
 
Til  Representantskapets medlemmer 

 Styrets medlemmer 
 Revisor 

 
Det innkalles herved til ordinært representantskapsmøte i Sparebanken Telemark  

25. mars 2021 kl. 18.00 
 
På grunn av den situasjonen som samfunnet er i som følge av Covid-19 med påfølgende retningslinjer 
fra norske myndigheter vil møtet bli gjennomført elektronisk. Nærmere informasjon om 
gjennomføring og pålogging til møtet vil bli gitt.  
 
Til behandling foreligger: 
 
Sak 01/2021 Åpning av møtet ved representantskapets leder  
 
Sak 02/2021 Fortegnelse over fremmøtte medlemmer  
 
Sak 03/2021 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 
 
Sak 04/2021 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
 
Sak 05/2021 Fastsettelse av årsregnskapet med noter og beretninger for regnskapsåret 2020 
 
Sak 06/2021 Godkjennelse av revisjonshonorar for 2020 
 
Sak 07/2021 Godkjennelse av styrets innstilling til utdeling av gaver til allmennyttige formål for 

regnskapsåret 2020 
 
Sak 08/2021 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til  

ledende ansatte i Sparebanken Telemark 
 
Sak 09/2021 Retningslinjer for godtgjørelsesordningen i Sparebanken Telemark 
 
Sak 10/2021 Forslag om sammenslåing med SpareBank 1 BV 
 
Sak 11/2021 Valgprosess våren 2021 
 
Sak 12/2021 Godtgjørelse til bankens tillitsvalgte 
 
Sak 13/2021 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig obligasjonslån 
 
Sak 14/2021 Orientering ved adm. banksjef Per Halvorsen 
 
Porsgrunn, 3. mars 2021 
 
Sparebanken Telemark 
 
Anne Berg Behring 
Styreleder 
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Sak 05/2021 Fastsettelse av årsregnskapet med noter og beretninger for regnskapsåret 2020 
 
Årsregnskapet for 2020 består av  

• Hovedtall og nøkkeltall 
• Styrets årsberetning 
• Resultatregnskap 
• Balanse 
• Endring i egenkapitalen 
• Kontantstrømoppstilling 
• Noter til regnskapet 
• Erklæring fra styret og administrerende banksjef 
• Uavhengig revisors beretning 

 
Årsregnskapet finnes også på bankens hjemmeside www.sb1telemark.no 
 
Årsregnskapet med noter og beretninger ble behandlet i styremøte 2. mars 2021. 
 
Sparebanken Telemark oppnådde et konsernresultat etter skatt på 334 mnok for 2020.  
 
Det er morbankens resultat som er gjenstand for disponeringen, dette er på 294.127 tusen nok i 
2020. Dette resultatet foreslås disponert slik: 
 

Avsatt til utbytte 59.942 
Overført til utjevningsfond 81.458 
Avsatt til gaver 5.500 
Overført til sparebankens fond 147.227 
 
Sum disponert 

 
294.127 

tall i hele tusen nok  

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Representantskapet godkjenner det fremlagte årsregnskapet med noter og beretninger for 
Sparebanken Telemark for regnskapsåret 2020.  
 

2. Representantskapet vedtar et kontantutbytte på NOK 5,50 per egenkapitalbevis, totalt NOK 
59.942.465. 
 

3. Videre vedtar representantskapet at utjevningsfondet tilføres NOK 81.457.504, grunnfondet 
NOK 147.227.242 og en avsetning til gaver til allmennyttige formål på NOK 5.500.000. 

 

 

Vedlegg - Sak 05/2020 Foreløpig årsrapport 2020  

 
  

http://www.sb1telemark.no/
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Sak 06/2021 Godkjennelse av revisjonshonorar for 2020  
 
I henhold til bankens vedtekter § 3-9 skal representantskapet fatte vedtak om revisors godtgjørelse.  
 
Ernst & Young ved revisor Odd Knustad anmoder om revisjonshonorar for 2020 på kr 1.532.000, se 
note 22 til årsregnskapet for 2020.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter et revisjonshonorar på kr 1.532.000 for 2020. 
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Sak 07/2021 Godkjennelse av styrets innstilling til utdeling av gaver til allmennyttige formål for 
regnskapsåret 2020 

 
Innstilling til gaveutdeling for regnskapsåret 2020 ble behandlet i styremøte 2. mars 2021 og 
følgende vedtak ble fattet: 
 
«Styret innstiller overfor representantskapet gavetildeling for regnskapsåret 2019 i henhold til 
fremlagte liste.» 
 
Administrerende banksjef orienterer om prosessen og presenterer styrets innstilling, se vedlegg. 
 
Innstillinger fordelt på kommune og type kategori 
Oppstilling under gir et bilde på hvordan innstilte gavebeløp er fordelt på kommune og kategori. 
 

Kommune Innstilt beløp nok % fordeling 
Bamble 156.000 3,2% 
Drangedal 11.000 0,2% 
Hjartdal 5.000 0,1% 
Kragerø 38.000 0,8% 
Kviteseid 5.000 0,1% 
Midt-Telemark 97.000 2,0% 
Nome 209.000 4,3% 
Notodden 68.000 1,4% 
Porsgrunn 1.003.000 20,4% 
Seljord 21.000 0,4% 
Siljan 58.000 1,2% 
Skien 3.206.000 65,2% 
Tinn 23.000 0,5% 
Vinje 14.000 0,3% 
Totalsum 4.914.000 

 

Kategori Innstilt beløp nok % fordeling 
Annet 254.000 5,2% 
Helse 159.000 3,2% 
Humanitære formål 68.000 1,4% 
Idrett og fysisk aktivitet 501.000 10,2% 
Kultur, musikk, arrangement 3.479.000 70,8% 
Livssyn 100.000 2,0% 
Miljø- og bærekraftrelatert 17.000 0,3% 
Natur og friluftsliv 124.000 2,5% 
Nærmiljøtiltak 212.000 4,3% 
Totalsum 4.914.000 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Representantskapet vedtar styrets innstilling til gaver til allmennyttige formål i henhold til fremlagte 
liste og gir styret fullmakt til å tildele resten av avsatte gavemidler for 2020. 

Vedlegg - Sak 07/2021 Styrets innstilling til utdeling av gaver til allmennyttige formål for 
regnskapsåret 2020. 
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Sak 08/2020 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 
i Sparebanken Telemark  

 
Representantskapet skal i henhold til bankens vedtekter behandle styrets erklæring om fastsettelse 
av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 
 
I henhold til forskrift om finansforetak og finanskonsern § 15-2, siste ledd skal banken minst en gang i 
året foreta en gjennomgåelse av praktiseringen av godtgjørelsesordningen og utarbeide en skriftlig 
rapport om gjennomgåelsen. 

I styremøte 10. februar 2021 ble sak 030/2021 Rapport om godtgjørelsesordningen i Sparebanken 
Telemark for 2020 behandlet, og styret tok rapporten om godtgjørelsesordningen i Sparebanken 
Telemark for 2020 til orientering.  

 
Forslag til vedtak: 
 
Representantskapet i Sparebanken Telemark har mottatt styrets bekreftelse på at godtgjørelses-
ordningen i Sparebanken Telemark for 2020 er behandlet. 
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Sak 09/2021 Retningslinjer for godtgjørelsesordningen i Sparebanken Telemark  
 
Fra 1. januar 2021 fikk børsnoterte selskaper nye krav til informasjon og rapportering om 
lederlønninger og godtgjørelser. Målet med de nye reglene er å bevisstgjøre aksjonærene slik at 
lønnsnivået blir mer forutsigbart og åpent.  

Ny forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelser for ledende personer som utfyller 
lovreglene i allmennaksjeloven er utarbeidet. I henhold til den nye forskriften skal 
representantskapet vedta retningslinjer i tråd med forskriften og krav i allmennaksjeloven § 6-16a. 
Retningslinjene skal fremlegges for representantskapet senest 1. oktober 2021. Videre skal styret 
årlig utarbeide en rapport om godtgjørelse som ledende personer har mottatt eller har til gode i 
løpet av det foregående regnskapsåret. Rapporten skal fremlegges for representantskapet på 
ordinært møte, første gang i 2022.  

I styremøte 10. februar 2021 godkjente styret administrasjonens utkast til retningslinjer for 
godtgjørelsesordningen i Sparebanken Telemark som gjeldende retningslinjer fra 2021 og anbefaler 
overfor representantskapet å vedta de fremlagte retningslinjer. 

 
Forslag til vedtak: 
 
Representantskapet i Sparebanken Telemark vedtar de fremlagte retningslinjer for 
godtgjørelsesordningen i Sparebanken Telemark som gjeldende retningslinjer fra 2021. 

 

Vedlegg - Sak 09/2021 UTKAST - Retningslinjer for godtgjørelsesordningen i Sparebanken Telemark. 
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Sak 10/2021 Forslag om sammenslåing med SpareBank 1 BV 
 
Styret har i møte den 22. februar 2021 inngått avtale med SpareBank 1 BV om sammenslåing av 
bankene. Samtidig besluttet styret å fremme sak overfor representantskapet om at Sparebanken 
Telemark slås sammen med SpareBank 1 BV ved at SpareBank 1 BV overtar virksomheten fra 
Sparebanken Telemark, og samtidig endrer navn til SpareBank 1 Sørøst-Norge. 

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsår for SpareBank 1 BV og 
Sparebanken Telemark er tilgjengelig på www.sparebank1.no/nb/bv og 
www.sparebank1.no/nb/telemark og ved henvendelse til bankene.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styrets forslag i plan for sammenslåing om at Sparebanken Telemark slås sammen med SpareBank 1 
BV ved at SpareBank 1 BV overtar virksomheten fra Sparebanken Telemark, og samtidig endrer navn 
til SpareBank 1 Sørøst-Norge, vedtas.  

I samsvar med godkjenning av styrets plan for sammenslåing godkjennes tegning av egenkapitalbevis 
i SpareBank 1 BV tilsvarende det eksisterende egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Telemark skal 
motta som vederlag for egenkapitalbevisene i Sparebanken Telemark og som Sparebankstiftelsen 
Telemark – Grenland skal motta som vederlag for grunnfondskapitalen, jf. allmennaksjeloven § 13-3 
(3). 

 

Vedlegg - Sak 10/2021: 
Vedlegg 10.1 - Hovedavtale om sammenslåing 
Vedlegg 10.2 – Gjennomføringsavtale 
Vedlegg 10.3 – Plan for sammenslåing (fusjonsplan) med følgende vedlegg: 

Vedlegg 10.3. a – Vedtekter for SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark 
Vedlegg 10.3. b – Mellombalanser per 31. desember 2020 med revisorerklæringer 

Vedlegg 10.4 – Rapport fra styret i Sparebanken Telemark om sammenslåing (styrerapport) 
Vedlegg 10.5 – Sakkyndig redegjørelse for plan om sammenslåing 
Vedlegg 10.6 – Utkast til vedtekter for den sammenslåtte banken. 
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Sak 11/2021 Valgprosess våren 2021 
 
Administrasjonen vil orientere kort om valgprosesser våren 2021 til ulike styrende organer. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Representantskapet tok saken til orientering.. 
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Sak 12/2021 Godtgjørelse til bankens tillitsvalgte 

 
Utdrag fra protokoll fra møte i valgkomiteen 11. februar 2021.  
 
Valgkomiteen for Sparebanken Telemark – innstilling til representantskapsmøte 25. mars 2021. 
 
Til stede var: Egil Stokken, Per Lauritsen, Helge Standeren, Ellen M. Oredalen og Anne R. Jørgensen. 
Fra bankens administrasjon deltok Ragnhild Streitlien. 
 
Innstilling på godtgjørelser til tillitsvalgte 
De gjeldende satsene ble sist endret i 2019. 

  

 
Gjeldende 

satser 

Forslag nye 
satser fra 

01.04.2021   
Representantskapet       
Leder per år kr 58.000 60.700   

Nestleder per møte 
 

kr 2.700 
 

2.800 
 + ekstra kr 3.000 for 
møteledelse 

Medlem per møte kr 2.700 2.800   
Varamedlem per møte kr 2.700 2.800   
        
Styret       
Leder per år kr 240.000 251.000   
Nestleder per år kr 145.000 151.700   
Medlem per år kr 135.000 141.200   
Varamedlem per møte kr 6.500 6.800   
        
Revisjonsutvalget       
Leder per år kr 26.000 27.200   
Medlem per år kr 21.000 22.000   
        
Risikoutvalget       
Leder per år kr 26.000 27.200   
Medlem per år kr 21.000 22.000   
        
Valgkomiteen for representantskapet       
Leder per møte kr 4.300 4.500   
Medlem per møte kr 3.200 3.300   
Varamedlem per møte kr 3.200 3.300   
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Valgkomiteen for øvrige 
egenkapitalbeviseiere 

 
 

 
 

Leder per møte kr  4.500   
Medlem per møte kr  3.300   
Varamedlem per møte kr  3.300   

 
Gjeldende: 
For kjøring til møter utbetales det, etter innlevert reiseregning, kilometergodtgjørelse etter statens 
satser for den kjørelengde som overstiger 50 km tur/retur. 
 
Nytt forslag: 
For kjøring til møter utbetales det, etter innlevert reiseregning, kilometergodtgjørelse etter statens 
satser. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Valgkomiteens innstilling vedtas.  
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Sak 13/2021 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig obligasjonslån 
 
Bankens egenkapital består i dag av ren kjernekapital (eierandelskapital m.m.) og tilleggskapital 
(ansvarlig lån). På bakgrunn av CRD IV-regelverkets økte krav til kapitaldekning innen alle de tre 
definerte klassene med kapital (ren kjernekapital, kjernekapital og totalkapital), ønsker styret å ha en 
rullerende fullmakt til å kunne ta opp fondsobligasjoner (kjernekapital) og/eller ansvarlig 
obligasjonslån (totalkapital). Dette for å kunne optimalisere bankens kapitalstruktur i henhold til 
vedtatt kapitalplan. 
 
Opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig obligasjonslån forutsetter at det foreligger fullmakt fra 
representantskapet i banken.  
 
Videre ber styret representantskapet om å gi fullmakt til at adm. banksjef til å søke Finanstilsynet om 
å tilbakebetale ansvarlig obligasjonslån og/eller fondsobligasjon derom det viser seg å være behov 
for det. 
 
Fullmakten gjelder frem til neste ordinære representantskapsmøte senest utgangen av april 2022. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp nye fondsobligasjoner og ansvarlig obligasjonslån, 
samlet eller hver for seg, fordelt som følger: 
 

1. Fondsobligasjon - 1,5 prosent av risikovektet balanse som pt utgjør omlag 2401 mnok 
2. Ansvarlig lånekapital - 2,0 prosent av risikovektet balanse som pt utgjør omlag 320 mnok 

 
Representantskapet gir fullmakt til adm. banksjef til å søke Finanstilsynet om tilbakebetaling av 
fondsobligasjon og/eller ansvarlig obligasjonslån.  
 
Fullmakten gjelder frem til neste ordinære representantskapsmøte senest utgangen av april 2022. 
 
 
 
 

                                                           
1 Risikovektet balanse per 31.12.2020 er på 16.107 mnok 


