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Høring - forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev 5.11.2014 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader:

I punkt 5 i høringsnotatet drøftes spørsmålet om det er behov for å videreføre en egen
lov om interkommunale selskaper, hvis det innføres et begrenset deltakeransvar for
denne selskapsformen. Vi er i tvil om de hensynene det er vist til, gir en tilstrekkelig
begrunnelse for å videreføre loven. Som det er pekt på i høringsnotatet, innebærer
overgangen til begrenset deltakeransvar at loven mister et viktig særpreg.
Aksjeselskapsformen er en fleksibel selskapsform, og vi antar at man innenfor
rammene av denne selskapsformen kan finne hensiktsmessige løsninger for de
selskapene som loven om interkommunale selskaper retter seg mot. Ut fra hensynet til
et oversiktlig og tilgjengelig regelverk, vil det være ønskelig med et begrenset antall
selskapsformer i norsk rett. Særlige selskapsformer, for bestemte typer virksomheter
eller eierskap, bør ut fra en slik betraktningsmåte unngås, med mindre det foreligger
tungtveiende grunner for en egen selskapsrettslig regulering. Sammenslutningsretten
hører under Nærings- og fiskeridepartementets ansvarsområde, og spørsmålet bør tas
opp med dette departementet.

Det foreslås i høringsnotatet å ta inn en bestemmelse i aksjeloven § 1-1tredje ledd som
slår fast at aksjeloven ikke gjelder for interkommunale selskaper. Hvis man skal
videreføre lov om interkommunale selskaper, og med et begrenset deltakeransvar,
reiser vi spørsmål om det ikke vil være mer hensiktsmessig at det sies i lov om
interkommunale selskaper at aksjeloven ikke gjelder. Vi viser i den forbindelse til at
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aksjeloven § 1-1annet ledd tar et forbehold om at loven bare gjelder «hvis ikke noe
annet er fastsatt i lov». Det virker unødvendig å belaste aksjeloven med en oppramsing
av selskapsformer den ikke gjelder for. At allmennaksjeselskaper er nevnt i aksjeloven
§ 1-1tredje ledd nr. 1, har å gjøre med den nære sammenhengen mellom
aksjeselskapsformen og allmennaksjeselskapsformen. At samvirkeforetak er nevnt i
bestemmelsens tredje ledd nr. 2, har antakelig historiske årsaker, i og med at
samvirkeformen ikke var lovregulert ved vedtakelsen av aksjeloven. Vi foreslår at man
også tar dette spørsmålet opp med Nærings- og fiskeridepartementet.
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