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ENDRING I SELSKAPSAVTALE –
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS (KUSEK IKS)
Melding om vedtak sendes til:
KUSEK IKS
Saksbehandler - Eierskapsmeldingen
Det vises til:
Innkommet e-post fra KUSEK IKS datert 30.06.2020 vedrørende endring selskapsavtale
for Kusek IKS.
Innkommet e-post fra KUSEK IKS datert 07.08.2020 vedrørende feil i tidligere
oversendt forslag til ny selskapsavtale – de har uteglemt en setning.
Vedlegg til e-post – Særutskrift fra Representantskapsmøte i Kusek IKS 03.06.20,
Selskapsavtale for Kusek IKS (den gamle selskapsavtalen for 10 kommuner),
Selskapsavtale for Kusek IKS (den nye selskapsavtalen for 9 kommuner).
Selskapsavtale for KUSE IKS (vedlegg 2 sak 5-20 Korrigert forslag til Endring)
Vedlegg:
1.
1.Særutskrift fra Representantskapsmøte i Kusek IKS 03.06.20
2. Selskapsavtale for Kusek IKS (den gamle selskapsavtalen for 10 kommuner)
3. Selskapsavtale for Kusek IKS (den nye selskapsavtalen for 9 kommuner)
4. Korrigert selskapsavtale for KUSEK IKS (jfr. Epost 07.08.20)
Sakens bakgrunn:
KUSEK IKS er et selskap nært knyttet til kommunestyret og kontrollutvalget som har
som oppgave på deres vegne å føre tilsyn med den kommunale forvaltning. De er
sekretariatsfunksjon for deltakernes (9 kommuner) kontrollutvalg og hva dermed står i
naturlig forbindelse.
De har gjort endring i selskapsavtalen som følge av kommunesammenslåing av
Hammerfest og Kvalsund kommune fra 01.01.2020. Begge kommunene har eierandeler
i KUSEK IKS og er ved sammenslåing blitt til nye Hammerfest kommune.
I den forbindelse har KUSEK IKS laget et utkast som representantskapet har behandlet
og enstemmig vedtatt ny selskapsavtale. I tillegg har de tilføyet en uteglemt setning i
avtalens § 15. Setningen «Selskapet er medlem av pensjonsordningen» er satt inn.
Ny selskapsavtale oversendes kommunestyrene i eierkommunene for behandling.

Vurdering:
Representantskapet har behandlet utkastet og enstemmig vedtatt endring. De anbefaler
endring av selskapsavtalen ovenfor eierne.
De ber om at kommunestyrene i eierkommunen behandler og fatter vedtak om ny
selskapsavtale slik det fremgår av behandlingen i selskapets representantskap med
opprettet feil av 07.08.2020 (tilføying av setningen «Selskapet er medlem av
pensjonsordningen» under avtalens § 15).
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale for KUSEK IKS slik det fremgår av
behandlingen i selskapets representantskap med korrigert setning av 07.08.2020.

