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Politisk vedtatt høringsuttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune

Det vises til utsendt høringsutkast med forslag til endring i lov om interkommunale selskap.

Saken er behandlet i fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune 24. februar, sak FU
51/15. Med dette oversendes fylkesutvalgets vedtatte høringsuttalelse:

Sør-Trøndelag fylkeskommune mener det er posittivt at departementet ønsker å
opprettholde en egen lov som regulerer interkommunale selskaper. Det er viktig at
det finnes et lovverk som muliggjør en organisering av virksomheten til kommuner og
fylker som er i tråd med det brede samfunnsoppdraget institusjonene har. Lovverket
rundt interkommunale selskaper er et eksempel på dette.

Sør-Trøndelag fylkeskommune vil advare mot endringer som svekker dette fokuset,
og vil stille spørsmålstegn rundt hvorvidt aktiviteten som i dag drives i regi av
lovverket er i strid med en rimelig tolkning av EØS-regelverket. Ettersom denne tvilen
er reist, vil det være avklarende med en nærmere vurdering av om noen av de
eksisterende interkommunale selskapene driver virksomhet som ikke er i samsvar
med EØS-regelverket.

Demokratiske organer som kommuner og fylkeskommuner har et helhetlig
samfunnsansvar for sine innbyggere. Dette reflekteres også i utøvelsen av de
tjenestene som kommunesektoren tilbyr sine innbyggere. Aktiviteten som drives
gjennom demokratisk styrte enheter skiller seg slik fra tradisjonelle
aksjeselskapsmodeller, som har økonomisk gevinst til eier(ene) som viktigste formål,
også når kommuner og fylket tilbyr tjenester som også tilbys i kommersiell regi.
Fylkeskommunen vil ikke ta stilling til de forslag om endringer som er foreslått, før
vurderingene om eksisterende interkommunale selskapene driver en virksomhet som
ikke er i samsvar med EØS-regelverket, foreligger. Dette også fordi eventuelle
endringer i IKS-lovgivningen bør sees i sammenheng med det pågående arbeidet i
kommunelovutvalget og kommunereformen.
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