
Rammer for utøvelse av eierskap i interkommunale selskaper IKS 

Eierstyring  Kommentar  

Regulert   Lov om interkommunale selskaper 

 Et IKS er eget rettssubjekt 

Representantskap  

  

 Deltakerkommunene utøver sitt eierskap i selskapet gjennom representantskapet.  

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler minimum selskapets 

regnskap, budsjett og økonomiplan, valg av revisor, valg av styret, fastsettelse av 

styrehonnorar samt andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i 

representantskapet.  

 Representantskapsmedlemmene representerer sine respektive kommuner og 

fylkeskommuner i selskapsforholdet. Vedkommende kommune har instruksjonsrett overfor 

sine medlemmer i representantskapet. Det betyr at flertallet i bystyret eller det organ som 

har fått myndighet til det, kan gi sine representanter instruks om stemmegivning i 

representantskapet.  

 Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.  

Representantskaps leder har ansvar for å kaller inn og lede møtene. Innkalling skal sendes 

ut min. 4 uker før møtet med sakliste og saksdokumenter.  

Representantskapets leder plikter å innkalle til møte når en av deltakerne krever det for 

behandling av en bestemt angitt sak.  

Representantskapet har generell instruks- og omgjøringsmyndighet ovenfor styret.  

Styret   Selskapet skal ha et styre med min. 3 medlemmer. Daglig leder eller medlem av 

representantskapet kan ikke velges.  

 Representantskapet skal velge styret, dets leder og nestleder.  

 Valgperioden er 2 år, hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen (maksimum 4 år).  

 For ansatterepresentasjon i styret gjelder IKS lovens §10.  

Selskapsavtale  

(vedtekter)   

 Selskapsavtalene fastsetter selskapets formål, deltakers innskuddsplikt og eierandel, 

rammer for låneopptak og økonomistyring, og andre forhold som fremgår av loven og eller 

som deltakerne er enige om.  

Tjenesteavtaler   Bestemmelser om leveransekrav, kvalitet, ytelser mv. knyttet til tjenestekjøp fra selskapet 

kan innarbeides i selskapsavtalen eller i egen samarbeids-/tjenesteavtale.  

Eierstrategi   Eierstrategi overfor selskapet tydeliggjør deltakernes langsiktige strategi med eierskapet, 

mål og resultatkrav. Eierstrategien står tilbake for selskapsavtalen ved event. motstrid.  

Opptak av lån   Budsjettvedtak i representantskapet som omfatter opptak av lån må godkjennes av 

departementet dersom en eller flere av deltakerne er underlagt KL bestemmelse §60 om 

statlig kontroll og godkjenning av sine økonomiske forpliktelser (ROBEK)  

Utbytte   Deltakerkommunene kan gjennom eierstrategien fastsette en utbyttestrategi overfor 

selskapet. Ved utdeling av utbytte ifm. avleggelse av årsregnskapet, skal slikt forslag 

fremmes av styret og representantskapet fatter endelig vedtak. Representantskapet kan ikke 

øke styrets forslag om utbytte, men kan redusere beløpe eller ikke etterkomme forslaget.  

Saker som bystyret 

må avgjøre selv 

 Det følger av IKS loven at saker som gjelder opptak av nye deltakere i IKSet, uttreden av 

deltaker, endringer av selskapsavtalen er saker som må behandles av deltakerne selv. I 

tillegg følger det av lovens §7 at saker av uvanlig art og stor betydning skal behandles av 

deltakerkommunene etter innstilling fra representantskapet.  

Åpningsbalanse  Ved opprettelse av et IKS skal det etableres en åpningsbalanse med fortegnelse over de 

verdier og innskudd som deltakerne legger inn i selskapet. Åpningsbalansen skal sammen 

med samlet årsbudsjett (drift og investeringer), foreligge ved endelig stiftelse av selskapet.  

Uttreden  Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet 

og kreve seg utløst. I selskapsavtalen kan fastsettes annen oppsigelsestid eller at partene er 

enige om at den ikke kan sies opp i et bestemt tidsrom.  

 Utløsningssummen fastsettes til andelen av nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp.  

Oppløsning   Et IKS kan oppløses dersom samtlige deltakere er enige om det. Det er bystyret selv som 

må fatte vedtak i slik sak. Oppløsning av et IKS må godkjennes av departementet  

 Ved vedtak om å oppløse selskapet følger prosedyrer ihht IKSloven §§33-38 som regulerer 

oppnevning av avviklingsstyre, krav til avviklingsregnskap inkl. kreditorvarsling, sikring 

av midler og deltakernes ansvar etter avvikling.  

 


