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NOK. GJØVIK. IKS  - ENDRING I SELSKAPSAVTALE 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til selskapsavtale med navneendring revidert 26.08.2020 
2. Selskapsavtale Nok. Gjøvik. IKS revidert 03.11.2020. Gjeldende fra 01.01.2021 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 73/20, møte 24.09.2020 – SMISO – Endring i selskapsavtale med navneendring 
Brev fra SMISO til eierkommunene, datert 13.11.2020 
Protokoll fra representantskapsmøte i Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep IKS 
03.11.2020. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å slutte seg til ny revidert selskapsavtale med 
navneendring vedtatt i representantskapsmøte i Støttesenter mot incest og seksuelle 
overgrep IKS 03.11.2020. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i kommunestyret 24.09.2020, sak 73/20: 
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ny selskapsavtale med navneendring. 
 
I representantskapsmøte i Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep IKS 03.11.2020 ble 
det foreslått endringer i Forslag til selskapsavtale med navneendring, slik den ble lagt fram 
for kommunestyret i sak 73/20. Endringene er i § 6 og § 11 i selskapsavtalen (endringer 
markert med gult i vedlegg 1). 
 
Representantskapet i Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep fattet følgende vedtak i 
representantskapsmøte IKS 03.11.2020: 

1. Representantskapet vedtar navnendringen, og selskapet kan fortsette/delta i videre 
arbeid med navnendringen sammen med paraplyorganisasjonen. 

2. Revidert selskapsavtale sendes ut til kommunene med behandlingsfrist 31.12.2020. 
Ny gjeldende avtale skal gjelde fra 1.1.21. Neste representantskapsmøte vil bli 
gjennomført innen 1.mars 2021. 
 
 

SMISO oversender revidert selskapsavtale med endringer i § 6 og § 11 som ble vedtatt i 
Representantskapsmøte 03.11.2020. Selskapsavtalen er lik i alle kommuner i eierskapet og 
skal gjelde fra 01.01.2021. 

 
SMISO ber om at forslaget til ny selskapsavtale behandles i kommunestyret innen  
31. desember 2020.  
 



Vurdering: 
Kommunedirektøren har ingen kommentarer til de to endringene i § 6 og § 11 i 
selskapsavtale Nok. Gjøvik. IKS. For å overholde fristen for behandling i kommunestyret 
innen 31.12.2020, legges saken frem direkte til kommunestyret den 03.12.2020. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar vedlagte selskapsavtale Nok. Gjøvik. IKS revidert 03.11.2020, 
gjeldende fra 01.01.2021. 
 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør


