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Høring - forslag til endringer i lov om interkommunale selskap  
 
Vi viser til høring vedrørende forslag til endringer i lov om interkommunale selskap med 
høringsfrist 05.02.15. 
 
Vedlagt følger høringsuttalelse fra Trondheim kommune. 
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
 
Olaf Løberg 
kommunaldirektør for finansforvaltning 

Janne Hafskjær 
seniorrådgiver 
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Saksprotokoll 
 

 

Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 20.01.2015 
Sak: 18/15  
 

Tittel: Saksprotokoll: Høring - forslag til endringer i lov om 
interkommunale selskap  

 

Resultat: Behandlet 
Arkivsak: 14/54645 
 
 
VEDTAK: 
 
Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse: 
 

1. Trondheim kommune er usikker på om en generell endring av IKS-loven er den mest 
hensiktsmessige veien å gå for å motvirke mulig konkurransevridning i forhold til 
private selskaper. Dette fordi kommunen erfarer at de fleste IKS-selskaper er etablert 
for å rasjonalisere tradisjonell kommunal virksomhet, og ikke for å drive forretning i 
et marked. 

 
Kommunen mener at departementet bør foreta en kartlegging av omfanget av IKS-
selskaper som i dag driver en konkurrerende virksomhet i forhold til private aktører, 
og der det ubegrensede ansvaret kan være konkurransevridende.  

 
Er antall IKS-selskaper der rentefordelen faktisk er konkurransevridende relativt 
fåtallige mener kommunen primært at det er mer hensiktsmessig å foreta en 
avgrensning i IKS-lovens § 1, slik at selskaper som driver i konkurranse med private 
aktører ikke kan organiseres som IKS. Det store flertall av selskaper vil da kunne 
beholde dagens rammebetingelser. Dette i tråd med departementets alternative 
forslag i punkt 4.5.2 

 
2. Dersom undersøkelsen viser at IKSene i stor grad driver kommersiell virksomhet 

støtter Trondheim kommune departementets forslag om å endre IKS lovens 
ansvarsform til et begrenset deltakeransvar.  Herunder følgende:  

 
a) Trondheim kommune støtter departementets forslag om å oppheve IKS lovens 

konkursforbud. 
 
b) Trondheim kommune støtter departementets forslag om at det ubegrensede ansvar 

oppheves i forhold til avvikling av selskapet.  
 
c) Trondheim kommune støtter departementets forslag om endringer om lovfesting av 
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at innskuddet kan bestå av endre formuesgjenstander eller realverdier enn penger og 
at innskuddsplikten forfaller samtidig med registrering av selskapet eller ny IKS 
deltaker i foretaksregisteret.  

 
d) Trondheim kommune støtter departementets forslag om lovfesting av plikten for 

selskapet å ha en forsvarlig egenkapital og lovfeste at styret pålegges en 
handlingsplikt dersom egenkapitalen blir for lav. 

 
e) Trondheim kommune støtter departementets forslag om at en forhøyelse av 

innskuddskapitalen må skjer ved et vedtak av kommunestyret selv.   
 
f) Trondheim kommune støtter departementets forslag om at forhøyelse av 

innskuddskapitalen uten nyinnbetaling skjer ved beslutning fra representantskapet 
men må godkjennes av kommunestyret gjennom selskapsavtalen.  

 
g) Trondheim kommune støtter departementets forslag om at nedsettelse av 

innskuddskapitalen skjer ved beslutning fra representantskapet men må godkjennes 
av kommunestyret gjennom selskapsavtalen.  

 
h) Trondheim kommune støtter departementets forslag om at utdeling av selskapets 

midler som ikke skjer ved nedsettelse av innskuddskapital eller oppløsning av 
selskapet bare kan foretas som utdeling av utbytte og at utbytteadgangen avgrenses 
til størrelsen på selskapets nettoformue.  

 
 
 
Behandling: 
 
Votering 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
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