  

11900 HUSLEIE 290 000 290 000            268 918            280 000            286 051            

11950 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER 80 000 80 000              76 161              45 000              35 515              

11962 KLP-adm. tilskudd/honorar -                    259                   -                    2 597                

Særskilt pott i fbm sammenslåingsprosesser 500 000

11980 OU-ORDNINGEN I KS -                    3 149                -                    3 314                

Sum grp. Art/Kon: 11 VARER/TJEN.-INNGÅR I FYLKESK.TJENESTEP. 1 540 000 1 030 000         899 318            1 030 000         1 041 253         

Grp. Art/Kon: 12 VARER/TJEN SOM INNGÅRI F.K.EGENPROD

12000 REKVISITA, KOPIERING 35 000 35 000              31 518              10 000              15 082              

12050 Datautstyr 40 000 40 000              27 054              25 000              2 661                
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Arkivsak-dok. 18/12092-1 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Temark Representantskapet 14.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Fordeling av kostnader mellom eierne for 2019 

 

Forslag til vedtak: 
Kostnadene fordeles for året 2019 som vist i saken, med totalt 7 145 000. 
 

 
 

 

Saksopplysninger: 

 
Det er representantskapet som vedtar rammen for sekretariatets budsjett. Kostnadene fordeles mellom 

eierne etter vedtatt kostnadsfordelingsmodell.  

 

I denne modellen har i fastsatt følgende:  

- Fastbeløp, kr 20 000 for fylkeskommuner og kommuner over 10 000 innbyggere.  

- Eierandel (basert på folketall)  

- Antall planlagte møter etter avtale  

 

Hvert element er vektlagt som følger:  

- Fastbeløp  

- Eierandel med 70%  

- Antall møter med 30%  

 

Fordelingen vises på side 2 i saken. 
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Kommune 2019 2019 med kr-tillegg 
(83333/41666) 

2018 

Telemark 517 566    600 899    498 641 

Porsgrunn 421 148  405 968 

Notodden 239 597  231 458 

Siljan 110 732  106 731 

Bamble 253 141  244 461 

Kragerø 228 762  221 056 

Drangedal 144 849  139 590 

Nome 161 1102  155 193 

Bø 150 266 191 932 144 791 

Sauherad 144 849 186 515 139 590 

Tinn 158 393  152 593 

Hjartdal 115 504  111 417 

Seljord 113 441  109 331 

Kviteseid 110 732  106 731 

Nissedal 102 606  98 929 

Fyresdal 102 606  98 929 

Tokke 110 732  106 731 

Vinje 118 859  114 533 

Aust-Agder 497 640 580 973 479 301 

Risør 106 278  102 666 

Grimstad 226 761  219 240 

Arendal 372 389  359 157 

Gjerstad 85 902  82 892 

Vegårdshei 85 802  82 892 

Tvedestrand 96 091  92 779 

Froland 96 091  92 779 

Lillesand 171 426  166 009 

Birkenes 96 901  92 779 

Åmli 96 901  92 779 

Vest-Agder 497 640 580 973 479 301 

Kristiansand 445 844 566 393 445 844 

Vennesla 161 237  156 122 

Songdalen 96 091 137 756 92 779 

Søgne 171 426 213 091 166 009 
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Arkivsak-dok. 18/10683-6 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Temark Representantskapet 14.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Økonomiplan 2020-2023 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Økonomiplan for 2020-2023 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. Det er forventinger om en sterkere lønnsvekst de neste årene, hhv 3,6% i 2020 og 4,0 % i 

2021. Prisveksten ligger betydelig lavere. Men selskapets kostander er i hovedsak lønnskostnader. 

 
Inntektene  

Representantskapet behandlet budsjettet for Temark for 2019 der det legges til grunn en justering 

eiernes kostnader på 3,9 % fra 2018. Økonomiplanen for de neste fira åra er noe mer komplisert. Det 

legges opp til samme aktivtetsnivå for de kommunene som ikke endres fra 2020. Hvordan endringen 

blir for 2020 og fremover for de andre og nye kommunen, er vanskelig å si noe sikkert om i dag. 

Men vanlig praksis i andre sammenslåinger har vært å for det første året legge sammen budsjettene, 

for så å la den nye kommunen og dets kontrollutvalg bestemme aktivitetsnivået og justere den for 

tidligst 2021.  

 

I tillegg vil det under forutsetning av en eventuell inntreden av flere kommuner inn i Temark fra 

2020, medføre usikkerhet rundt kostnader i en overgangsperiode frem til nytt utvidet selskap er på 

plass og nye eiere har tatt stilling til kostandsmodell. 
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Driften i økonomiperioden belaster ikke balansen. Oppsatt aktivitet går hvert år i balanse. 
 

Skisser oversikt over kostnadrammen fremover, økning 3,6 til 2020 og 4% deretter:  

 

     
 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Ramme 7 530 000  7 400 000 7 700 00 8 000 000 8 300 000 

Kostnad eier 7 145 000 6 900 000 7 160 000 7 500 000 7 800 000 
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Arkivsak-dok. 18/04056-13 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Temark Representantskapet 14.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Utvidelse av selskapet - tilbud om inntreden 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Representantskapet innstiller til eierkommunene: 

 

Følgende kommuner og fylkeskommuner godkjennes som deleiere i Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS med inntreden 1.1.2020: 

 

Vestfold fylkeskommune, Færder, Holmestrand, Re, Tønsberg, Holmestrand, Horten, Sande og Larvik 

kommuner. 

 

Ny selskapsavtale utformes, der også eierendringer som følge av fylkes- og kommunesammenslåinger 

1.1.20,  hensynstas. Selskapsavtalen legges frem for fylkesting, kommunestyrer og fellesnemnder våren 

2019. 

 

 

Saksopplysninger: 
Temark er per i dag eid av 3 fylkeskommuner og 31 kommuner. Fra 2020 er det bestemt følgende fylkes 

og kommunesammenslåinger: 

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner blir Agder fylkeskommune 

Kristiansand, Søgne og Songdalen blir Kristiansand kommune 

Bø og Sauherad blir Midt-Telemark kommune 

Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune blir Vestfold og Telemark 

fylkeskommune (Vestfold er ikke en av våre eiere). 

 

Temark vil endres på grunn av sammenslåingene. Fra 1.1.2020 blir Temark redusert med 4, muligens 5 

eiere hvis Vestfold og Telemark ikke velger Temark som sekretariat og forutsatt at de nye kommunen 

fortsetter å være eier av Temark. 

 

Spørsmålet blir hvordan vi som selskap skal forholde oss til den endringen som kommer? 

Kommune og fylkessammenslåingene som er bestemt, vil påvirke Temark. Vi vil gå ned på antall eiere, 

noe som direkte vil påvirke tilskuddet til drift. Dette vil kunne påvirke i hvilken grad vi kan holde på alle 

kompetanse, kvaliteten og kapasitet som vi har i dag. 

 

Etter 1.1.20 vil det fortsatt være behovet for et godt, robust og kompetent kontrollutvalgssekretariat og 

arbeidsmengden ikke nødvendigvis blir mindre ved de sammenslåtte kommunene. En viss form for 



11/18 Tilbud om inntreden i Temark - utvidelse av selskapet - 18/04056-13 Utvidelse av selskapet - tilbud om inntreden : Utvidelse av selskapet - tilbud om inntreden

 

  
2 

effektivisering vil det selvsagt bli, det ligger som en grunntanke ved sammenslåinger. Men nye enheter og 

større enheter vil skape et behov for et godt og kompetent kontrollregime.  

 

Styret i Temark vedtok i styremøte 1. juni 2018 at daglig leder skulle ta kontakt med daglig leder og 

styret i VIKS for å avklare interessen for å gå i dialog med mål om en sammenslåing av 

selskapene/inntreden i Temark fra 01.01.20. Dette ble gjort i brev 6. juni 2018. 

 

Styret i Vestfold kontrollutvalgssekretariat (VIKS) behandlet Temarks forespørsel i møte sak 27.08.2018 

13/18. Styret vedtok at de var «positive til å utrede en sammenslåing/inntreden i Temark for å møte de 

endringene som kommer på grunn av kommune- og fylkeskommunesammenslåingene fra 01.01.2020.» 

 

Daglig ledere i Temark og VIKS jobbet frem et underlagsdokument, som styrene har godkjent. Det følger 

vedlagt. 

 

Hvorfor skal vi utvide/slå oss sammen med VIKS?  
En utvidelse og sammenslåing med VIKS vil ha følgende positive effekter for selskapet og våre eiere:  

 

Kompetanse – erfaring   

Kontrollutvalgssekretariatfunksjonen er en viktig og lovpålagt oppgave innenfor tilsyn og kontroll, men 

det er ikke en stor bransje. Kommunen er en institusjon som favner om alle livets fagområder og forvalter 

store verdier på vegne av samfunnet. Det er derfor avgjørende at sekretariatstjenesten som 

kontrollutvalget får er kompetent. Temark har i dag statsvitere, økonomer og jurister som sine åtte 

ansatte. VIKS har to ansatte: en revisor og en jurist. Like viktig som den formelle kompetansen er at 

begge selskapene har hatt antall kommuner og/eller typer kommuner som over mange år har gitt et spredt 

og variert tilfang av saker. Dette har gjort at man samlet sett sitter med mye erfaring innenfor området. 

Mer kortsiktig så har VIKS lang og god erfaring med kommunesammenslåinger. Vestfold har vært tidlig 

ute med flere kommunesammenslåinger og VIKS har erfaring som er nyttig for Temark. 

 

Fortsatt størst og ledende og robuste  

En av fordelene Temark har hatt i hele sin eksistens, er at vi har vært størst i landet når det gjelder 

sekretariatstjenester for kontrollutvalg. Å være størst gir oss mulighet til å inneha en bredere kompetanse i 

selskapet, vi er mer fleksible og mindre sårbare for ulike hendelser både når det gjelder å håndtere ulike 

typer saker og hendelser i kommunene og innad i personalet. Videre gir det oss også en sterkere stemme 

innad i vårt fagmiljø, med mulighet til å avgi ressurser til faglig arbeid og bidrag inn i viktige organer for 

arbeid med kontroll og tilsyn av kommuner generelt. Vi får et talerør inn der det fattes beslutninger og vi 

blir hørt. Ved en utvidelse mot VIKS vil vi fortsatt beholde denne posisjonen i Norge.  

 

Arbeidsmiljø  

En utvidelse mot VIKS er viktig for å opprettholde og utvikle et godt fagmiljø og at Temark er et 

interessant sted å jobbe. VIKS og Temark jobber i dag ganske likt. Det er to selskapet som har kjent 

hverandre fra oppstarten i 2005, vi har hatt tett og godt samarbeid over flere år. Vi jobber ganske likt og 

jobber i de samme systemene. Vi som kollegaer kjenner hverandre og samarbeidet godt. 

Arbeidsmiljømessig og metodisk vil det være få hindringer for en god samkjøring. 

  

Endring vil skje..  

En utvidelse er ikke et være eller ikke være for selskapene. Men det å være i bevegelse og skape nye 

utviklingsarenaer er viktig for å henge med i samfunnsutviklingen. Målet og mottoet er og vil fortsatt 

være – et godt og kompetent sekretariat. Temark vil endres uansett 01.01.2020, og styret mener det er 

viktig at vi styrer endringen dit vi mener er riktig for selskapet, tjenesten vi leverer til våre eiere og våre 

ansatte. 

 

Ulempene 

Styret ser ikke særlige ulemper ved en utvidelse. Lokal tilstedeværelse av sekretærer vil fortsatt være som 

i dag, men kontorer og ansatte i alle de fire nåværende fylkene. I det praktiske skal ikke det enkelte 

kontrollutvalg merke noe annet enn fortsatt gode kompetente sekretærer. Den eneste ulempen er 
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gjennomføring av representantskap, siden det er store avstander. Men den faktiske situasjonene blir ikke 

annerledes enn slik det har vært hittil, og styret anser det ikke som noe reelt hinder. 

 

Dette er snakk om en inntreden, så i utgangspunktet skal det ikke skje noen endringer rent økonomisk for 

nåværende eiere annet enn eventuelle stordriftsfordeler. Nærmere om gjennomføringen av en slik 

utvidelse og noen praktiske forhold beskrives nærmere i underlagsdokumentet. Det vil bli ettersendt et 

vedlegg 1 til dette dokumentet som sier mer om de faktiske forhold rundt eierandeler o.l.  

 

Vedlegg:  

Utredning  -   Utvidelse/sammenslåing av Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) og Vestfold 

kontrollutvalgssekretariat (VIKS) 
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Utredning:  

Sammenslåing av Agder og 
Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS 
(Temark) og Vestfold 

kontrollutvalgssekretariat 

(VIKS) 
 

Forslag fra arbeidsgruppe i VIKS og styret i 
Temark 

 

05.10.2018 
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1. Bakgrunn 
 

Sammenslåing av Vestfold og Telemark fylkeskommune fra 1.1.2020 er vedtatt av 

Stortinget. Dagens to fylkeskommuner vil dermed fra denne datoen kun ha ett 

kontrollutvalg, og følgelig ikke ha behov for mer enn ett kontrollutvalgssekretariat. I 

tillegg vil kommunereformen medføre noen kommunesammenslåinger i både 

Temarks og VIKS sitt nåværende område. I lys av denne situasjonen ser begge 

selskapene at det kan være hensiktsmessig med en sammenslåing for å kunne sikre 

at det også i fremtiden er mulig å opprettholde et godt kompetansemiljø for 

kontrollutvalgssekretariat i Vestfold, Telemark og Agder. 

Representantskapet i Temark fattet i møte 8.11.17 sak 10/17 følgende vedtak: 

 «Økonomiplanen for 2018-2021 vedtas. 

Det er betydelige endringer i kommune- og fylkesstruktur fram mot 2020. Dette vil også 
påvirke fordeling av kostnader knyttet til kontrollutvalgsvirksomheten.  

På bakgrunn av dette ber representantskapet administrasjonen legge fram sak til behandling 
på representantskapsmøte i 2018.» 

Styret i Temark fattet følgende vedtak 1.6.18 sak 6/18: 

«Styret er positive til en utvidelse av Temark for å møte de endringene som kommer i 

kjølvannet av kommune- og fylkessammenslåinger fra 1.1.20.  

Styret ber daglig leder å ta kontakt med VIKS for å avklare om det er ønskelig med en 

sammenslåing/ inntreden i Temark fra 01.01.2020.» 
 
Styret i VIKS behandlet forespørselen i styremøte 27.8.18 og fattet følgende enstemmige 

vedtak: 
 

«1. Styret i VIKS er positive til å utrede en sammenslåing/inntreden i Temark for å 

møte de endringene som kommer på grunn av kommune- og 
fylkeskommunesammenslåingene fra 01.01.2020. 
2. Fremdriftsplanen er at våren 2019 bør samarbeidet og selskapsavtale vedtas i 

kommunestyrene. 
3. Det nedsettes en arbeidsgruppe som er arbeidsutvalget i VIKS, og videre arbeid 
med prosessen igangsettes. 

4. Det forutsettes at ansattes representant er med i prosessen.» 
 
Styret i Temark fattet følgende vedtak i møte 26.9.18: 

 
«Styret vil at en sammenslåing mellom Temark og VIKS skal utredes. 
Styret fungerer som arbeidsgruppe. Ansatte er representert ved ansatterepresentanten. 

Målet er at ny selskapsavtale vedtas i kommunestyrene innen sommeren 2019.» 
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2. Fakta om selskapene 
 

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) er et 

interkommunalt selskap med følgende 34 deltakere: 

Arendal kommune Notodden kommune  

Aust-Agder fylkeskommune Porsgrunn kommune 

Bamble kommune Risør kommune 

Birkenes kommune Sauherad kommune 

Bø kommune Seljord kommune 

Drangedal kommune Siljan kommune 

Froland kommune Songdalen kommune 

Fyresdal kommune Søgne kommune  

Gjerstad kommune Telemark fylkeskommune 

Grimstad kommune Tinn kommune 

Hjartdal kommune Tokke kommune 

Kragerø kommune Tvedestrand kommune 

Kristiansand kommune Vegårshei kommune 

Kviteseid kommune Vennesla kommune 

Lillesand kommune Vest-Agder fylkeskommune  

Nissedal kommune Vinje kommune 

Nome kommune Åmli kommune 

 

Selskapet har 7 fast ansatte og 1 midlertidig ansatt i 7 årsverk, med kontorsted i Bø og 
Arendal. Selskapet har i 2018 samlede tilskudd fra deltakerne på kr 6 390 000 (samlet 
budsjett kr 6 730 000). 

 

Vestfold kontrollutvalgssekretariat (VIKS) er et interkommunalt 

samarbeid § 27 med følgende deltakere: 

Færder kommune Re kommune 

Holmestrand kommune Sande kommune 

Horten kommune Tønsberg kommune 

Larvik kommune Vestfold fylkeskommune 

 
Selskapet har 2 fast ansatte i fulltidsstilling med kontorsted på Revetal. Selskapet 

har i 2018 samlede tilskudd fra deltakerne på kr 2 213 000 (samlet budsjett  

kr 2 413 000). 

 

 

3. Organisering av selskapet 
 

Selskapsform 

I den nye kommuneloven går § 27 selskap ut som selskapsform. Det to mest 

aktuelle alternativene for organisering av større interkommunale samarbeid med 

fylkeskommuner som deltakere, er selskapsformene SA og IKS. 
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Alternative selskapsformer:   

 Samvirkeforetak (SA) etter lov om samvirkeforetak. 

 Interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper. 

SA-modellens styrke er en større fleksibilitet. Den stiller ikke krav om en omfattende 

prosess for nye medlemmer. SA-formen er også gunstig dersom det er ønskelig å 

kunne gjøre endringer i samarbeidet gjennom flertallsbeslutninger og uten å kreve 

kommunestyrebehandling i den enkelte kommune. 

IKS-formens styrke er at den er en organisasjonsform som er velkjent for 

kommunene. Den gir også den enkelte kommune rett til å motsette seg eventuelle 

vesentlige endringer av samarbeidet eller avvise nye kommuner som ønsker å tre inn 

i samarbeidet. Representantskapsmedlemmer velges direkte av kommunestyret og 

fylkestinget. 

Ut over dette gir begge selskapsformer stort sett de samme mulighetene, litt 

avhengig av hvordan man innretter vedtekter og organisering.  

Vurdering: 

IKS er en kjent organisasjonsform for kommunene, og den mest brukte for større 

kontrollutvalgssekretariats- og revisjonsenheter. IKS som selskapsform er også 

svært velregulert og har sterk eierstyring som hovedprinsipp.  

Vi anerkjenner at et interkommunalt selskap med et stort antall deltakere kan by 

på noen praktiske utfordringer, men mener disse er overkommelige.  

Av praktiske årsaker mener arbeidsgruppen/styret det er mest hensiktsmessig å 

formelt videreføre ett av selskapene og overføre ansatte og oppgaver fra det ene 

selskapet til det andre. Deltakerne i det ene selskapet tas da inn som nye deltakere 

i den andre selskapet, en såkalt inntreden.  

Vi mener det er mest hensiktsmessig at Temark, som det største selskapet, er det 

selskapet som videreføres. Det er flere praktiske argumenter for dette. VIKS sine 

avtaler om brukerstøtte går ut 1.1.2020 i forbindelse med kommunesammenslåing 

av Re og Tønsberg kommuner. Temark har i dag et fungerende fullelektronisk arkiv 

i samme system som VIKS, og har avtaler med Telemark fylkeskommune om 

brukerstøtte IT-systemer, lønn- og personal systemer som kan videreføres.  

Anbefaling: 

 Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS videreføres som Vestfold, 

Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS.  

 Eksisterende ansatte og oppgaver i VIKS overføres til Temark som en 

virksomhetsoverdragelse. 

 Nåværende eiere i VIKS inviteres som eiere i ny selskapsavtale for Vestfold, 

Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat. 

 VIKS avvikles. 

 

Eierandeler og innflytelse: 

IKS-lovens hovedregel er at alle deltakere har lik eierandel og innflytelse. I Temark 

er eierandelen prosentvis basert på innskudd som igjen er basert på folketall.  

Vi foreslår en videreføring av dagens modell, der eierandel baseres på innbyggere og 

dermed innskuddskapitalen. En eier har en stemme. Vi foreslår at det tas 

utgangspunkt i 100 eierandeler, der fylkeskommunene har til sammen 30 av disse 
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og øvrige fordeles etter størrelse (folketall). Hver eierandel utgjør én andel av 

kapitalinnskuddet i det nye selskapet og én stemme i representantskapet.  

Det foreslås en stor eierandel til fylkeskommunen (samme eierandel som i Temark i 

dag), med historisk bakgrunn i at fylkeskommunene har gitt uttrykk for et ønske om 

å delta som en sterk regional aktør, og kan være en aktør med et helhetsblikk for 

hele regionen med en eierandel som forhindrer at verken de store kommunene, de 

små kommunene eller kommunene i noen av dagens fylkeskommuner får flertall 

alene. 

Det videreføres å fastsette eierandelene i selskapsavtalen, uten noen 

bestemmelse om senere justering for endringer i folketall.  

Anbefaling: 

 100 eierandeler fordeles på deltakerne. Fylkeskommunene gis 30 andeler, 

og de øvrige 70 fordeles på kommunene etter innskuddskapital. 

 Hver deltaker har ett medlem i representantskapet med én (1) stemme per 

% eierandel. 

Hver ny deltaker må skyte inn en andel av anbefalt innskuddskapital tilsvarende sine 

eierandeler. Dette kan dekkes av disposisjonsfond i VIKS. 

 

 

4. Økonomi 
 

Kapitalbehov og innskudd 

Et interkommunalt selskap er et selskap med ubegrenset ansvar for eierne. Dette 

innebærer at deltakerne må dekke eventuelle forpliktelser dersom selskapet selv 

ikke er i stand til å dekke disse. Selskapet bør ha en egenkapital som er tilstrekkelig 

til å gi rimelig sikkerhet for at selskapet selv skal kunne dekke sine forpliktelser, og 

at deltakerne dermed ikke skal få senere tilleggskrav til å skyte inn midler. 

Selskapets virksomhet kan ikke sies å være særlig risikofylt. Kostnadene er 

forutsigbare og preges av oppgaver som er stabile over tid. Inntektene består for det 

aller meste av honorarer fra deltakerne som selv styrer disse gjennom vedtak i 

representantskapet. De største risikofaktorene er endringer i pensjonsforpliktelser og 

eventuelt uttreden av deltakere. Arbeidsgruppen vurderer et hensiktsmessig nivå av 

kapital til å være ca. 2 måneders drift i tillegg til avsetning for kjente 

pensjonsforpliktelser. Dette dekker lønnsforpliktelsen til de ansatte ved en eventuell 

umiddelbar avvikling av selskapet og utgjør dermed en rimelig grad av sikkerhet mot 

behov for ekstra innbetalinger selv ved større endringer i forutsetningene. Dette 

tilsier med dagens driftsnivå en samlet innskuddskapital på kr 1 600 000 i tillegg til 

avsetning til pensjonsforpliktelser. 

Temark har i dag en innskuddskapital på kr 990 000. VIKS har en innskuddskapital 

på kr 600 000. Kapitalbehovet samlet i det nye selskapet blir ikke større enn den 

egenkapitalen som ligger i dagens selskaper.  

Anbefaling: 

 Det nye selskapet bør ha en innskuddskapital ca. tilsvarende 2 måneders drift, 

de nye eierne som kommer inn i selskapet skyter inn sin del som dekkes av  

disposisjonsfondet i VIKS. 
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Stordriftsfordeler og -ulemper 

Ved sammenslåing av to selskaper til ett større selskap følger det naturlig noen 

besparelser i form av at det er enkelte ting man bare trenger én av og at det blir 

flere å fordele felleskostnader på. Med flere ansatte og opprettholdelse av 4 

kontorer vil selskapet imidlertid også pådra seg noen stordriftsulemper i form av 

større behov for samordning og prioritering av felles treffpunkter.   

Etter vår vurdering er potensialet for rasjonaliseringsgevinster som følge av en 

sammenslåing begrenset. Dette avgrenser seg til reduserte kostnader til ett sett av 

styringsorganer, og noen besparelser knyttet til administrative kostnader. Dette er 

relativt små kostnader som arbeidsgruppen antas vil balanseres ut av merkostnader 

ved å bli et større selskap spredd på flere kontorer. Samlet sett mener 

arbeidsgruppen det derfor ikke er realistisk å forvente betydelig rasjonalisering som 

følge av sammenslåingen, og at eventuelle reduksjoner i tilskudd måtte medføre 

redusert omfang av tjenester eller kutt i andre tiltak som er med på å opprettholde 

høy kompetanse og kvalitet på tjenestene. 

Ut over økonomiske rasjonaliseringsgevinster bør imidlertid deltakerne kunne 

forvente en styrking av kvaliteten av tjenestene som følge av større robusthet og 

mulighet til fleksibilitet, større mulighet til utvikling av felles rutiner og systemer og 

mulighet til å fortsatt beholde en stor bredde i kompetansen. Vi vil fortsatt inneha 

en ledende posisjon innen dette feltet og være med på å prege arbeidet med tilsyn 

og kontroll i kommunene i Norge.  

Anbefaling: 

 Det kan ikke forventes betydelige rasjonaliseringsgevinster, men det bør 

forventes stordriftsfordeler i form av styrket kvalitet og stabilt og 

ledende kompetansemiljø. 

 

Lønnskostnader 

Lønnsnivået i Temark og VIKS er relativt likt, så dette anses ikke som noe 

utfordring. Lønnspolitikken videreføres som i dag.  

Anbefaling: 

 Utgangspunktet for sammenslåingen må være levering av tjenester til 

kommunene på dagens nivå. 

 

Pensjon og pensjonsforpliktelser 

Både Temark og VIKS er medlemmer i KLP. Selskapene har ordinær ytelsesbasert 

kommunal pensjonsordning. Dagens eiere hefter for pensjonsforpliktelsene i forhold 

til sin eierandel i de respektive selskapene. 

 

Hovedregelen er at tidligere arbeidsgiver hefter for allerede opptjente rettigheter, og 

er også i fremtiden ansvarlig for å betale reguleringspremie for oppsatte rettigheter 

som er opptjent hos tidligere arbeidsgiver, jf. overføringsavtalen. Ved en 

virksomhetsoverdragelse vil også disse forpliktelsene overføres til det nye selskapet, 

med mindre forpliktelsen gjøres opp. 

 

Dersom tidligere forpliktelser skal dekkes av tidligere enhetene, vil ikke noen av 

enhetene hver for seg være i stand til å dekke dette med sin egenkapital. Det vil 

forutsette innbetalinger fra selskapets eiere, og selskapene vil være uten egenkapital 
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til å ta videre i selskapet. 

 

Det foreslås derfor at disse reguleringsforpliktelsene overføres med inn i Vestfold, 

Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS, og at selskapet dekker de løpende 

reguleringspremiene. Ved eventuell uttreden av eiere og ved avvikling av selskapet, 

vil ansvaret for de samlede pensjonsforpliktelsene ifølge IKS-loven fordeles i henhold 

til eiere og ansvarfordelingen i selskapsavtalen om ikke annet er avtalt. For å sikre at 

ansvaret for historiske forpliktelser dekkes av de som var eiere tidligere, foreslås det 

å regulere det i selskapsavtalen. 

Anbefaling: 

 Pensjonsforpliktelser for ansatte i selskapet på uttredelsestidspunktet baseres 

på eierandel i selskapet.  

 Forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner i selskapet som har inntrådt 

etter inntreden baseres på eierandeler i selskapet. 

 Forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra tidligere 

enhet fordeles på eierne i Vestfold og Telemark og Agder 

kontrollutvalgssekretariat IKS basert på eierandel i de respektive selskapene 

på avvikling og inntredentidspunktet.  

 

Fordeling av bidrag/honorar 

Temarks fordelingsnøkkel videreføres og en eventuell evaluering av den anser vi som 

naturlig blir vedtatt av det nye representantskapet.  

Anbefaling: 

 Honorar fra den enkelte kommune fastsettes på forhånd gjennom budsjettet 

for det enkelte år. 

 

 

5. Ansatte og deres rettigheter 
 

Sammenslåing etter de prinsippene som er skissert her er å betrakte som en 

virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer at alle ansatte har rett til å få videreført 

alle lønns- og arbeidsvilkår som følger av skriftlige og muntlige avtaler. Arbeidsgiver 

kan ikke ensidig regulere en arbeidstakers arbeidsområde på en slik måte at 

grunnpreget på stillingen blir vesentlig annen enn det arbeidsavtalen i direkte eller 

indirekte form sier. Man må i slike tilfeller bruke en endringsoppsigelse. 

Det bør fastslås at ingen skal sies opp som følge av sammenslåingen av 

selskapene. Eventuelle nedbemanninger på grunn av sammenslåing av 

fylkeskommunene og kommunene må sees i sammenheng med utvikling i 

ressursbehov til øvrige kommuner og kommunereformen.  

Begge selskaper er i dag medlemmer av KS bedrift og er tilknyttet tariffavtale 

gjennom dette. Arbeidsgruppen foreslår at det nedfelles i selskapsavtalen at det nye 

selskapet skal fortsette å være medlem av en arbeidsgiverorganisasjon med 

tariffavtale. 
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Anbefalinger: 

 Sammenslåingen er å anse som en virksomhetsoverdragelse. 

 Ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingen av selskapene. 
 Det nye selskapet skal være medlem av en arbeidsgiverorganisasjon med 

tariffavtale. 

 Selskapet skal viderefører eksisterende pensjonsordninger. 
 

 

6. Gjennomføring av sammenslåingen og 

overgangsordninger 
 

Beslutningsprosess 

Denne utredningen legges frem for respektive beslutningsorgan. Dersom den blir 

godkjent, sendes forslag til selskapsavtale for nytt Vestfold, Telemark og Agder 

kontrollutvalgssekretariat IKS ut til behandling i kommunestyrer og 

fylkesting/fellesnemnder. 

Kommunestyrer og fylkesting/fellesnemnder vil først etter valget høsten 2019 velge 

nye medlemmer til representantskapet. Når de trer sammen i det konstituerende 

møte, velges valgnemnd som skal innstille til nytt styre våren 2020.  

Samtidig med vedtak av ny selskapsavtale må eierne i VIKS fatte vedtak om 

avvikling av selskapet.  

Innskudd 

De nye eierne må skyte inn kapital i selskapet. Dette blir dekket av 

disposisjonsfondet i VIKS. 

Tidsplan 

Styret i Temark har lagt opp til følgende tidsplan for sammenslåingen: 

 Oktober 2018: Utredning forelegges styret. 

 14. november 2018: Representantskapet i Temark behandler utredning.  

 Februar 2019: Forslag til selskapsavtale sendes kommunestyre, fylkesting til 

behandling. 
 Innen juni 2019: Ferdigbehandling i kommunestyrer/fylkesting/fellesnemnd. 

 November/desember 2019: Konstituering av nytt representantskap. 

 April 2020: Nytt styre velges av representantskapet. 

 

               Arbeidsgruppen i VIKS har lagt opp til følgende tidsplan: 

 

 Oktober 2018: Utredning legges frem for arbeidsgruppen. 

 Januar: Styremøte og eiermøte tar stilling til representantskapet i Temarks vedtak 

14.11.2018. 
 Februar 2019: Forslag til selskapsavtale sendes kommunestyre, fylkesting til 

behandling. 
 Innen juni 2019: Ferdigbehandling i kommunestyrer/fylkesting/fellesnemnd. 

 November/desember 2019: Konstituering av nytt representantskap. 

 April 2020: Nytt styre velges av representantskapet. 
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Anbefalinger 

 Sammenslåing gjennomføres i tråd med tidsplan skissert over. Vedtak av ny 

selskapsavtale blir ferdig innen utgangen av juni 2019. 

 Representanter til nytt representantskap velges etter valget 2019.   

 Det nye representantskapet velger fire medlemmer til valgkomite for 

innstilling til nytt styre. 

 Representantskapet velger nytt styre våren 2020. 
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