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Høringssvar—forslag til endringeri lovom interkommunaleselskaper
Statistisksentralbrit viser til brev av 05.11.2014 vedrørendeforslag til endringer i lov om interkommunale
selskaper (IKS-loven).

I Statistisk sentralbyråharhøringen blitt vurderti forhold til statistikkbehov innenfor KOSTRA og
offentlige finanser.

Mulige konsekvenser for KOSTRA

Departementetforeslårå endre foretaksregisterlovens§ 3-4 som, sammen med § 3-3, regulererhvilke
opplysninger som skal registreresom IKS i foretaksregisteret.Departementetforeslåren ny § 3-11 i
foretaksregisterlovensom skal gjelde registreringspliktenfor IKS. Den nye § 3-11 viderefører
registreringspliktene,gitt i dagens § 3-4 og § 3-3, med unntakav plikt til å registreredeltakernesansvarfor
selskapets forpliktelser.

Opplysninger om IKS-deltakerneseierandel/ansvarsandelbenyttes av Statistisk sentralbyråi
konsolideringen til konsernregnskapi KOSTRA til å fordele alle inntekterog utgifter i IKS- regnskapetut
på de enkelte de1takerkommunene/-1ylkeskommunene.Tilsvarende gjøres for alle balanseposteringene.
Opplysningene hentes fra Virksomhets- og Foretaksregistereti Statistisk sentralbyrå,som igjen får sine
opplysninger fra foretaksregistereti Brønnøysund.

Ifølge dagens IKS-lov § 3, er en kommunes ansvarsandelvanligvis lik kommunens eierandel i selskapet. I
forslaget til endret § 4, tredje ledd, punkt 8 i IKS-loven, skal deltakerneseierandel fremdeles registreres i
selskapsavtalen. Og i følge foretaksregisterlovens § 4-4 skal selskapsavtalen til IKS sendes med som
vedlegg til meldingen til foretaksregisteret.Tilsvarende vil det være for fylkeskommuner. Statistisk
sentialbyrå oppfatterdet derfor slik at opplysning om IKS-deltakerneseierandel fortsattvil bli registrertav
Brønnøysundregisteretog i Virksomhets- og Foretaksregisteretmed de foreslåtte lovendringene.

Statistisksentralbyråhar fått bekreftet fra Brønnøysundregisteretat de per i dag, henter ut opplysning om
eierandel fra selskapsavtalen som legges ved registermeldingen (fregl. § 4-4). Denne opplysningen sendes
Statistisk sentralbyråog Virksomhets- og Foretaksregisteret,sammen med de øvrige registrerte
opplysningene om IKSene. Statistisk sentralbyråser som nevnt ikke noe i forslagene til lovendringersom vil
kunneendre på denne praksis.Vi vil likevel understrekeviktigheten av at kommunenesffylkeskommunenes
eierandel i IKSet også i fremtiden registreresi selskapsavtalen og at dette registreres i
Brønnøysundregisteretog Virksomhets- og Foretaksregisteret.Dette er helt nødvendige opplysninger for
fordeling av posteringene på deltakerkommunene/-fylkeskommuneneog dermedgrunnlaget for at Statistisk
sentralbyråskal kunne konsolidere til konserntall i KOSTRA som omfatter IKSene.
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De foreslåtteendringene i IKS-loven som gjelder egenkapitalkrav,innskuddskapitalog utbytte (nye §§ 5 a-5
v) kan få konsekvenser for enkelte regnskaps-og balansevariableri KOSTRA, uten at det per i dag er mulig
å si eksakt hvordandet vil slå ut i statistikken.

Ønskeligmedfortsatt egenIICS- lov og rapporteringtil KOSTRA
I høringsnotatetskapittel5 gir departementeten vurderingav behovet for egen IKS-lov. De foreslåtte
endringene i IKS-loven medførerat loven ntermerseg annen selskapslovgivning i utformingog innhold.
Departementetargumentererfor at man likevel bør ha en egen lov for interkommunaleselskap, og legger
vekt på behovet for en trygg selskapsmodell der behovet for eierstyring er bygget inn. Dette er veI også
bakgrunnenfor den foreslåtte endringen i aksjeloven som fastslår at denne ikke gjelder for interkommunale
selskap.

Statistisk sentmlbyrå støtterdette, og da primtertfordi Statistisk sentralbyråhar lovhjemmel for at IKSene
skal rapporteretil KOSTRA, mens tilsvarende ikke gjelder for aksjeselskapene.

Statistisksentralbyråer kjentmed at departementetfor tiden også vurdererom de foreslåtte endringene i
IKS-loven tilsier at IKSene ikke lenger skal were en del av konsemdefmisjonen i KOSTRA. Dette med
1:egrunnelsei at IKSene ikke vil were så knyttet til hver kommune/fylkeskommune hvis det endres fra
ubegrensettil begrenset ansvar i IKS-loven. Dette er ikke gjenstand for diskusjon i dette høringsnotatet,men
Statistisksentralbyråvil likevel peke på at dette spørsmålet kan sees som en forlengelse av spørsmåletom
det fremdeles bør were en egen IKS-lov.

I høringsnotatet legger departementetvekt på at IKSene fremdeles skal sikre deltakerkommunene/-
fylkeskommunene en viss grad av folkevalgt styring og kontroll, fordi de forvalteroffentlige midler og at de
primzerter opprettetfor å løse kommunale og regionale fellesoppgaver. Statistisk sentralbyråmener dette
taler for at IKSene fremdeles bør were med i KOSTRA, for at statistikkenskal ha sin relevans gjennom å gi
et mest mulig helhetlig bilde av ressursbrukenog tjenesteproduksjoneni kommunene/fylkeskommunene.
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