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Høring - forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper 

Vi viser ti l Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 5. november 2014 hvor 

forslag ti l endringer i lov om interkommunale selskaper sendes på høring. 

Bakgrunn 
I det lovmessige hjemmelsgrunnlaget for interkommunale selskaper (IKS-loven) reguleres 

selskaper med mer enn en eier, og der alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller 

interkommunale selskaper. 

Deltakerne i et interkommunalt selskap har et ubegrenset ansvar for selskapsforpliktelsene. 
Det kan videre ikke åpnes konkurs og gjeldsforhandling i et interkommunalt selskap. 
Kommuner og fylkeskommuner er etter kommuneloven også beskyttet mot konkurs for 
selskaper de har forpliktelser i. 

Som en konsekvens av at interkommunale selskaper har ubegrenset ansvar og ikke kan gå 

konkurs, er det forbundet liten eller ingen risiko ved å gi slike selskaper lån. Det ubegrensede 

ansvaret i kombinasjon med konkursforbudet kan i realiteten innebære en garanti for de 

forpliktelsene interkommunale selskaper påtar seg. Dette medfører at slike selskaper kan få 

en økonomisk fordel i form av muligheter for gunstigere lånebetingelser enn hva som ville 

vært tilfelle ved en begrenset ansvarsform. Denne vederlagsfrie fordelen innebærer at 

interkommunale selskaper som driver markedsrettet kan få et fortrinn fremfor andre aktører 

i markedet. Etter EØS-avtalen er konkurransevridende offentlig støtte ulovlig, med mindre 

støtten er meldt t i l ESA, og godkjent. 

Forslaget 
Departementets hovedforslag går ut på at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye regler 
om begrenset deltakeransvar. Begrunnelsen er at endringen vil sikre bedre samsvar mellom 
IKS-loven og EØS-avtalens regler om offentlig støtte, samt at den vil kunne bidra til likere 
konkurransevilkår mellom interkommunale selskaper og andre aktører i markedet. 
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Som departementet beskriver minner de foreslåtte endringene mye om endringene som ble 

gjort i statsforetakloven. Før 2003 hadde statsforetakloven en tilsvarende ordning med 

ubegrenset deltakeransvar, som medførte at staten ved konkurs i selskapet i realiteten gav 

en garantistillelse ti l kreditorer. ESA vurderte dette som en støtteordning i strid med EØS-

avtalen art. 61 . Loven ble derfor endret slik at staten ikke lenger hadde ansvar for 

statsforetakenes forpliktelser ved oppløsning av foretaket. 

På prinsipielt grunnlag ønsker Arbeidsgiverforeningen Spekter mest mulig like 

konkurransevilkår uavhengig av organisasjonsform. Vi deler derfor departementets 

vurdering og støtter forslaget som i stor grad vil bidra ti l at statsforetak og interkommunale 

selskaper blir stilt ovenfor de samme lovmessige rammebetingelser. 

Med vennlig hilsen 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 
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