
Til KS Bedrift 

HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER 

UTTALELSE FRA STYRET I GJØVIK KRISESENTER IKS 

Styret i Gjøvik Krisesenter IKS vil gi følgende uttalelse til høringsnotatet fra Det Kongelige Kommunal- 

og Moderniseringsdepartementet : 

Krisesenterloven av 2010 definerer/fastlegger driften av krisesentrene i Norge. Virksomheten som 

krisesentrene driver, er en tjenesteproduksjon som er lovpålagt overfor kommunene og som stiller 

strenge krav til kommunene når det gjelder krav til krisesentertilbudet, jfr. § 2 i krisesenterloven. 

Gjøvik Krisesenter var organisert som en stiftelse t.o.m. 2011. I forbindelse med omorganiseringen av 

stiftelsen i 2011 ble selskapsformen interkommunalt selskap(IKS) valgt/vedtatt i de fem 

deltakerkommunene Gjøvik kommune, Vestre Toten kommune, Østre Toten kommune, Søndre Land 

kommune og Nordre Land kommune.  

Krisesenterloven av 2010 og lov om interkommunale selskaper(IKS-loven) er fundamentet i den 

vurderingen styret i Gjøvik Krisesenter IKS gjør av lovendringsforslaget. 

Hovedårsaken til lovendringsforslaget fra departementet er organiseringen av kommunenes 

økonomiske aktiviteter innenfor rammen av EØS-regelverket (se s. 31 i høringsnotatet). Styret i 

Gjøvik Krisesenter IKS mener her at virksomheten er av ikke  kommersiell art og dermed ikke kommer 

i konflikt med EØS-regelverket. Lovendringsforslagene i IKS-loven vil derfor være helt unødvendige 

m.h.t. den virksomheten krisesenteret/krisesentrene driver. Gjeldende IKS-lov er derfor fullt ut 

tilfredsstillende for krisesentervirksomheten.   

Når det gjelder IKS-er som driver virksomhet av kommersiell art, gir også dagen lovverk muligheter 

for å trekke denne virksomheten ut og organiseres i en selskapsform (f.eks. AS) som ikke kommer i 

konflikt med EØS-regelverket. 

Styret i Gjøvik Krisesenter IKS(GK) mener derfor at ved å skarpt/entydig skille mellom virksomhet av 

ikke kommersiell art(krisesenter) og næringsvirksomhet (kommersiell virksomhet), vil dagens IKS-lov 

fullt ut være tilfredsstillende. 

Styret i GK mener også at de økonomiske konsekvensene i lovendringsforslaget ikke er 

tilfredsstillende vurdert. Dette gjelder særlig kravet om forsvarlig egenkapital (se s. 35-38 i 

høringsnotatet). «Forsvarlig egenkapital» er ikke entydig, men for GK sin del vil det få som 

konsekvens at eierkommunene må skyte inne en egenkapital i størrelsesorden min. kr. 600 000 i 

forhold til en budsjettramme på 5,7 mill. kr. Kravet til egenkapital vil øke ytterligere når framtidige 

pensjonsrettigheter skal tas hensyn til i driften. Eierkommunene vil dermed få nok en stor økonomisk 

utfordring 

Et annet forhold er også at det pågår et arbeid i kommunelovutvalget. Styret i GK mener at en 

endring i IKS-loven i alle fall må samordnes og avvente arbeidet i kommunelovutvalget og framdriften 

i behandlingen av dette lovendringsforslaget.  

 

Styret i Gjøvik Krisesenter IKS 
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