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Endringsforslagene innebærer ingen nye materielle plikter for fylkeskommunen.
Fylkeskommunen frigis fra det økonomiske ansvar for ny gjeld som stiftes av IKS-ene, og
etter en overgangsordning på ett år også for eksisterende gjeld.

Fylkeskommunen kan stille garantier til IKS-er som ikke driver økonomisk aktivitet i henhold
til EØS-avtalen eller næringsvirksomhet etter kommunelovens §51.

Endringene vil ikke medføre krav om omdanning av selskapene.

Jf. departementets vurdering for øvrig av behovet for en egen IKS-lov i kapittel 5.

Alt i alt er det gunstig med en IKS- lovgivning som favner om alle IKS-er og som ivaretar
hensynet til at de IKS-er som driver økonomisk virksomhet gjør dette innen rammen av EØS
lovgivningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Saken omhandler en høringsuttalelse og har ingen direkte økonomiske eller administrative
konsekvenser.

Tromsø, 02.02.2015

Line Fusdahl
fylkesrådsleder

Vedlegg:
Brev av 05.11.2014 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med vedlagt
høringsnotat om endringer i lov om interkommunale selskaper.
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FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS)
HØRING

Innstilling:

Fylkesrådet slutter seg til departementets forslag til endringer i lov om interkommunale
selskaper,

Saksutredning:

Bakgrunn: IKS-selskapsformen kan innebære ulovlig offentlig støtte
I vedlegg til brev av 05.11.2014 sender Kommunal- og moderniseringsdepartementet til
høring forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper. Frist for uttalelser er 5.
februar 2015.01.27

Bakgrunnen for endringsforslagene er først og fremst at de vil sikre bedre samsvar mellom
IKS-loven og EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Det vises til den fullstendige
redegjørelsen i vedlagte høringsnotat. I dette saksfremlegget gis en kort gjennomgang av
hovedtrekkene i endringsforslaget. Sidehenvisningene er til høringsnotatet.

§3, 1.1eddi IKS-loven lyder bl. a: Den enkelte deltaker hefier ubegrenset for en prosent- eller
brøkdel av selskapets forpliktelser. Det vil si at det er ingen ansvarsbegrensning som f. eks.
for en aksjonær som bare hefter med sin aksjekapital. Ansvarsreglene innebærer at dersom en
selskapskreditor ikke får full dekning av IKS-selskapet, så kan han kreve den enkelte
deltakende kommune/fylkeskommune direkte for dennes andel av forpliktelsen, slik at han
samlet sett får full dekning for sitt krav.

Etter §23 kan det ikke åpnes konkurs eller gjeldsforhandling i selskapet. Sammen med
ansvarsregelen bidrar konkursforbudet til å gjøre kreditors krav fullt ut sikret. Det er altså
ingen risiko ved å gi lån til et IKS. Ansvars- og konkursregelen gir dermed en indirekte, men
reell garanti for de forpliktelser IKS-et påtar seg (en globalgaranti, dvs, en garanti som verken
er omfangs- eller tidsbegrenset, side 26.
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En slik garanti medfører at et IKS kan få lån til gunstigere vilkår enn f. eks. aksjeselskaper
som har begrenset ansvar for eierne og som følger de vanlige konkursregler. Denne
«lovbestemte» fordelen for IKS-selskaper er vederlagsfri idet IKS-et ikke må yte noen form
for kompensasjon for den økonomiske fordelen som ligger i garantien. Dermed har et slikt
selskap en fordel framfor andre aktører i markedet, og offentlige midler/ordninger som
tilgodeser enkelte selskaper fremfor andre, kan utgjøre konkurransevridende offentlig støtte
etter EØS-avtalens artikkel 61 (1). IKS-lovens «garantiordning» er dermed problematisk i et
statsstøtterettslig perspektiv, side 26.

For fullstendighetens skyld bemerkes det at utover dette «fordelskriteriet» er det flere andre
vilkår som må være oppfylt for at midler/ordninger skal rammes av forbudet mot offentlig
støtte, jf. side 11 og side 19 —21.

Endringsforslag: Deltakeransvar og konkurs.
Departementet drøfter ulike hensyn og forskjellige løsninger, men anbefaler at ansvarsformen
for IKS-er endres fra ubegrenset til begrenset deltakeransvar for alle slike selskaper
uavhengig av hvilken virksomhet de driver, jf side 26. Forslaget til endret lovtekst fremgår på
side 57. Som kjent medfører begrenset ansvar at kommuner/fylkeskommuners ansvar når IKS
-et ikke oppfyller sine forpliktelser, blir begrenset til innskuddets størrelse slik som f. eks. ved
aksjeselskapsformen og statsforetaksloven.

Når det innføres et slikt begrenset ansvar, tilsier hensynet til kreditorene at de får adgang til å
forfølge sine udekkede krav ved ordinær gjeldsforfølgning eller konkurs, og forbudet mot
konkurs i §23 foreslås opphevet, jf. side 60.

Videre foreslår departementet en ny bestemmelse i §5 a første ledd der det fastslås at IKS-et
til enhver tid skal ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av
virksomheten i selskapet, jf. side 58. Også dette er en tilnærming til reglene for aksjeselskaper
og diktert ut fra ønsket om å styrke kreditorenes stilling.

Det foreslås også nye bestemmelser om innskuddskapitalen og utbytte/utdelinger, jf. side 37 —
40 og 58 - 60

IKS med begrenset ansvar sammenlignet med vanlige aksjeselskap, side 28 - 31.
Departementet påpeker at det er bygget inn mekanismer i IKS-loven for å styrke eierstyringen
som ikke ligger i aksjeloven, og som legger til rette for større grad av folkevalgt kontroll.
Dette er begrunnet i at IKS-ene forvalter offentlige midler, og at de primært er opprettet for å
løse kommunale og regionale fellesoppgaver. Det vises særlig til:

De særlige representasjonsregler for eierkommunene i representantskapet
Funksjoner som er lagt til kommunestyrene istf. generalforsamlingen i et AS

Regler for økonomistyring som ligger tettere opp til kommunelovens økonomibestemmelser

Ved dette blir IKS-loven en trygg og mer hensiktsmessig selskapsform mht løsning av
kommunale fellesoppgaver der det økonomiske formålet er mindre fremtredende og der
kontrollbehovet er større. Med det begrensede ansvar vil den også bli bedre egnet for
kommunenes økonomiske aktiviteter innenfor EØS-regelverket.

Konsekvenser for Troms fylkeskommune
Fylkeskommunen er deltaker i IKAT IKS, KomOpp IK- sekretariatet, KomRevNORD IKS,
Baretssekretariatet IKS og Halti Kvenkultursenter IKS. Felles for disse er at de ikke driver
økonomisk aktivitet og dermed faller utenfor foretaksbegrepet, side II —12.


