
Saksbehandlar, innvalstelefon

fagkoordinator, 71258440

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vår dato

04.02.2015
Dykkar dato

05.11.2014

Vår ref.

2014/6840/MAM0/324
Dykkar ref.

14/1709

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 OSLO

Høring - forslag til endringer i lov om interkommunale selskap

Vi viser til høringsbrevet med forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS).

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ønsker å gi en kort tilbakemelding på de foreslåtte
endringene skissert i høringsnotatet.

Bakgrunn for endringer i loven
Vi viser til departementets redegjørelse for bakgrunnen til de foreslåtte endringene. Vi tolker
redegjørelsen dit hen at det er lite rom for innspill knyttet til om det blir endringer, og har ut
fra det ingen videre merknader.

§ 40 —Overgangsordning for eksisterende låneforpliktelser
I høringsnotatet går det fram at det legges opp til en overgangsordning for de eksisterende
låneforpliktelsene. Ett år er ansett til å være en tilstrekkelig overgangsperiode.

Det er positivt at det legges opp til en overgangsperiode for at IKSene kan omstille seg til de
nye bestemmelsene.

Når vi ser mulighetene for IKSene har til å sikre sine forpliktelser, vil vi anta at det er
kommunal garanti etter kommunelova § 51 som er den minst ressurskrevende måten for å få
til dette. Om det blir stor pågang fra kommunene om å gå godkjent kommunale garantier til
IKSene, samtidig som det blir flere utfordrende saker, må det påregnes noe tid før
fylkesmennene får behandlet alle disse. I de tilfeller hvor fylkesmannens svar foreligger sent
og er negativt, vil de aktuelle IKSene kunne komme i en vanskelig situasjon. Det trekker i
retning av at overgangsperioden minst bør være ett år.

På bakgrunn av dette mener vi departementet bør legge opp til at overgangsperioden er minst
ett år. Vi mener at det bør være om lag ett og et halvt år fra Stortingets vedtak til
ikraftsettelsen av endringene for å fange opp alle tilfeller.

Vi savner videre departementets vurderinger knyttet til hvordan kreditorer vil forholde seg til
IKSene nå framover. Vi er usikre på hvordan kreditorer nå vil behandle eksisterende
låneavtaler, nye låneopptak og fastrenteavtaler. De eksisterende låneavtalene og nye
låneopptak er ofte langsiktige. Med disse endringene vil kreditors utlån kun være sikret i
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perioden fram til ikraftsettelsen av endringene. En kan ikke utelukke at kreditor allerede nå
vil beregne en høyere risikopremie, selv om bestemmelsen ikke har trådt i kraft. Videre vil vi
anta at langsiktige fastrenteavtaler er inngått med bakgrunn i datidens gjeldene bestemmelser
om at IKS har en underliggende garanti fra deltakerkommunene. Vi vet ikke hvordan
kreditorer vil forholde seg til slike langsiktige avtaler nå og framover.

Vi ber departementet vurdere om det er behov for å åpne for å stille kommunal garanti etter
kommunelova § 51 til IKS før iverksettelsen av endringene i høringen, jf kapittel 10.3 i
Ot.prp. nr. 43 (1999-2000).

Med helsing

Martin Gjendem Mortensen (e.f.)
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