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Høring – forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper 
 
 
Vi viser til høringsbrev av 5. november, og beklager at vi er et par dager for sent ute, i henhold 
til høringsfristen. Vi håper likevel at vårt innspill blir tatt med i den videre behandlingen. 
 
Norsk Redaktørforening (NR) ønsker å kommentere et forhold som ikke er berørt direkte i 
høringsnotatet, og i utgangspunktet heller ikke tema for forslagene til endringer i lov om 
interkommunale selskaper. 
 
Medieorganisasjonene har tidligere foreslått endring av reglene om møteoffentlighet for 
folkevalgte organ i interkommunale selskap. Disse er i dag er unntatt fra kommunelovens 
kapittel 6 (jfr lovens § 29 nr 5).  
Etter at kommunelovens saksbehandlingsregler (§29 nr 4, 2. setning) ble endret i 2011, slik at 
styremøtene i Kommunale foretak (KF) nå som hovedregel går for åpne dører, har vi fått den 
underlige situasjon at en rekke likeartede kommunale virksomheter fremstår med ulik åpenhet 
overfor sine innbyggere. Blant annet på havnesektoren har vi flere eksempler på at virksomheten 
er organisert enten som KF eller IKS, og det gir, etter vårt syn, ingen mening at åpenhet skal 
være forskjellig alt etter valg av organisasjonsform. Et søk i Brønnøysundregistrene viser at et 
per 25. november var 255 interkommunale selskaper registrert i Brønnøysundregistrene. Av 
disse er mange selskaper som driver med typisk offentlige oppgaver, som brannvesen, 
havnevesen, krisesentre, museer, renovasjon – selskaper som bare i svært begrenset grad er i 
konkurranse med private virksomheter. Et søk på Kommunale Foretak (KF) i det samme 
registeret, viser at det også der er mange selskaper med samme typer oppgaver som det vi finner 
i oversikten over registrerte IKS. 
En harmonisering av reglene for KF og IKS er også naturlig sett i lys av at alle argumenter som 
departementet la fram for åpne møter i både kontrollutvalg og i KF-styrer, også må gjelde i 
samme grad for IKS-organer: 

• Opplysninger som er underlagt taushetsplikt gir plikt til å lukke dører. 
• Det samme gjelder ved behandling av tjenesteforhold for arbeidstaker. 
• Kommuneloven § 31 nr 5 hjemler dørlukking i saker av stor økonomisk interesse. 
• Åpenhet i kommunene vil medvirke til at innbyggerne får tillit til kommunen. 
• Åpenhet i kommunene styrker lokaldemokratiet. 
• Reglene om møteoffentlighet skiller ikke på virksomheten som drives.  
• Lovene åpner for at store deler av kommunene kan organiseres som foretak eller IKS. 
• Det er viktig med sammenheng og konsekvens i reglene om åpne dører. 
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Vi ber derfor regjeringen ta initiativ til en endring av regelverket, slik at kapittel 6 i 
kommuneloven gjøres gjeldende også for interkommunale selskaper. 
 
 
 
Oslo, 2015-02-10 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Norsk Redaktørforening 

 
Arne Jensen 
generalsekretær 
 


