
lse af 6. november 198
9 har Tilsynsrådet for R

ibe Amt
Indenrigsministeriet om

 en vejledende udtalels
e om,

t nogle kommuner sam
men med Naturgas Syd

 IS lovligt

nne IGS-Centret A/S, d
er skal have til formål "

..... at
virksomhed over for ko

mmuner og ledningseje
re med formid-

af viden og værktøjer ti
l løsning af opgaver ve

d anvendel-
grafisk databehandling

. Selskabet kan påtage
 sig andre

i omkring anvendelse a
f grafisk databehandlin

g samt
beslægtede virksomhe

der i ind- og udland, he
runder over

te og statslige virksomh
eder".

t medsendte udkast til 
aktionaroverenskomst 

mellem Horsens

lding Kommuner og Na
turgas Syd I/S fremgår

 bl.a., at alene
uner og ledningsejere k

an være aktionærer i s
elskabet, og

aktiefordelingen mellem
 kommuner og lednings

ejere "

dse skal vare i forholde
t 51:49".

Vurderingen af den kon
krete sag vil bl.a. forud

satte en nærmere
præcisering af de aktiv

iteter, som det nævnte 
selskab forventes

at skulle varetage. Inde
nrigsministeriet har imi

dlertid forstå-
et, at det specielt er sp

ørgsmålet om kommun
ers adgang til at

indgå i selskabsdannel
ser af privatretlig karak

ter, som til-
synsrådet ønsker en ve

jledende udtalelse om.

Indenrigsministeriet ska
l i denne anledning udt

ale følgende:
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'zEn kommunalbestyrelses varetagelse af en opgave skal ske

o erensstemmelse ed reglerne i den kommunale styrelseslov,
jf. 5 2, stk 1, og 5 stk. 2, og i overensstemmelse med de

regler der i øvrigt gelder for kommunal forvaltning, E.eks.oE-
fentlighedsloven, for altningsloven m.v. I styrelseslovens 5 60

er cer endvidere regler for flere kommuners Ealles varetagelse
af en opgave gennem oprettelse af et kommunalt fællesskab.

Dette udelukker ikke at en kommunalbestyrelse uden for de til-

fælde, hvor kommunalbestyrelsen efter lovgivningen har pligt
til at varetage en opgave i kommunalt regie eller på en nærmere

angiven måde, varetager en kommunal opgave ved at indgå aftale
herom med private. En kommunalbestyrelse vil således som ud-

gangspunkt kunne købe ydelser hos private og indgå i en sel-
skabsdannelse med private om en opgaves løsning, f.eks. vedrø-

rende forsyningsvirksomhed eller tilvejebringelse af servicefa-

ciliteter til borgerneOm kommuners deltagelse i selskabsdannelser med private skal
nærmere anføres følgende:

Aftaler on kommuners samarbejde med private er ikke omfattet af

den komunale styrelseslovs 5 60. Dersom samarbejdet medfører
solidarisk hæftelse for kommunen, f.eks. fordi samarbejdet eta-

bleres i interessentskabsform, kræves tilsynsmynd'gbedens sam-
tykke, jf nærmere § 9 1 Indenrigsministeriets bekendtgørelse

nr 496 af 30. juni 1989 om kommunernes låntagni g og meddelel-

se af garantier m.v.Kommuner kan ikke økonomisk eller ledelsesmæssigt deltage i
selskaber, der varetager ikke-komunale opgaver

Kommuner kan som udgangspunkt ikke drive handel, håndværk og

industri. Udgangspunktet fraviges dog for så vidt angâr bipro-
duktion accessorisk irksomhed og kommuna produktion t'l ege

brug, jf. nærmere betænkning nr. 1153/1988 s'de 72 ff I over-
ensstemmelse hermed kan kommuner saledes heller ikke uden sær-

lig hjemmel deltage i selskaber der driver handel hånd ar



_3- eller industri, medmind
re der er tale om biprod

uktion eller ac-
cessorisk virksomhed, 

som kommunen selv lo
vligt ville kunne ud-

O ve . Kommunale myndighed
ers adgang til at produc

ere til eget brug

består kun i de tilfælde
, hvor kommunen eller 

det kommunale
fællesskab selv forestå

r produktionen. En kom
munal myndighed

kan derfor ikke deltage
 i en selskabsdannelse

 med private med
henblik på at udøve pro

duktionsvirksomhed, se
lvom produktionen

helt eller delvis skal afs
ættes til kommunen ell

er deltagerne i
det kommunale fælless

kab.

Kravet om, at selskabs
dannelsen skal varetag

e et kommunalt for-

mål, indebærer endvide
re, at selskabet skal væ

re organiseret
uden erhvervsøkonomi

sk formål, medmindre e
n kommune selv undta

-

gelsesvis ville kunne va
retage et sådant formå

l.

En kommunalbestyrels
e, der udskiller en opga

ve og dertil knyt-
tede kommunale midle

r i et selvstændigt selsk
ab, må ikke samti-

dig bevare rådigheden 
over opgavevaretagels

en, idet kommunalbe-
styrelsen herved ville b

ringe sin virksomhed u
den for reglerne

i styrelseslovgivningen
 m.v. Ønsker en komm

une f.eks. at støtte
tilvejebringelse af et mu

sikhus ved at indgå i et
 aktieselskab,

vil kommunen således 
ikke lovligt kunne have

 bestemmende ind-

flydelse i selskabet. Det antages dog, at de
r for visse kommunale 

opgavetypers ved-
kommende foreligger s

ærlige hensyn, der kan
 begrunde, at opga-

ven varetages i en priv
atretlig organisationsfo

rm, uanset at
komunen bevarer rådig

heden over opgavevare
tagelsen. bette er

navnlig tilfældet, hvor d
en pågældende opgave

 har mindre sam-
menhæng med den øv

rige kommunale virkso
mhed, eller hvor hensy

-

net til en forretningsmæ
ssig ledelse af opgavev

aretagelsen er
fremtrædende. Som ek

sempler på sådanne til
fælde kan nævnes for-

arbejdning og afsætnin
g af biprodukter fra en 

kommunal virksom-
hed og udførelse af kom

munal forsyningsvirkso
mhed. Endvidere

kan det i lovgivningen v
ære fastsat eller foruds

at, at opgave-



_4..varetagelsen kan finde sted i en privatretlig organisations-

form.Indenrigsministeriet udbeder sig underretning om, hvad der vi-

dere passerer i sagen.nëmaau 050.6cwmzn muacw> nmz


