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Selskapsavtale Kommune-CSIRT IKS

§ 1 Deltakere og hovedkontor
Kommune-CSIRT IKS eies av kommunene Gjøvik og Lillehammer.
Selskapets hovedkontor er i Lillehammer kommune.
§ 2 Formål
Kommune-CSIRT IKS skal etablere og drifte et nasjonalt kompetansesenter for IKT-sikkerhet i
kommunesektoren.
Kommune-CSIRT IKS skal sikre at kommunesektoren har tilgang til kompetanse og løsninger for å
redusere muligheten for, og konsekvensene av datakriminalitet og uheldige omsendinger i egen IKTinfrastruktur.
Det er en målsetting at størst mulig del av kommunesektoren blir kunder av Kommune-CSIRT IKS. Det
er videre en mulighet at enkelte kommuner også blir deltagere av Kommune-CSIRT IKS.
Kommune-CSIRT IKS skal bidra til at kommunene har en robust evne til å forebygge nåværende og
håndtere fremtidige IKT-trusler.
Kommune-CSIRT IKS skal samhandle med, og bygge videre på det ledende kompetansemiljøet som er
i Innlandet innen IKT-sikkerhet.
Selskapet kan også tilby tjenester til andre dersom det er formålstjenlig og innenfor
konkurranseregelverkets praksis om utvidet egenregi. Leveranser til andre enn eierne skal primært
være rettet mot kommunesektoren.
§ 3 Deltakernes eierandel
Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarer eierandelen:
Kommune
Gjøvik kommune
Lillehammer kommune
Totalt

Eierandel
50%
50%
100%

Eierandelene reguleres når minst to av deltagerkommunene krever det. Endringer av eierandeler
betinger endring av selskapsavtalen og krever likelydende vedtak i alle involverte kommunestyrer.
Ved etablering av Kommune-CSIRT IKS bidro etablererne med følgende:
Kommune
Gjøvik kommune
Lillehammer kommune
Totalt

Innskudd
Kr. 1 000 000,Kr. 1 000 000,Kr. 2 000.000,-
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§ 4 Representantskapet
Representantskapet i Kommune-CSIRT IKS består av én representant fra hver av deltakerkommunene
med 2 varamedlemmer i rekke.
Stemmegivingen i representantskapet er som følger:
Kommune
Gjøvik kommune
Lillehammer kommune
Totalt

Stemmer
3
3
6

Representantskapet velger selv sin leder. Ved stemmelikhet, skal stemmen til møteleder i
representantskapet telles med.
§ 5 Styret
Styret skal ha 5 medlemmer.
§ 6 Lån
Representantskapet kan beslutte at det tas opp lån innenfor en samlet ramme på 10 mill. kr.
§ 7 Tvister
Tvister mellom deltakerne etter denne avtalen søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom
forhandlinger ikke fører frem innen rimelig tid, skal tvisten søkes løst ved mekling.
§ 8 Endring av selskapsavtalen
Endringer av selskapsavtalen krever tilslutning av eierne gjennom likelydende vedtak i de respektive
kommunestyrene.
Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har et
vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene blir da å enten gjøre et
likelydende vedtak som flertallet, eller å tre ut av samarbeidet.
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