
Ot.prp. nr.  18
(1999-2000)

Om lov om endring i lov om 
interkommunale selskaper og lov om 

kommuner og fylkeskommuner

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 3. de-
sember 1999, godkjent i statsråd samme dag.



Kapittel 1 Ot.prp. nr. 18 2
Om lov om endring i lov om interkommunale selskaper og lov om kommuner og fylkeskommuner
1   Om endring i lov om interkommunale selskaper
I forbindelse med vedtakelsen av lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommu-
nale selskaper ble aksjeloven § 1-1 tredje ledd nr. 3 opphevet. Bestemmelsen
i § 1-1 tredje ledd nr. 3 ga en generell adgang for kommuner til å danne selska-
per med begrenset ansvar uten at dette innebar en plikt til å etablere selskapet
som et aksjeselskap. Siden denne adgangen nå er avskåret, vil kommuner og
fylkeskommuner være henvist til å omorganisere slike selskaper til aksjesel-
skap eller annen lovlig selskapform, med mindre unntaksreglene i aksjeloven
§ 1-1 tredje ledd nr. 2 eller 4 (selskaper uten økonomisk formål og samvirke-
lag) kommer til anvendelse.

En overgangsregel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale sel-
skaper § 41 første ledd fastslår plikten til omorganisering. Bestemmelsen
lyder:

«Interkommunalt selskap med begrenset ansvar som ikke er organi-
sert som aksjeselskap eller unntatt fra aksjeloven i medhold av § 18-2
første ledd nr. 2 og 3, må innen fire år etter lovens ikrafttreden være
organisert som aksjeselskap eller som selskap etter loven her.»

Bestemmelsen viser til de relevante bestemmelser i den tidligere aksjeloven
fra 1976. Bakgrunnen for dette er at proposisjonen om lov om interkommunale
selskaper (Ot.prp. nr. 53 (1997-98)) ble fremmet før det var på det rene når den
nye aksjeloven ville tre i kraft.

Departementet fremmer i denne proposisjonen forslag om at henvisnin-
gen til aksjeloven § 18-2 første ledd nr. 2 og 3 endres, slik at henvisningen gjel-
der de tilsvarende bestemmelsene i aksjeloven av 1997. Dette forslaget inne-
bærer ingen realitetsendring, ettersom innholdet i de aktuelle bestemmelsene
i aksjeloven av 1997 er helt parallelt med de tilsvarende bestemmelsene i
aksjeloven fra 1976. Det er således tale om en rent teknisk endring.

De aktuelle bestemmelsene i aksjeloven vil etter ikrafttredelsen av lov av
29.januar 1999 nr. 5 om endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kom-
muner og fylkeskommuner (kommuneloven) m.m. (kommunalt og fylkes-
kommunalt foretak), være § 1-1 tredje ledd nr. 2 og 3. I tillegg til kommunelo-
ven ble det i denne loven gjort endringer i andre lover, deriblant aksjeloven.
Aksjeloven § 1-1 tredje ledd nr. 3 ble opphevet, og nr. 4 ble nytt nr. 3. Lov av
29. januar 1999 nr. 5 trer i kraft 1. januar 2000, jf. kgl.res. 20. oktober 1999.



Kapittel 2 Ot.prp. nr. 18 3
Om lov om endring i lov om interkommunale selskaper og lov om kommuner og fylkeskommuner
2   Om endring i lov om kommuner og 
fylkeskommuner

Ved behandlingen av Ot.prp. nr. 53 (1997-98) Om lov om interkommunale sel-
skaper og lov om endringer i kommuneloven m.m. (kommunalt og fylkeskom-
munalt foretak), ble det ved en inkurie ikke tatt inn forslag om hvordan over-
skriften til kommuneloven kap. 11 skulle lyde. Kommunelovens kap. 11
omhandler kommunale og fylkeskommunale foretak. Det fremmes med dette
forslag til overskrift til kommunelovens kap. 11.

Kommunal- og regionaldepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om lov om endring i lov om interkommunale selskaper
og lov om kommuner og fylkeskommuner.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endring i lov om interkom-
munale selskaper og lov om kommuner og fylkeskommuner i samsvar med et
framlagt forslag.

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet ligger ved.



Ot.prp. nr. 18 4
Om lov om endring i lov om interkommunale selskaper og lov om kommuner og fylkeskommuner
Forslag til lov om endring i lov om 
interkommunale selskaper og lov om 

kommuner og fylkeskommuner

I

I lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper gjøres følgende 
endring:

§ 41 første ledd skal lyde:
Interkommunalt selskap med begrenset ansvar som ikke er organisert

som aksjeselskap eller unntatt fra aksjeloven i medhold av § 1-1 tredje ledd nr.
2 og 3, må innen fire år etter lovens ikrafttreden være organisert som aksjesel-
skap eller som selskap etter loven her.

II

I lov av 25. september 1992 nr. 107 Om kommuner og fylkeskommuner 
gjøres følgende endring:

Overskriften til kapittel 11 skal lyde:
Kapittel 11. Kommunalt og fylkeskommunalt foretak.

III
Loven trer i kraft straks.
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