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NY SELSKAPSAVTALE NOK.GJØVIK IKS (TIDLIGERE STØTTESENTER MOT 
INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP (SMISO) I OPPLAND) 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale for Nok. Gjøvik IKS med de endringer som 
foreligger (revisjonsdato 03.11.2020). 
 
Vedlegg: 

 Brev fra SMISO Oppland/ sak til kommunestyrene for vedtak om ny revidert selskapsavtale, 
datert 13.11.2020. Vedlagt ny selskapsavtale for Nok.Gjøvik IKS, revisjonsdato 03.11.2020. 

Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok 29.10.2020 ny selskapsavtale for SMISO Oppland med de endringer 
som forelå (sak 97/20). Saken ble behandlet i representantskapsmøte for SMISO Oppland 
03.11.2020 og navneendring til Nok. Gjøvik IKS ble vedtatt. Videre kom representantskapet 
til enighet om ytterligere endringer i selskapsavtalen, og avtalen er derfor sendt tilbake for ny 
kommunestyrebehandling. 
 
Bakgrunn: 
Styret i SMISO Oppland vedtok 25.08.2020 forslag om å endre navn på senteret til Nok. 
Gjøvik. Senter mot seksuelle overgrep. SMISO Oppland utarbeidet på denne bakgrunn 
forslag om ny selskapsavtale. Denne ble vedtatt i kommunestyret i Lillehammer 29.10.2020. 
 
I forkant av representantskapsmøte i SMISO Oppland 03.11.2020 ble det foreslått ytterligere 
endringer i selskapsavtalen, i § 6 Deltagernes innskuddsplikt og § 11 Deltakerforpliktelser 
ved uttreden fra IKS. Endringene er tatt inn i avtalen som nå legges frem for behandling i 
kommunestyret. 
 
Fakta: 
Selskapsavtalen for Nok. Gjøvik. IKS, datert 03.11.2020, inneholder endringer i § 6 
Deltagernes innskuddsplikt og § 11 Deltakerforpliktelser ved uttreden fra IKS. 
 



Endringen innebærer at deltakerkommunene ikke er bundet av et fastslått økonomisk bidrag 
nedfelt i selskapsavtalen. Underforstått betyr dette at kommunene i større grad kan påvirke 
sitt bidrag for kommende budsjettår. Videre innebærer endringen at deltakerkommunene 
ikke forplikter seg til tre år om gangen, men at oppsigelsestid og uttreden av selskapet er satt 
til ett år. 
 
Vurdering: 
Representantskapet for SMISO Oppland vedtok 03.11.2020 å sende selskapsavtalen ut til ny 
kommunestyrebehandling i deltakerkommunene med endringene som foreslått.  
 
Kommunedirektørens vurdering er at endringen innebærer økt handlingsrom for kommunen 
med tanke på fremtidig deltakelse og økonomisk bidrag til selskapet. 
 
Konklusjon: 
Ny selskapsavtale fra SMISO Oppland/ Nok. Gjøvik. IKS vedtas som den foreligger. 
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