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HØRING –  
FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER 
 
Det vises til høringsbrev fra 05.11.2014. 
 
Styret i Hedmark Senterparti behandlet forslaget til endringer i lov om interkommunale 
selskaper i møte den 27.01.2015. 
 
 
Innledning: 
Departementet anser det som nødvendig å endre IKS-loven for å sikre at denne er i 
overensstemmelse med EØS-reglene om offentlig støtte. Det er også et mål å sikre mest 
mulig like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører på markedet. Den 
potensielle garantien og fordelen som lovens ansvarsordning i dag medfører for 
interkommunale selskaper i markedet, bør på denne bakgrunnen opphøre, i følge 
departementet.  
I høringsforslaget foreslår regjeringen at kommunenes ubegrensede ansvar for 
virksomheten til interkommunale selskap skal erstattes av nye regler om begrenset 
deltakeransvar. Videre åpnes det for at interkommunale selskaper kan tas under 
ordinær konkursbehandling etter lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og 
konkurs. I tillegg foreslås andre endringer som en konsekvens av at det innføres 
begrenset ansvar, blant annet krav om at selskapet skal ha en forsvarlig egenkapital. 
 
Interkommunale selskaper som kommunene i Hedmark i dag er deltager i, er stort sett 
virksomheter som er knyttet til avfall- og renovasjon, vann- og avløp, brannvern, 
revisjon og administrasjon tilknyttet blant annet næring og utvikling. Formålet med å 
skille ut disse oppgavene er å oppnå effektive offentlige tjenester ved samordning av 
ressurser og samling av kompetanse. 
Tjenestene til innbyggerne vil kunne bli dyrere ut fra dette: 
Dersom en ikke kan gå omveien om en garanti, vil lånerenten bli høyere. Samtidig kan 
det bli behov for å øke innskuddskapitalen, noe som vil påvirke kommunens budsjett. 
Styrets rolle blir svært viktig, og det får en rolle mer lik styret i et aksjeselskap. At 
kommunen bare hefter for sitt innskudd og blir frigjort gjeldsansvaret synes i 
utgangspunktet ideelt, men kombinert med opphevelse av konkursforbudet blir det en 
økt risiko knyttet til kommunens ansvar for de tjenestene IKS-ene leverer. Tjenester 
som blant annet vann og avløp og brannvern er viktige offentlige oppgaver som trenger 



trygge økonomiske rammer. 
 
Konklusjon: 
Det er vanskelig å se at denne måten å organisere disse oppgavene på skulle bidra til å 
vri konkurransen og skape en økonomisk fordel gjennom bl.a. gode lånebetingelser og 
offentlig støtte som omfatter alle vilkår for ulovlige støtteordninger (fordelskriteriet, 
statsmidler, selektivitetskriteriet, foretaksbegrepet, konkurransevridningskriteriet og 
samhandelskriteriet som alle må være oppfylt for å betegnes som ulovlig støtte).  
Hedmark Senterparti kan ikke se at noen av departementets begrunnelser gir grunnlag 
for å ønske lovendringene velkommen.  
 
Lovforslagets hovedbegrunnelse er å åpne for større grad av konkurranseutsetting av 
offentlig virksomhet, hvilket Hedmark Senterparti er kritisk til. 
 
I lys av regjeringens generelle skepsis til interkommunalt samarbeid fordi det kan 
svekke den politiske styringen av tjenesteproduksjonen, må det sies å være en stor grad 
av inkonsekvens at forslaget fremmes. 
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