
SAK OM FORPLIKTELSER VED UTTREDEN 

 

Representantens innstilling 

1. Styret bes foreta en gjennomgang av underlag og gjøre beregninger for de forpliktelser 

Skiptvet kommune hefter ved på uttredelsestidspunktet. Beregningene må også ta hensyn til 

samlede omsettelige verdier i selskapet 

2. Det bes om at styret innhenter nødvendig bistand i KS fra eksperter med kompetanse fra 

liknende prosesser. 

3. Det forutsettes at det søkes bistand fra regnskapsfører for det aktuelle selskap, revisor, KLP 

og andre fagmiljøer som naturlig bør bidra til å løse oppdraget.  

4. Alle utgifter (honorar etc.) og tid brukt i forbindelse med selve beregningene skal 

kostnadsføres og presenteres i saken 

5. Ledelsen for Avlastningshjemmet IKS, Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS, Indre 

Østfold Krisesenter IKS og Mortenstua IKS skal hjelpe hverandre i arbeidet med leveransen. 

Dato for tilbakemelding til og gjennomgang med eierne skal samordnes 

6. Styret bes legge frem saken om forpliktelser for eierne innen 22. juni 2018 

 

Hva saken gjelder 

I forbindelse med at Skiptvet kommune har meldt seg ut av Avlastningshjemmet IKS, bes styret foreta 

en gjennomgang av underlag og gjøre beregninger for de forpliktelser Skiptvet kommune hefter ved 

på uttredelsestidspunktet 

 

Bakgrunn 

Skiptvet kommune har meldt seg ut av Avlastningshjemmet IKS. I henhold til lov om interkommunale 
selskaper § 30. Uttreden, kan den enkelte deltaker med ett års skriftlig varsel si opp sitt 
deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette. Utmeldingsdato for Skiptvet kommune er 
31.10.2018. 

IKS-loven angir regler for håndtering av verdier og negative eierandeler i selskapet. Videre sier loven 
at «Den uttredende deltaker fortsetter å hefte overfor kreditorene for sin andel av 
selskapsforpliktelsene på uttredelsestidspunktet inntil den uttredende deltaker må anses for å være 
fritatt av kreditor, jf. § 26 fjerde ledd som gjelder tilsvarende ved uttreden. For deltaker som må 
innfri andel av selskapsforpliktelser etter uttreden, gjelder § 3 siste ledd tilsvarende.» 

Forpliktelsene kan være av ulik art, som blant annet lån, pensjonsforpliktelser, vedtatte 
investeringer, husleie mv. De øvrige eierne tar nå et initiativ til at det fremskaffes underlag og blir 
gjort beregninger av alle de forpliktelser Skiptvet kommune hefter for ved sin uttreden.  

Det er levert oppsigelse i flere interkommunale selskaper: Avlastningshjemmet IKS, Indre Østfold 

Medisinske Kompetansesenter IKS, Indre Østfold Krisesenter IKS og Mortenstua IKS.  

 
Vurdering 
Som en følge av at en kommune melder seg ut av et interkommunalt selskap, vil det være naturlig å 
regne på eiernes forpliktelser som beregningsgrunnlag for krav om innløsning ved uttreden. Hver av 
eierne hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser, og det gjelder også 
langsiktige forpliktelser. 



Beregningene skal ikke bare ta opp i seg verdier og gjeld som går frem av balansen, men også 
pensjonsforpliktelser og avtaler som binder eierne økonomisk frem i tid. Denne utredningen vil kreve 
bruk av tid fra selskapets ledelse, regnskapsfører og revisor, og sannsynligvis ekstern kompetanse. 
Det legges til grunn at alle de utgifter som har med selve beregningene å gjøre, er ekstrakostnader 
som i stor grad bør belastes uttredende kommune. 

Siden det er levert oppsigelse i flere selskaper samtidig, vurderes det som effektivt å samordne 
arbeidet og at selskapene hjelper hverandre med leveransen. Selskapene tilrådes å søke bistand hos 
KS, som er godt kjent med denne type problemstillinger. Alle selskaper, hvor det er meldt oppsigelse, 
er medlem av KS (Krisesenteret er medlem av KS Bedrift), som blant annet kan tilby noe gratis 
juridisk rådgivning.  

Det vurderes som nødvendig at oppdraget utføres før sommeren 2018, og at dato for tilbakemelding 
og gjennomgang med eierne samordnes mellom de aktuelle selskapene. 


