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Spørsmål om endring av selskapsavtale
Vi viser til henvendelse per telefon om endring av selskapsavtale i et IKS. Vi viser også til epost 21. januar d.å.
Etter inndelingsloven § 16 gjelder det kortere frister for oppsigelse av deltakelse i et
interkommunalt selskap og endring av selskapsavtalen ett år etter en grenseendring er
gjennomført. Bestemmelsen må kunne sies å bygge på en forutsetning om at eierandelene i
et IKS videreføres selv om deltakerne ikke har vedtatt endringer i selskapsavtalen før
grenseendringen trer i kraft. Dette samsvarer med det ulovfestede kontinuitetsprinsippet i
kontraktsretten. Det er derfor ikke nødvendig å foreta endringer av selskapsavtalen før
grenseendringen gjennomføres.
At det ikke foretas noen endring i selskapsavtalen før etter sammenslåingen, innebærer at
selskapsavtalen ikke reflekter det reelle eierforholdet i IKS-et inntil selskapsavtalen endres.
Kommuner og fylkeskommuner kan derfor ønske å foreta endringer i selskapsavtalen før
grenseendringen gjennomføres med virkning fra iverksettingen av grenseendringen.
Motargumentet mot en slik løsning er at den innebærer at de eksisterende kommunestyrene,
som inngår i grenseendringen, forplikter det framtidige kommunestyret for den nye
kommunen. På den annen side åpner inndelingsloven § 16 for at det nye kommunestyret får
anledning til å vurdere deltakelse på nytt etter at grenseendringen er gjennomført. Dersom
kommunene eller fylkeskommunene i et IKS ønsker å avklare dette på forhånd, er det derfor
ikke tungtveiende grunner mot at det åpnes for en slik adgang. Departementet kan ikke se at
det i regelverket er gitt andre begrensninger i adgangen til å endre selskapsavtalen før en
grenseendring er gjennomført. Det vises for øvrig til at Foretaksregisteret skal ha akseptert
framgangsmåten i en sak fra 2017 hvor selskapsavtalen ble endret før den nye kommunen
var opprettet.
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Deltakerne i et IKS kan dermed velge om endringer i selskapsavtalen skal vedtas før eller
etter iverksettelsen av en grenseendringen. Dersom selskapsavtalen endres før
grenseendringen gjennomføres, vil for eksempel endringen som vedtas i selskapsavtalen
kunne tre i kraft samme dato som grenseendringen iverksettes.
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