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Virksomhet som driver energiomsetning

- organisering og særregnskap

Vi viser til brev av 10.4.2006.
Vi beklager lang saksbehandlingstid.
Spørsmålet i saken er om det er krav om en bestemt organisering av kommunal
virksomhet som driver næringsbetont virksomhet, nærmere bestemt produksjon og
omsetning av energi. Videre er det spørsmål hvorvidt et særregnskap for slik
virksomhet skal behandles av kontrollutvalg og formannskap før det legges fram for
kommunestyret.
Det følger ikke av kommuneloven krav om at visse typer virksomhet skal organiseres
som kommunalt foretak (KF). Det samme gjelder for etablering av et styre etter
kommuneloven § 11. Kommunestyret står fritt til avgjøre hvordan de ulike deler av
kommunens virksomhet skal organiseres. At en del av kommunens virksomhet i annen
lov er pålagt å føre et særskilt regnskap endrer ikke dette.
Av energiloven § 4-1 følger at Olje- og energidepartementet i forskrift kan angi krav om
intern organisering og regnskapsførsel for den som har omsetningskonsesjon. Av
energilovforskriften § 4-4 følger at konsesjonæren skal føre regnskap etter
regnskapsloven, og at virksomheten skal deles inn i selvstendige virksomhetsområder
med egne regnskaper. Det følger således direkte av denne forskriften at den del av
kommunens virksomhet som driver omsetning av energi skal følge regnskapsloven, og
avgi eget regnskap.
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Det er imidlertid ikke stilt krav i energilovforskriften om en bestemt organisering av
virksomheten. Det kan etter vårt syn heller ikke utledes av kommuneloven at et krav i
annen lov om å føre et eget særregnskap, innebærer at virksomheten må organiseres
på en bestemt måte.
Når det gjelder spørsmålet om formannskap og kontrollutvalg skal behandle
særregnskapet til energivirksomheten før det legges fram for kommunestyret, legger vi
til grunn at virksomheten er en del av kommunen som rettsubjekt, og at virksomheten
uten egen organisering

ligger under administrasjonssjefen.

Med utgangspunkt

i dette

synes det naturlig at behandlingen av særregnskapet til virksomheten følger de
ordinære reglene for behandling av regnskapssaker, når ikke annet er angitt i lov eller
forskrift. Vi kan ikke se at det foreligger særskilte begrunnelser for å avvike de
ordinære reglene.
Vår vurdering er således at særregnskapet må vedtas av kommunestyret på grunnlag av
innstilling fra formannskapet, jf. kommuneloven § 48 nr. 3. Videre at kontrollutvalget
må avgi uttalelse til særregnskapet før det vedtas av kommunestyret, jf. forskrift om
kontrollutvalg § 7.
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