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Tønsberg kommune 

  
 JournalpostID 15/325 

 
Saksbehandler: 

Christopher Gallaher, telefon:  33 34 83 25  

Rådmannens stab 

                                                                                                         

                                                                                                                                                          

Endring av lov om interkommunale selskaper, IKS-loven. Høring. 

             

                                                                                                                                                                                                                                     
  

  

  

  
  

  

  
  

  

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for finans, plan og næring 26.01.2015 011/15 

Bystyret 04.02.2015 011/15 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Rådmannens innstilling 

Bystyret tar saken til orientering. 

 

 
 

26.01.2015 Utvalg for finans, plan og næring 

 

Møtebehandling: 

Moldvær forslo: 

Endringenen i IKS-loven bør kun å gjelde for selskap som driver forretningsmessig virksomhet i et 

konkurranseutsatt marked. 
 

Rådmannens innstilling med Moldværs forslag enstemmig vedtatt. 

Etter dette fremmer FPN slik innstilling for bystyret: 
 

FPN-011/15 Vedtak: 

Endringenen i IKS-loven bør kun å gjelde for selskap som driver forretningsmessig virksomhet i et 
konkurranseutsatt marked 
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Bystyret tar saken for øvrig til orientering. 

 

 
 

 

 

04.02.2015 Bystyret 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen fra FPN vedtatt mot 1 stemme. 

Etter dette har bystyret fattet slikt vedtak: 
 

BY-011/15 Vedtak: 

Endringenen i IKS-loven bør kun å gjelde for selskap som driver forretningsmessig virksomhet i et 

konkurranseutsatt marked 
Bystyret tar saken for øvrig til orientering. 
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Kortversjon – hva saken gjelder: 

Lov om interkommunale selskaper er foreslått endrett for å imøtekomme EØS-forbudet mot øffentlig støtte 

som kan virke konkurransevridende. Departementet sender endringsforslagt ut på høring til kommunene. 
 

Vedlegg: 

 
                                                                                               

Dokumenter i saksmappen: 

Nr T Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 05.11.2014 Det kongelige Kommunal- 

og 

moderniseringsdepartement 

Høring: Forslag til endringer i lov om 

interkommunale selskaper 

 

 

 

 

 

 
 
 

Innledning/bakgrunn: 

 

EØS-reglenes forbud mot offentlig støtte. 

Bakgrunnen for endringene er EØS-avtalens forbud mot at offentlig støtte som tilgodeser enkelte aktører 

fremfor andre. 

EØS-regleverket om offentlig støtte er nylig endret. Eksempler på tiltak som omfattes av regelverket er 
tilskudd, lån eller garantier på gunstige vilkår, salg eller utleie av eiendom til under markedspris. 

Regelverket inneholder en gruppeunntaksforordning. 

Den inneholder en nedre grense for støttebeløp som rammes, altså fritak for bagatellmessig støtte. Dagens 
terskelverdi er 200.000 euro, men 100.000,- euro for støtte til frakt på vei. 

Støtte til bl.a. kultur, idrett og lokal infrastruktur er unntatt. 

 

Forbudet gjelder kun støtte til aktører som driver markedsrettet virksomhet.  
Aktører som ikke yter tjenester av allmenn økonomisk betydning, rammes ikke av forbudet. Det er et åpent 

spørsmål om selskaper som er pålagt å drive for selvkost, faller utenfor forbudet. 
 

Tønsberg kommune er medeier i følgende interkommunale selskaper: 

Vestfold Vann IKS 
Tønsberg Renseanlegg IKS 

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIBR) 

Interkommunalt Arkiv IKS (IKA) 
Vestfold Krematorium IKS 

Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR) 

Vestfoldmuseene IKS 

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

KS skriver at det har vært saker vedrørende kommunal støtte til selskaper som driver innenfor avfall, brann, 

redning og tannlegetjeneste. 
En legger til grunn at de fleste av de opplistede IKS-selskapene Tønsberg kommune er medier i, faller 

utenfor forbudet mot støtte. 

 
For eksempel ville det planlagte biogassanlegget på Taranrød blitt rammet av de foreslåtte endingene, 

dersom selskapet var blitt organisert som et IKS.   

 

En er i tvil om den ordinære driften i Tønsberg Renseanlegg IKS vil rammes av de foreslåtte lovendringene. 
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Lovendringens innhold. 

 
1. Reduksjon av kommunenes ansvar.  

 

Pr i dag har deltagerne i et IKS ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Dersom  3 kommuner eier et 

IKS, med like andeler, og dette selskapet ikke klarer å betale sin gjeld, må hver av kommunene dekke 1/3 av 
selskapets gjeld.  

 

Siden kommuner ikke kan gå konkurs, og kommunene er forpliktet til å dekke IKSers gjeld, kan heller ikke 
et IKS gå konkurs. 

 

Dette foreslås endret. Årsaken er at denne situasjonen der IKS långiver er garantert oppgjør, innebærer en 
konkurransevridning i forhold til andre selskaper som ikke får kommunal garanti. 

Det foreslås at kommunens ansvar for IKS-gjeld reduseres, og at IKSer skal kunne gå konkurs. 

Dette innebærer at lån til IKS kan bli noe dyrere enn det er i dag. Men som sagt, dette gjelder de selskaper 

som driver i et marked.  

 
2. Egenkapital med mer. 
Departementet foreslår også at reglene om egenkapital, utbytte og endringer av innskuddskapitalen endres, 

for å gi kreditorene et bedre vern når de kommunale eiernes ubegrensede ansvar bortfaller. 

 

3. Selskapsavtalene må endres der de ikke stemmer med de nye reglene.  
I den forbindelse må styrene vurdere om kravet til forsvarlig egenkapital er oppfylt. 

 

4. Det er foreslått en overgangsperiode på ett år. 

 
 

 

Vurderinger: 

Det antas at lovendringen får liten betydning for Tønsberg kommune og de interkommunale selskap der 

kommunen er deltaker. Det er imidlertid en risiko for at eventuell låneopptak som selskapene gjennomfører 
kan få noe høyere renter. 

 

Det anbefales at saken tas til orientering, og det sendes ikke høringssvar. 

 
 

Videre behandling:  

Saken legges fram for FPN, før den vedtas av bystyret. 
 

 

 
Tønsberg, 06. januar 2015 

 

 

Geir Viksand 
rådmann 

Per Halle 

virksomhetsleder 
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