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Spørsmål om budsjett i interkommunale selskaper
Vi viser til brev 4. april 2017, hvor det blir spurt om deltakerkommunene i et interkommunalt
selskap plikter å bevilge midler til selskapet i tråd med det budsjettvedtaket
representantskapet i selskapet har vedtatt.
Bakgrunn
Bakgrunnen for spørsmålet er at lov om interkommunale selskaper § 18 tredje ledd om
årsbudsjettet ble opphevet fra 1. januar 2014. Bestemmelsen lød:
Dersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerne, er budsjettet ikke
endelig før kommune- eller fylkeskommunedeltakernes budsjetter er behandlet etter
kommuneloven § 45 nr. 4, for såvidt angår tilskuddet.
Departementets vurdering
Departementet vil i det følgende gjøre greie for hvordan departementet vurderer spørsmålet
ovenfor. Departementet understreker at kommuner og interkommunale selskaper har et
selvstendig ansvar for å anvende loven og et selvstendig ansvar for de vedtakene de treffer.
I Prop. 119 L (2011-2012) s. 33 forklares bakgrunnen for og innholdet i lovforslaget slik:
Departementets vurdering i høyringsnotatet var at gjeldande § 18 tredje ledd er ei
overflødig føresegn, og departementet føreslo å oppheve den. Framlegget i
høyringsnotat inneber at selskapets budsjett vil vere å rekne som endeleg når det er
vedteke av representantskapet, men at budsjettet må reviderast dersom det oppstår
vesentlege endringar i inntekter og utgifter i forhold til det som er budsjettert.
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Budsjettvedtak vil altså være endelig for selskapet når det er vedtatt av representantskapet.
Det følger imidlertid av § 19 at dersom det oppstår vesentlige endringer i inntekter og utgifter
i forhold til det som er budsjettert, skal slike avvik følges opp av selskapets styre med et
forslag til revidert budsjett som skal behandles av representantskapet. I høringsnotatet til
lovendringen står det følgende om denne bestemmelsen:
Denne føresegna gjeld også dersom det oppstår avvik mellom det selskapet har
budsjettert som inntekter frå deltakarane, og det deltakarane faktisk kjøper eller gir av
andre ytingar til selskapet.
Departementet mener på denne bakgrunn at forarbeidene er klare på at lovendringen ikke
skal forstås slik at representantskapets budsjettvedtak er bindende for deltakerkommunene.
Tvert imot må representantskapet behandle budsjettet på nytt dersom det er vesentlig avvik
mellom det representantskapet har budsjettert med av inntekter/tilskudd fra
deltakerkommunene og det deltakerkommunene faktisk bevilger i sine budsjetter.
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