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Heringuttalelse - forslag til endringer i lov om interkommunale selskap

Vi viser til invitasjon til høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i Lov om interkommunale
selskaper. Vedlagt oversendes vedtak fra Hammerfest kommune som ble fattet i komrnunestyremøte den
5. januar 2015:

Hammerfest Kommune avgir med dette følgende horingsuttalelse til de foreslåtte endringene i
lov om interkommunale selskaper:

Hammerfest kommune vurderer at de økonomiske og administrative konsekvensene av den foreslåtte
endringen er større enn departementet skisserer.

Kravet til forsvarlig egenkapital antas å innebære at kommunene må skyte inn mer penger i sine
interkommunale selskaper enn de midlene som allerede ligger i selskapene. Per i dag er
deltagerkommunene garamister for interkommunale selskap sine forpliktelser, og midlene ligger derfor i
stor grad hos kommunene selv. Med krav til forsvarlig egenkapital hos det enkelte interkommunale

selskaper, innebærer det at midler må flyttes fra kommunene og inn i det enkelte interkommunale
selskaper. Det påpekes også at flere interkommunale selskaper har betydelige pensjonsforpliktelser. noe
som kan føre til at egenkapitalen må vare høy for å være forsvarlig. Krav til forsvarlig egenkapital kan
medføre betydelige kostnader for kommunene, og vil også kunne ramme kommunenes likviditet.

Kravet til forsvarlig egenkapital gjelder alle intetkommunale selskaper. ogs.1 de som driver kun med
allmennynige tjenester. Kostnadene med å opprettholde en forsvarlig egenkapital kan føre til at IKS blir
en mindre attraktiv selskapsform for å løse slike oppgaver.

Den foreslåtte endringen kan være en fordel for deltakerne, da deltakemes økonomiske ansvar blir

begrensct til innskuddet. Det påpekes imidlertid at deltakerne kan ha så sterke interesser i å bevare et
interkommunalt selskap at selskapsdehakeme i praksis vil stille med nye innskudd til selskapet på en slik
måte at konkurs er uaktuelt. Dette gjelder særlig for selskaper som også loser kommunale oppgaver, for
eksempel renovasjon. Situasjonen kan i disse tilfellene bli ganske lik som i dag. selv om ansvaret formelt
sett er begrenset til deltakemes innskudd. Deltakerne vil i slike tilfeller i praksis opptre som en garantist
for seLskapet gjennom å tilfore nye midler ved behov, noe som igjen kan tenkes å påvirke lånevilkårene
som selskapet Par.

Forslaget vil ha økonomiske konsekvenser for de interkommunale selskapene. Den foreslåtte
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endringen av 1KS-loven er tenkt å motvirke at interkommunale selskaper får gunstigere lånebetingelser
enn andre selskaper som driver næringsvirksomhet, og dermed en konkurransevridende fordel
sammenlignet med private selskaper. Dette innebærer også at låneforplikteiser vil bli dyrere for
interkommunale selskaper.

For interkommunale selskaper som ikke driver en okonomisk aktivitet etter E0S-avtalen eller
meringsvirksomhet etter kemmuneloven § 51, vi1det fremdeks være itlan med stotte, eksempelvis en
garanti. Slik garanti kan redusere risikoen for långiver, og dette vil gjore at disse typene interkommunsle
selskaper fremdeles vil ha mulighet til å få bedre lånebetingelser. Deltakerne må selv vurdere lovligheten
av slike garander.

Flere interkommunale selskaper driver både med kommunale oppgaver samtidig som det selges tjenester
til andre. Hammerfest kommune er deltaker i blant annet 1KA Finnmark IKS, som har som hovedformål
aft legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomforing av
arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne». Samtidig
følger det også av sdskapsavtalen at «IKA Finnmark IKS har ikke erverv som formål, men kan selge
kompetanse og arkinjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet.»

For de selskapene som driver både økonomisk aktivitet og allmennyttige tjenester, vil det bli vanskelig å
skille ut hvilken del av driften det kan gis garenti for. Det antas at en støtte til et interkornmunalt selskap
som har kombinerte oppgaver vil være i strid med EDS-avtalens regler om offentlig støtte, da det kan
være vanskelig å påvise at stenten kun har gått til den allmennyttige delen av driften, og ikke til
forretningsdriften. Deu foreslåtte eodringen kan derfor tøre til merarbeid for kommunene, da det som
følge av endriogen må vurderes av kommunene om nagens organisering og fordeling av oppgaver i
interkommunale selskaper er praktisk, også sett i lys av risikoen ved å gi en garanti som kan vise seg å
være ulovlig offendig matte etter Et4S-avtalen.

Den foreslåtte lovendringen kan medfore at det vil være best å fordele allrnennyttige tjenester som kan
motta offentlig stotte, og forretningsdrift i ulike selskaper. Den foreslåtte endringen vil dermed kunne
innebære at det mMforetas en orndanning av selskaper til eksempelvis aksjeselskaper, eller at det må skje
en annen fordeling av oppgaver mellom ulike interkommunale seiskaper enn i dag. Dette kan medfore en
betydelig belastning på kommunene.

På bakgrunn av det ovennevnte, ber Hammerfest kommune 0111at konsekvensene av den foreslåtte
lovendringen vurderes og fastsettes nærmere

Ved cdi kantakl med avdelingen i denne sak, vennun referer til saksnumuner 2014/2358

Med hilsen

Bente Foshaug
juridisk rådgiver
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