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Møteinnkalling  
 

Temark Representantskapet 

 
Dato: 27.11.2019 kl. 12:30-13:30  
Møtested: Thon Hotel Parken, Kirkegata 15, Kristiansand  
Arkivsak: 18/12906  
Arkivkode: 033   

 
Bekreftelse på oppmøte og forfall meldes til line.bosnes@temark.no snarest mulig! 

Det vil bli informasjon om selskapet og overgangen til 2020. 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/19 18/12906-12 
Opptelling av representanter. Godkjenning av innkalling og 

saksliste. 
2 

 

Saker til behandling 

7/19 18/12906-13 Valg av to representanter til å undertegne protokollen 4 

8/19 19/14851-4 Budsjett for 2020 5 

9/19 19/14851-5 Økonomiplan 2021-2024 8 

10/19 18/12906-14 Eventuelt 10 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

28.10.2019 

 

For styret 

Line Bosnes Hegna 

Daglig leder  

mailto:line.bosnes@temark.no
http://www.temark.no/
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Møteinnkalling 

2/19 Opptelling av representanter. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 
Arkivsak-dok. 18/12906-12 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 27.11.2019 2/19 

 

 

Forslag til vedtak: 

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 

Aust-Agder fylkeskommune 9,1 

Vest-Agder fylkeskommune 9,1 

Porsgrunn 7,2 

Notodden 3,5 

Siljan 1,6 

Bamble 3,9 

Kragerø 3,3 

Drangedal 2,1 

Nome 2,5 

Bø 2,2 

Sauherad 2,1 

Tinn 2,4 

Hjartdal 1,4 

Seljord 1,6 

Kviteseid 1,6 

Nissedal 1,4 

Fyresdal 1,4 

Tokke 1,6 

Vinje 1,7 

Risør 1,0 

Grimstad 3,0 

Arendal 6,1 

Gjerstad 1,0 

Vegårshei 1,0 

Tvedestrand 1,0 

Froland 1,0 

Lillesand 2,0 

Birkenes 1,0 

Åmli 1,0 

Kristiansand 8,1 

Vennesla 2,0 

Songdalen 1,0 

Søgne 2,0 

 

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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Saker til behandling 

7/19 Valg av to representanter til å undertegne protokollen 

 
Arkivsak-dok. 18/12906-13 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 27.11.2019 7/19 

 

 

Forslag til vedtak: 

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

 

 

Saksopplysninger: 

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

sammen med møteleder. Representantene velges i begynnelsen av møtet. 

 

 

 

 

 

  



 

 5  

8/19 Budsjett for 2020 

 
Arkivsak-dok. 19/14851-4 

Arkivkode.  150  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 27.11.2019 8/19 

 

 

Forslag fra styret: 

 Årsbudsjett for 2020 på kr 10 767 000 godkjennes. 

 Kr 700 000 av utgiftene dekkes ved bruk disposisjonsfond. 

 Kostand som fordeles mellom eierne er kr 9 811 000. 

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

reglement, og det utbetales godtgjørelse til styreleder etter lav sats i hht KS reglement med tillegg 

på 50%. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Representantskapet skal innen årets utgang fastsette bindende økonomiske rammer for selskapets 

drift og investering for kommende kalenderår, jf. forskrifter om årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning for IKSer. I tillegg fastsette godtgjørelse for styremedlemmer. 

 

Temark er i en prosess med utvidelse av selskapet fra 1.1.20 med nye eiere fra Vestfold. I tillegg 

vil antall kommuner og fylkeskommuner gå ned ved kommune og fylkessammenslåing. I 2020 

vil det derfor være 35 eiere, fordelt på to fylker og 33 kommuner. Det nye navnet blir VETAKS. 

 

Budsjettarbeidet har derfor denne gangen vært noe annerledes. Utkast og skisse til budsjett for 

2020 ble lagt ved utredning og vedtakelse av ny selskapsavtale allerede i 2018. Daglige leder i 

begge selskapene har i felleskap laget et nytt budsjett basert på de nye forholdene, og lagt inn det 

man mener er fornuftig i forhold til drift i 2020.   

 

De generelle driftsutgiftene er stort sett på samme nivå som 2019, det er noen økninger som 

kommer av at selskapet blir større og noen reduksjoner som følge av at enkelte tjenester som 

kjøpes reduseres som følge at vi bli en enhet. Den store endringen er i lønnsutgifter. Temark vil 

ha en økning på to ansatte, med hhv rådgiverlønn og lederlønn. Lønnsøken som er lagt til grunn i 

2020 er 3,5%. Personer som vi har til disposisjon per i dag er 9 stykk, og det vil det trolig 

fortsette med. 

 

Det vi så når vi la nye eiere og «redusert» møteaktivitet (sammenslåtte kommuner) inn i 

modellen var at kostnadsøken på særlig de små, ble veldig høy. Dette så vi i utredningen til 

representantskapet i november 2018, men da var fokuset å illustrere kostnadsfordeling og vi gikk 

ikke inn i detaljer i det eksempelet. 

 
For å demme opp mot store endringer for de som er små og som heller ikke er i en sammenslåingsprosess, 

har vi for de sammenslåtte kommunen lagt inn den møteaktiviteten som de gamle kommunene hadde i 

2019, som antall møter for 2020. Da tar de kommunene en større del av kostnadene ved endringer. I 

tillegg til at det i de sammenslåtte kommunene vil være oppgaver som knytter seg til 2019 som må 
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utføres, for eksempel i fylket – to årsmeldinger, to uttalelser til årsregnskap etc. Dette ser ut til å være den 

beste og mest rettferdige løsningen.  

 

Generelt sett så må man likevel si at tjenesten de betaler for ligger i det lavere sjikt for kostander til 

sekretariatstjenester for kontrollutvalg. 

 

I 2019 ble det lagt inn et ekstrabeløp til sammen kr 500 000 som de kommunene som slo seg 

sammen, betalte inn ekstra. Disse kan vi også bruke i overgangen i 2020. Disposisjonsfondet vårt 

er ganske stort, på grunn av uforutsette vakante stillinger. Det foreslås derfor at det brukes kr 700 

000 fra disposisjonsfondet. Da vil beløp til fordeling mellom eierne bli mindre og innenfor det 

som er rimelig. 

 
Årsbudsjettet for 2020 vil ligge på kr 10 767 000, kostnad til fordeling mellom eierne kr 9 811 000. 

  

 

Investeringsbudsjett  
Erfaringer fra tidligere er investeringsutgifter i forbindelse med KLP.  

 

 

Balanseregnskap  

Balanseregnskapet viser utvikling fra 2017-2018. 

 

 

Kostnadsfordeling 2020 

Kommune Budsjett 2020 

Vestfold og Telemark 

fylkeskommune 

1 073 950 

Agder fylkeskommune 1 073 950 

Porsgrunn 476 404 

Notodden 266 172 

Siljan 122 127 

Bamble 286 061 

Kragerø 252 913 

Drangedal 160 946 

Nome 180 835 

Midt-Telemark 348 521 

Tinn 180 835 

Hjartdal 127 797 

Seljord 128 756 

Kviteseid 128 756 

Nissedal 115 497 

Fyresdal 115 497 

Tokke 128 756 

Vinje 135 386 

Risør 140 097 

Grimstad 258 583 

Arendal 416 737 

Gjerstad 115 497 

Vegårshei 115 497 

Tvedestrand 127 797 

Froland 127 797 
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Lillesand 193 246 

Birkenes 127 797 

Åmli 127 797 

Kristiansand 848 454 

Vennesla 180 946 

Færder 246 283 

Tønsberg 559 712 

Larvik 392 137 

Holmestrand 295 483 

Horten 295 483 

 
Vedlegg:  

Budsjett 2020 - ettersendes 
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9/19 Økonomiplan 2021-2024 

 
Arkivsak-dok. 19/14851-5 

Arkivkode.  150  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 27.11.2019 9/19 

 

 

Forslag fra styret: 

Økonomiplan for 2021-2024 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 lavere. Selskapets kostander er i hovedsak lønnskostnader. 

 

Inntektene 

Representantskapet behandlet budsjettet for Temark for 2020. 

 
Økonomiplan for de neste fire årene er noe mer komplisert. Mange av kommunen vil nok i neste 

valgperiode ha samme aktivitetsnivå som tidligere. Den eneste endringen som gjelder alle er at det må 

minst være 5 medlemmer i utvalget og ikke 3 som tidligere. Når det gjelder de nye kommunen fra 2020, 

er det ganske usikkert hvor aktivitetsnivået vil ligge. 2020 blir i så måte et prøveår for alle de nye 

kommunene våre.  

 

Hovedposten i våre utgifter, er utgifter til lønn. Vi har per i dag 9 ansatte og vil fortsette med det. 

 

Driftsutgiftene er alltid holdt på en minimum og endres lite gjennom årene. Hvordan en utvidelse 

av selskapet vil slå ut på denne posten vil tiden vise. Men holdningene har alltid vært å holde det 

på et realistisk nivå og lønn knytes opp mot KS-bedrifts lønnsramme for konkurranseutsatte 

bedrifter.  

 

En kostnad som trolig vil øke litt i årene fremover er kravene til digitalisering. Vi er et lite 

sekretariat selv om vi er landets største. Vi har krav på oss å ha en sak og arkivsystem som er 
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godt nok, og brukervennlige IT løsninger for ansatt og våre kunder – politikerne. Det vil i de to 

neste årene trolig knyttes noen flere kostnader til dette for å oppdatere oss på dette området.  

 

Skissen viser oversikt over antatt kostnadsramme fremover, økning med inntil 4%. 

 

 
 

2020 2021 2022 2023 2024 

Ramme 10,7 11,1 11,4 11,4 11,7 

Kostnad eiere 9,8 10,5 10,9 11,3 11,7 
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10/19 Eventuelt 

 
Arkivsak-dok. 18/12906-14 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Temark Representantskapet 27.11.2019 10/19 
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