
Rammer for utøvelse av eierskap i interkommunale samarbeid (IS § 27) 

 

 

Eierstyring  Kommentar  

Regulert   Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 27. 

Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid 

Bystyre  

  

  

 Bystyret gjøre selv vedtak om opprettelsen. Til styret kan bystyret gi 

myndighet til å treffe beslutninger som angår virksomhetens drift og 

organisering.  

 Interkommunalt samarbeid etablert i medhold av § 27 er ikke et eget 

rettssubjekt, men det er adgang til å etablere interkommunalt samarbeid 

etter § 27 som eget rettssubjekt hvis deltakerkommunene har ansvaret for 

virksomhetens gjeld. Det interkommunale styre vil bare kunne handle på 

vegne av deltakerne i medhold av helt konkrete fullmakter som disse har 

gitt.  

 Fullmakter som den enkelte deltaker har gitt kan trekkes tilbake til en hver 

tid, om enn med mulig ansvar ovenfor andre deltakere hvis dette er i strid 

med inngåtte avtaler.  

Saker som 

bystyret selv må 

avgjøre  

 Saker som gjelder opptak av nye deltakere, uttreden av deltaker, endringer 

av vedtektene og oppløsning av Iset tilligger det bystyret selv å fatte vedtak 

om. 

Vedtekter  Vedtektene skal inneholder bestemmelser om formål (område for styrets 

virksomhet), hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd, hvorvidt 

styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne 

økonomiske forpliktelser.  

 Bestemmelser om eierstyring kan innarbeides i vedtektene, for eksempel 

om at enkelte typer saker skal legges frem for deltakerkommunene før 

styret fatter vedtak i saken.  

Tjeneste-/ 

samarbeidsavtale  

 Samtidig med opprettelsen kan bystyret vedta en tjeneste-/samarbeidsavtale 

med regulerer nærmere de tjenester som IS skal yte, tilskudd og eller 

betaling for disse og øvrige relevante kvalitetskrav til tjenesteleveransen.  

Styret   Av vedtektene skal det fremgå hvordan styret settes sammen og utpekes.  

 Oppnevning av styrekandidater/representanter skjer av bystyret selv  

Uttreden   Deltaker i Iset kan normalt si opp deltakerforholdet med 1 års varsel, 

dersom ikke annet er fastsatt i vedtektene.  

 Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens 

utløp, men ikke mer enn verdien av de midler deltakeren har skutt inn.  

 Departementet kan pålegge deltaker å fortsette utfra særlige hensyn  

Oppløsning  Oppløsning av Iset krever enstemmighet blant deltakerne. Det skal 

oppnevnes et avviklingsstyre som forestår avviklingen i samsvar med 

retningslinjer fastsatt av departementet.  

 Departementet kan utfra særlig samfunnsinteresser eller hensyn bestemme 

at IS skal fortsette eller fortsette i en periode. 

 


