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Høring til endringer i Lov om interkommunale selskaper

Det vises til departementets horingsbrev av 05.11.2014 og forslag til endringer i lov om
interkommunale selskaper.

KontRev Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap med 26 kommuner og en fylkeskommune
som deltakere i selskapet. Selskapets formM er å levere revisjonstjenester til deltakerkommunene
tråd mcd egenregibestemmelsene. Aktiviteten i selskapet skal drives til setykost. Selskapet har ikke
gjeldsforpliktelser i form av låneopptak, men har pensjonsforpliktelser i KLP.

Departementet foreslår at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye regier om begrenset
deltakeransvar. Videre åpnes det for at interkommunale selskap kan tas under ordinær
konkursbehandling. Av dette føIger at det foreslås nye regler om selskapskapitalen og forslag om
Iovfestet krav can at interkommunale selskaperskal ha en forsvarlig egenkapital. Dette er
lovendringer som vil ha betydning for KomRev Trøndelag IKS og selskapet vil derfor uttale seg om
konsekvenser for selskapet.

Forslaget om begrenset deltakeransvar og opphevet konkursvern vil ha betydning i forhold til
selskapcts allerede opptjente pensjonsforpliktelser. Kommunene forplikter i dag for sin andel
forhold til både opptjente og framtidige pensjonsforpliktelser. Hvordan dette skal håndteres ved en
eventuell avvikling av selskapet nar kommunene kun skal forplikte for innskutt kapital, er det
nødvendig å få en avklaring på og vil være et viktig forhold for selskapet.

Endringene vil, uansett avklanng av pensjonsforpliktelser, bety et behov for at eierne i KomRev
Trøndelag IKS må skyte inn ny kapital i selskapet i forhold til dagens situasjon. Dette med bakgrunn

forslaget om lovfesting av plikten for selskapet til å ha en forsvarlig egenkapital og styrets
handlingsplikt dersom egenkapitalen blir for lay. Dette vi/ binde opp større midler for
eierkommunene enn tilfellet er I dag.

Det er også andre forhold slik som styrets handlingsplikt, sporsmål rundt merverdiavgift og
mornskompensasjon som i for liten grad er belyst i høringsnotatet. Det samme gjelder forholdet til
kommunereformen og arbeidet med ny kommunelov.
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Departementets formål med forslag til endringer er å få bedre samsvar mellom IKS-loven og EØS-
avtalens regler om offentlig støtte. Det fremgår imidlertid ikke av horingsnotatet hvor mange av
dagens interkommunale selskap som er omfattet av statsstøttereglene. SpørsmMet er derfor hvor

målrettet forslaget til endringer i IKS-loven er?

Mange av selskapene som blir berørt av endringene i IKS-loven driver ikke konkurterende
virksornhet med private aktører. Dette er også tilfellet for KomRev Trøndelag IKS. Det er derfor
ønskelig at departementet ser på andre mer målrettede forslag/virkemidler for å ivareta hensynet til
EØS avtalens regler om offentlig støtte enn de endringer som her er foreslått. Dette for at selskap

som ikke berøres a formålet med lovendringen kan beholde dagens rammebetingeker.

Med vennlig hilsen

Åmt R. flau

Daglig leder


