Indre Fosen kommune

Arkiv:
Dato: 28.03.2017

SAKSFRAMLEGG
Saksnr

Utvalg

Indre Fosen Fellesnemnd

Møtedato
04.04.2017

Saksbehandler: Ola Andreas Stavne
STYRET I KULTURCOMPAGNIET KF OG VEDTEKTSENDRING
Vedlegg
1 Vedtekter for KulturCompagniet KF 2017

Sakens bakgrunn og innhold:
KulturCompagniet Rissa KF ble opprettet 01.05.2016, og foretakets nåværende formål er:
a) å stimulere til kulturell vekst i kommunen og ha en koordinerende rolle i utvikling av kultur- og
kulturbasert næring i kommunen.
b) å sørge for godt samarbeide med skole og kulturskole, det profesjonelle og frivillige kulturlivet samt
næringslivet.
c) å bidra til økt bevissthet rundt matkultur og folkehelse i kommunen.
d) å forvalte, tilrettelegge og koordinere aktivitet i kulturdelen på nye Åsly skole.
I den forestående kommunesammenslåingen vil det være naturlig at foretakets mål- og vedtekter skal favne hele
Indre Fosen kommune. Det er fattet vedtak i foretakets styre om at det er ønskelig med et styre bestående av
medlemmer fra både Rissa og Leksvik som representerer frivillighet, reiseliv, administrasjon og politisk.
Det er ønskelig at foretaket endrer juridisk navn til KulturCompagniet Indre Fosen KF, men dette kan på grunn
av registrering i Brønnøysundregistrene først tre i kraft fra 01.01.2018.
Vurdering:
Foretakets vedtekter og formål vil være dekkende for den nye kommunen, samt at det ved nødvendig
strukturendring, vil være rom for å komplementere eller gjøre nødvendige endringer for å tilrettelegge formål,
vedtekter, daglig drift og/eller styresammensetning. Forslag til vedtekter er vedlagt, der behov for eventuelle
endringer er merket i rødt. Disse endringene gjelder fra vedtaket blir fattet. Navneendringen vil da også i
vedtektene skje automatisk fra 01.01.2018.

Oppsummering:
Styret i KulturCompagniet Rissa KF har fattet vedtak om at det er ønskelig å gjøre foretaket gjeldende i både
Leksvik og Rissa kommuner fra 04.04.2017. Ny styresammensetning skal inkludere representanter for
frivillighet, reiseliv, administrasjon og politisk fra begge kommunene.
Foretaksnavn endres til KulturCompagniet Indre Fosen fra 01.01.2018.

Rådmannens innstilling:
1. Valgnemndas innstilling legges fram i møtet.
2. Endring av vedtekter vedtas som framlagt.
3. KulturCompagniet Rissa KF endrer juridisk navn til KulturCompagniet Indre Fosen KF fra 01.01.2018.

