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Høringssvar —forslag til endringer i lov om interkommunale
selskaper

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) viser til departementets høringsbrev av
05.11.2014 med forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).
Departementet foreslår bl.a. nye regler om begrenset deltakeransvar i interkommunale
selskap, og at interkommunale selskap (IKS) skal kunne gå konkurs. I tillegg kommer
krav om at IKS til enhver tid skal ha forsvarlig egenkapital. Departementet mener at
dette vil gi likere konkurransevilkår mellom interkommunale selskap og andre aktører
som opptrer i det samme markedet.

NKRF er fornøyd med at IKS fortsatt vurderes som en hensiktsmessig selskapsform
for kommuner som ønsker å samarbeide, og hvor rammene for eierstyring er bygget
inn i selve loven. IKS-loven gir etter vår oppfatning en mer ryddig form for å løse
samarbeid om oppgaver mellom flere kommuner, enn den mindre regulerte
organisasjonsformensom følgerav kommuneloven § 27. Vi registrerer imidlertid at
det synes å være behov for noen tilpasninger i loven.

Departementet drøfter i sitt høringsnotat pkt. 4.5.2 noe nærmere grensedragningen for
såkalt økonomisk aktivitet i IKSene. Denne grensedragningen er svært viktig fordi den
har stor betydning for kommunenes mulighet for hensiktsmessig samarbeid med andre
kommuner om viktige og til dels lovpålagte kommunale oppgaver. Departementet
uttaler at vurderingen kan være krevende bl.a. fordi foretaksbegrepet innenfor EU-
retten er et dynamisk begrep som kan endres gjennom rettspraksis. Vi forutsetter at de
foreslåtte endringene ikke bidrar til å redusere kommunenes muligheter for å etablere
IKSer som utelukkende eller i all hovedsak ivaretar nevnte oppgaver for sine
eierkommuner.

NKRF mener imidlertid det er unødvendig med så vidtrekkende endringer i lovverket
som foreslås. Særlig fordi mange av de berørte selskapene ikke driver økonomisk
aktivitet. Bl.a. vil vi hevde at det bare i svært begrenset grad kan sies å være et marked
nårdet gjeldersekretariatstjenesterfor kontrollutvalgene i kommuner og
fylkeskommuner.
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En rekkeIKSerhar mangedeltakere.I praksis fører dette til at det kan være vanskelig
å få samlettilstrekkeligantall stemmertil å få avholdtet gyldigrepresentantskapsmøte.
IKS-lovenleggerselskapslovgivningensprinsippertil grunn,men har tatt spesielt
hensyntil behovetfor «kommunalpolitiskstyringog kontroll».For å gjøre
praktiseringenav lovenenkleremenervi det bør utredesom bruk av fullmakterved
representasjonpå selskapenesrepresentantskapsmøterkan innføres,uten at dette
svekkermulighetenefor deltakernetil å oppretteet selskapfor å drive en virksomheti
egenregi.

De fleste av IKSenehar store fremtidigepensjonsforpliktelserfor sine ansatte.Detteer
fmpliktelsersom kommunenehefter for. Det er ikke redegjortfor hvordandette skal
løsesved den foreslåttelovendringen.Vi ber om at dette spørsmåletutredesog
vurderesfør det gjøresendringeri loven.

Ettervår meningbør bestemmelseni lovens § 22, 3.1edd(departementetsgodkjenning
av låneopptakunder henvisningtil koml. § 60)tas ut. Dennebestemmelsenikke vil ha
noenpraktiskbetydningetter en lovendring.

Avslutningsvisvil vi be om at departementetvurdererendringenei selvkostregelverket
og de som kommeri kommunelovenfør en iverksetterså vidtgåendeendringeri IKS-
loven.

Vi vil også be departementet,i samsvarmed Utredningsinstruksen,gjøreen grundig
konsekvensutredningav forslaget.
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