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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER  
 

Viser til vårt brev av 2. februar 2015. Nedenfor følger Sola kommunes høringsuttalelse. 

 

Formannskapet i Sola behandlet i møte 10.02.2015 sak 14/15, og fattet enstemmig vedtak i 

samsvar med rådmannens tilrådning: 

 
1. Sola formannskap sin samlede vurdering er at lovendringsforslaget er lite gjennomarbeidet med 

både med hensyn til økonomiske virkninger og gjennomføringen.  
 
2. Sola formannskap mener at omstillingsperioden på 1 år er alt for kort. Å skulle refinansiere 

eksisterende låneportefølge på over 2 milliarder vil bety økte avgifter og gebyrer for innbyggerne 
og økte utgifter for tjenestekjøpet for kommunene. Garantistillelse kan fortsatt gis fra 
kommunene for den delen som gjelder selvkostregimet, men med omfanget av det som må 
refinansieres og med forslaget om at et IKS kan gå konkurs er det grunn til å påregne at 
finansutgiftene for IKSene øker vesentlig.  
 

3. Kravet om forsvarlig egenkapital i hvert enkelt selskap får i lovendringsforslaget vesentlige 
økonomiske konsekvenser for kommunene. Ny egenkapital må finansieres opp på toppen av 
allerede nylig vedtatte handlings- og økonomiplaner for 2015-2018.  

 
4. På denne bakgrunnen mener Sola formannskap at lovendringsforslaget primært må trekkes. 

Velger departementet allikevel å opprettholde forslaget foreslås at eksisterende lån og 
finansiering i IKS løper uendret og at kravet om nye lån omfattes av endringen. Virkningen av 
lovendringen må utsettes minst 4 år. Det er mer naturlig at endringer i IKS-loven innføres etter at 
prosessen om kommunereformen er fullført og oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene 
er lagt på plass. I mellomperioden vil Sola kommune opprettholde sitt arbeid som eier av IKSene 
og aktivt gjennom selskapskontroller påse at føres kontroll og tilsyn med selskapene slik at skillet 
mellom selvkostvirksomhet og næringsvirksomhet i IKS holdes adskilt, uten kryssubsidiering eller 
andre forhold som er i konflikt med konkurranse på like vilkår slik EØS avtalen legger til grunn. 

 
 
Med hilsen 
Politisk sekretariat 
  
Mildrid Heimvik  
leder   
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