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Kommunalt omstillingsarbeid - forhold vedrørende merverdiavgift 
 

1 Innledning 

I kommuner og regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, vil 
fylkeskommunen i samarbeid med den aktuelle kommunen utarbeide en samfunnsmessig konsekvens-
analyse for området som skal søke om omstillingsstatus. Resultatene av konsekvensanalysen danner 
grunnlag for fylkeskommunens søknad til Kommunal og moderniseringsdepartementet om omstilling-
midler for området.  
 
Når fylkeskommunen har gitt en kommune omstillingsstatus og bevilget midler til å lage en plan for 
omstillingsarbeidet, innledes en strategifase.  
 
Strategifasen gjennomføres som et prosjekt på oppdrag fra kommunen. Kommunen oppnevner en 
prosjektansvarlig og en styringsgruppe, og vil ofte engasjere en ekstern prosjektleder. I den forbindelse 
etableres det en omstillingsorganisasjon. De vanligste organisasjonsformene for en slik omstillings-
organisasjon er: 
 

 Avdeling i kommunen: Omstillingsarbeidet ivaretas direkte av kommunen, som legger 
ansvaret til en kommunal avdeling, gjerne plan/næringsavdeling eller tilsvarende. 

 Aksjeselskap heleid av kommunen 
 Kommunalt foretak KF    
 Interkommunalt selskap IKS 

 
Omstillingsorganisasjonens virksomhet finansieres enten ved at kommunen tilfører organisasjonen et 
tilskudd, eller ved at organisasjonen fakturerer kommunen for sine tjenester.   
 
I forbindelse med omstillingsarbeidet vil det ofte bli foretatt innkjøp av rådgivingstjenester mv. fra 
eksterne konsulenter og rådgivere. Vi er blitt bedt om å vurdere hvorvidt den aktuelle omstillings-
organisasjonen har rett til fradrag / kompensasjon av merverdiavgift på anskaffelser som relaterer til 
omstillingsarbeidet.    
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2 Oppsummering og konklusjon 

Vår gjennomgang og vurdering kan oppsummeres slik: 
 
1) Kommunen, kommunale foretak (KF), og interkommunale foretak (IKS) omfattes av 
kompensasjonsloven og vil kunne kreve kompensasjon av merverdiavgift for anskaffelser av varer og 
tjenester som er til bruk i omstillingsarbeidet.  
 
2) Dersom et interkommunalt selskap (IKS) omsetter omstillingstjenester til kommunen, skal IKS’et la 
seg registrere i Merverdiavgiftsregisteret forutsatt at de alminnelige registreringsvilkår er oppfylt. 
IKS’et skal da beregne merverdiavgift av vederlaget som oppkreves kommunen, og kommunen vil da 
ha kompensasjonsrett for den korresponderende inngående avgiften. Videre vil IKS’et ha fradragsrett 
for inngående avgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den avgiftspliktige 
virksomheten med omsetning av omstillingstjenester.  
 
3) Et aksjeselskap som leverer tjenester med omstilling, faller utenfor kompensasjonsloven. 
Aksjeselskapet skal la seg registrere i Merverdiavgiftsregisteret gitt at de alminnelige registrerings- 
vilkår er oppfylt. Aksjeselskapet skal beregne merverdiavgift av vederlaget som oppkreves kommunen, 
og kommunen vil ha kompensasjonsrett for den korresponderende inngående avgiften. Aksjeselskapet 
vil ha fradragsrett for inngående avgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den 
avgiftspliktige virksomheten med omsetning av omstillingstjenester.  
 
 
Oppsummert kan man si at valg av organisasjonsform ikke vil påvirke retten til MVA kompensasjon 
for anskaffelser som relaterer seg til omstillingsarbeidet. Velger man imidlertid å legge 
omstillingsprosjektet i et interkommunalt selskap eller i et aksjeselskap som omsetter/fakturerer 
kommunen for sine tjenester, så oppstår det et ekstra ledd i kjeden ved at IKS’et eller AS må la seg 
registrere i Merverdiavgiftsregisteret og fakturere kommunen med MVA. Kommunen vil da ha 
kompensasjonsrett for inngående MVA ettersom innkjøpte tjenester er til bruk i kommunens 
kompensasjonsberettigede virksomhet.  
 
Det er ikke oppstilt særskilte krav til eiersammensetningen i aksjeselskapet. Flere kommuner kan 
derfor være aksjonærer i det samme aksjeselskapet som driver virksomhet med omsetning av 
omstillingstjenester.  
 
 
3 Vår vurdering 

3.1 Lovens subjektkrets 

Hvilke subjekter som kan være kompensasjonsberettiget følger av kompensasjonsloven (kompl)1 § 2. 
Det fremgår av nevnte bestemmelse at kommuner og fylkeskommuner, samt interkommunale og 
interfylkeskommunale sammenslutninger er omfattet av lovens subjektkrets. Kommunale foretak og 
fylkeskommunale foretak etter kapittel 11 i kommuneloven er kompensasjonsberettiget på lik linje 
med kommunen eller fylkeskommunen for øvrig.2  
 

                                                             
1 Lov av 12. desember 2003 nr. 108 

2 Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 2. mars 2004 punkt 3.1 
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Når det gjelder private aktører, herunder aksjeselskaper, vil disse kun være omfattet av 
kompensasjonsloven i den grad disse produserer helse- og omsorgstjenester, undervisnings-tjenester 
eller sosiale tjenester som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov. Med lovpålagte 
oppgaver menes ytelser som den enkelte har et rettskrav på å motta fra kommunen eller 
fylkeskommunen. Dette i motsetning til lover som pålegger kommunen eller å fylkeskommunen å 
sørge for at en tjeneste finnes i en viss utstrekning uten at det i særlig grad er konkretisert hva ytelsen 
skal gå ut på.3  
 
Kommunalt omstillingsarbeid er ikke en helsetjeneste eller sosialtjeneste. I den grad man kan legge til 
grunn at omstillingsarbeidet kan anses som en undervisningstjeneste, er dette uansett ikke en 
undervisningstjeneste som kommunen eller fylkeskommunen er forpliktet til å levere ved lov. 
Aksjeselskaper som utfører tjenester meg omstillingsarbeid vil derfor ikke være omfattet av 
kompensasjonsloven – og vil følgelig ikke ha rett til kompensasjon. Aksjeselskapet vil imidlertid kunne 
oppnå fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven4 (mval) for det tilfelle at aksjeselskapet 
oppfyller de alminnelig vilkår for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, se nedenfor under punkt 3.3.   

3.2 Kompensasjon 

Kompensasjon ytes bare i den utstrekning anskaffelsen skjer til bruk i den kompensasjonsberettigede 
virksomheten.5 Ut fra en alminnelig forståelse av lovens ordlyd må uttrykket «til bruk» som et 
utgangspunkt antas å ha samme betydning som hovedregelen om fradrag for inngående avgift i 
merverdiavgiftsloven (mval.) § 8-1. Dette innebærer at «til bruk» ikke bare omfatter anskaffelser som 
er til direkte fysisk bruk i den kompenasjonsberettigede virksomheten, men også anskaffelser som kan 
sies å ha naturlig og nær sammenheng med, eller tilknytning til, slik virksomhet.6 
 
Videre har Finansdepartementet presisert at der er et krav om at subjektet som har foretatt 
anskaffelsen selv står for bruken. Dersom f.eks. en kommune oppfører et bygg, må bruken av bygget 
stå for kommunens regning og risiko for at kompensasjonsordningen skal gjelde. Overlater kommunen 
bygget til andres eksklusive bruk, vil følgelig verken oppføringen av bygget eller den etterfølgende 
virksomhet være kompensasjonsberettiget.      
 
Uttrykket «den kompensasjonsberettigede virksomheten» innebærer intet krav om 
næringsvirksomhet eller omsetning. Finansdepartementet har i den forbindelse uttalt følgende: 
 
«Kommunens egne kompensasjonsberettigede virksomheter spenner over et bredt spekter av 
tjenester. Departementet antar at eksempelvis biblioteker, badestrender og lignende som drives for 
kommunens regning og som blir stilt til disposisjon for allmennheten (evt. etter søknad), omfattes av 
kompensasjonsordningen.» 
 
Kommunalt omstillingsarbeid som tar sikte på å skape nye arbeidsplasser for å sikre bosettingen og 
hindre fraflytting, må anses som en naturlig del av kommunens virksomhet. Inngående avgift på 
anskaffelser som relaterer seg til omstillingsarbeidet vil derfor være kompensasjonsberettiget for 
kommunen. Tilsvarende vil et kommunalt foretak eller interkommunalt selskap (IKS) ha rett til 
kompensasjon for merverdiavgift.  

                                                             
3 Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) pkt. 20.10 

4 Lov av 19. juni 2009 nr. 58  

5 Kompl. § 4 første ledd 

6 MVA-kommentaren 4. utg. 2016 side 894 
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For ordens skyld nevner vi at kompensasjon likevel ikke ytes for anskaffelser som nevnt i kompl.  
§ 4 annet ledd. Kompensasjon ytes ikke dersom det foreligger rett til fradrag for inngående 
merverdiavgift etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 8. Dette innebærer f.eks. at 
dersom et IKS fakturerer sine tjenester til kommunen, skal IKS’et la seg registrere i Merverdiavgifts-
registeret dersom de alminnelige registreringsvilkår er oppfylt, se nedenfor i punkt 3.3. om dette. 
IKS’et skal da beregne merverdiavgift på vederlaget som oppkreves kommunen, og kommunen vil ha 
kompensasjonsrett for den korresponderende inngående avgiften. Videre vil IKS’et ha fradragsrett for 
inngående avgift på anskaffelse av varer og tjenester som relaterer seg til omsetningen av tjenester 
med omstillingsarbeid til kommunen, jf. mval. § 8-1.  
 
Videre ytes det ikke kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser som nevnt i mval. §§ 8-3 og 8-4. 
Dette gjelder bl.a. representasjon, kost (mat), anskaffelse og bruk av personkjøretøy.   

3.3 Aksjeselskaper   

Levering av rådgivnings- og konsulenttjenester knyttet til omstillingsarbeidet er etter sin art 
merverdiavgiftspliktig omsetning.7 Dersom et aksjeselskap leverer slike tjenester til kommunen mot 
vederlag, skal aksjeselskapet la seg registrere i Merverdiavgiftsregisteret - forutsatt at de alminnelige 
registreringsvilkår er oppfylt.  
 
Registreringsplikt inntrer når omsetningen har oversteget kr 50 000 i løpet av en periode på  
12 måneder.8 Beløpsgrensen knytter seg ikke til et kalenderår, men gjelder hvilken som helst periode 
på 12 måneder.  
 
For registrering i Merverdiavgiftsregisteret er det i tillegg et krav om at aksjeselskapet må drive 
næringsvirksomhet. Vurderingen av om det foreligger næringsvirksomhet i merverdiavgiftslovens 
forstand, vil stort sett være den samme som foretas i relasjon til skattelovgivningen. Dette innebærer 
at virksomheten/aktiviteten må være av et visst omfang, være egnet til å gå med økonomisk overskudd 
i overskuelig framtid og drives for eierens egen regning og risiko.  
 
Selv om kravet til næring i utgangspunktet er det samme i skatte- og merverdiavgiftsretten, er det også 
andre momenter som må tillegges vekt for merverdiavgiften som gjør at de konkrete vurderinger i 
enkelte tilfeller kan slå ulikt ut. Ut fra hensynet til nøytralitet og likebehandling – at aktører i samme 
marked bør ha samme vilkår – er det i avgiftspraksis lagt til grunn en lav terskel for å anse en aktivitet 
som næringsvirksomhet.   
 
Eksempelvis har Skattedirektoratet antatt at kommunale destinasjonsselskaper kan anses å drive 
næringsvirksomhet, selv om selskapets formål ikke er å gå med overskudd. Avgjørende ble ansett å 
være om virksomheten drives profesjonelt og forretningsmessig i konkurranse med andre 
næringsdrivende som leverer tilsvarende ytelser. Skattedirektoratet la da til grunn at destinasjons- 
selskapet måtte anses å drive næringsvirksomhet til tross for at selskapet økonomisk sett kun går i 
balanse.9  
 
På denne bakgrunn er det vår vurdering at et kommunalt utviklingsselskap som organiseres som et 
aksjeselskap normalt vil anses å drive næringsvirksomhet, og derfor skal la seg registrere i 

                                                             
7 Mval. § 3-1 første ledd 

8 Mval. § 2-1 første ledd 

9 Av 2000-04 
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Merverdiavgiftsregisteret dersom beløpsgrensen på kr 50 000 er oversteget. Aksjeselskapet skal da 
beregne merverdiavgift på vederlaget som oppkreves kommunen. Den korresponderende inngående 
merverdiavgiften vil være kompensasjonsberettiget for kommunen.10 
 
Videre vil aksjeselskapet være berettiget til fradrag for inngående avgift på anskaffelse av varer og 
tjenester som er til bruk i den avgiftspliktige konsulent- og rådgivningsvirksomheten.11 
 
 
 
 
 

                                                             
10 Vi har fått opplyst fra Tinn kommune at det er denne løsningen som er valgt mot Rjukan Næringsutvikling AS.  

11 Mval. § 8-1 


