
Ved brev af 26. april 20
00 har Ringkjøbing Am

tskommune rettet henv
endelse til Indenrigsmin

isteriet
med anmodning om en

 udtalelse om, hvorvidt
 amtskommunen lovligt

 kan indgå en nærmere
 beskre-

vet samarbejdsaftale o
m udvilding af en iltpur

npe til brug i sundheds
sektoren med udvikling

sñrmaet
IRD A/S, henmder om 

projektet kan gennemfø
res efter ændring af vis

se af betingelserne i sa
mar-

bejdsaftalen. Ved brev af ll. septemb
er 2000 til Indenrigsmin

isteriet har Ringkjøbing
 Amtskommune supple

rende
oplyst, at iltpumpen bl.a

. vil kunne anvendes hj
emme af patienter med

 luftvejslidelser. Ringkjø
bing

Amtskommune vil sam
men med landets øvrig

e amtskommuner være
 potentielle aftagere af 

den nye
iltpumpe. Ifølge embed

slægen for Ringkjøbing
 Amt anvender arntsko

mmunen ca. 2 millione
r lor. om

året til levering af ilt i pa
tienternes hj em.

Det fremgâr af udkaste
t til samarbej dsaftalen

, at projektet er opdelt i
 to faser, der omfatter d

els et for-
projekt vedrørende selv

e udviklingen af iltpump
en, dels efterfølgende o

verdragelse af eventue
lle pro-

jektresultater til en virks
omhed beliggende i Rin

gkjøbing Amt, der på k
onkurrencedygtig vis ka

n
fremstille og markedsfø

re iltpumpen.

For så vidt angår udvik
lingen af iltpumpen i pr

ojektets indledende fas
e, fremgår det af sama

rbejdsm-

lens pkt. 4.2, at Ringkjø
bing Amtskommune sk

al yde tilskud med et be
løb op til 200.000,- kr., 

til de
projektudgifter, der afh

oldes af IRD Al S.

Af samarbejdsañalens 
pkt. 3.1, pkt. 4.3 og pkt

. 5.4. fremgår endvider
e bl.a., g den overordn

ede kon-

trol med projektets forlø
b skal varetages af en 

styregruppe, hvis forma
nd udpeges af Ringkjø

bing
Amtskommune, Æ form

andens stemme er uds
lagsgivende i tilfælde a

f stemmelighed, _a_t a
mtskommu-

nen reñmderer de af vi
rksomheden afholdte p

rojektudgiñer med 50%
 kvartalsvis bagud efter

 frem-
sendt faktura med spec

ifikation i henhold til bu
dgettet af de afholdt pr

ojektudgiñer, og gt hve
r af

parterne har 50% af eje
ndomsretten af eventue

lle projektresultater til r
ådighed.

For så vidt angår proje
ktets anden fase, der v

edrører udnyttelsen af 
projektets resultater, fre

mgår det
af sarnarbejdsañalens 

pkt. 6, at eventuelle pro
jektresultater skal afnæ

ndes til en virksomhed 
med hen-

blik på produktion og m
arkedsføring af iltpump

en, eventuelt til et Joint
 Venture Selskab med 

hjem-
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Det er antaget 1 de kom
munale tilsynsmyndigh

eders praksis og i den 
juridiske litteratur, at am

tskom-
muneme efter de almin

delige kommunalretlige
 grundsætninger om am

tskommunemes opgav
evareta-

gelse lovligt kan vareta
ge opgaver, der er beg

rundet i hensynet til fol
kesundheden, jf. herve

d Erik
Harder, Dansk Kommu

nalforvaltning II, Opgav
er, 1987, 2. udg., side 1

24 ff.

støttens lovlighed, at st
øttebeløbet øremærkes

 til brug for det pågæld
ende forskningsprojekt

, ligesom

hertil og ikke til selskab
ets øvrige aktiviteter. E

ndvidere skal Ringkjøb
ing Amtskommune sikr

e, at

IRD A/S ikke benytter e
ventuelle forskningsres

ultater, der tilvejebringe
s på baggrund af den s

tøtte,
der ydes af amtskomm

unen, i sin øvrige virkso
mhed.

Indenrigsministeriet for
udsætter i den forbinde

lse, at formanden for st
yregruppen rldce alene

 udpeges

af, men også har tilkny
tning til Ringkjøbing Am

tskommune.

Det er endvidere Inden
rigsministeriets opfatte

lse, at Ringskjøbing Am
tskommunes kontrol m

ed pro-



jektet tillige sikres i hen
hold til samarbejdsaña

lens pkt. 4.3, hvorefter 
amtskommunen refund

erer de
af virksomheden afhold

te projektudgifter med 5
0% kvartalsvis bagud e

fter fremsendt faktura m
ed

specifikation i henhold 
til budgettet af de afhol

dt projektudgifter, og pk
t. 5.4, hvorefter hver af

 parter-
ne har 50% af ejendom

sretten af eventuelle pr
ojektresultater til rådigh

ed.

Samlet er det således I
ndenrigsministeriets op

fattelse, at Ringkjøbing
 Amtskommune lovligt 

vil kun-

ne yde støtte til projekt
ets indledende fase, de

r omfatter udviklingen a
f iltpumpen.

I medfør af § 2, stk. 1, 
i lov om kommuners og

 amtskommuners delta
gelse i erhvervsudviklin

gsakti-
viter, jf. lovbekendtgøre

lse nr. 126 af 6. marts 1
996, kan kommuner og

 amtskommuner iværks
ætte

kollektive erhvervsudvi
klingsaldiviteter i form a

f bla erhvervsudviklings
projekter, ligesom kom

mu-
ner og amtskommuner

 kan deltage ñnansielt 
og ledelsesmæssigt i s

elskaber i medfør af § 1
 og § 2 i

lov om kommuners og 
amtskommuners sama

rbejde med aktieselska
ber m.v., jf. lovbekendt

gørelse
nr. 608 af28.juni 1996. Indenrigsministeriet ka

n ikke på det foreliggen
de grundlag vurdere, h

vorvidt amtskommunen
 i med-

før af lov om kommune
rs og amtskommuners 

deltagelse i erhvervsud
viklingsaktiviteter eller 

lov om
kommuners og amtsko

mmuners samarbejde m
ed aktieselskaber m.v. 

kan añrænde eventuell
e projek-

tresultater eller kan ind
gå i en virksomhed, de

r udnytter sådanne pro
jektresultater, således 

som det er
forudsat i projektets an

den fase.

Lov om kommuners og
 amtskommuners delta

gelse i erhvervudvikling
salctiviteter og lov om k

ommu-

ners og amtskommune
rs samarbejde med akt

ieselskaber m.v. henhø
rer under Erhvervsmini

steriet.
Spørgsmålet om, hvorv

idt Ringkjøbing Amtsko
mmune i medfør af den

 pågældende lovgivnin
g kan

afhænde eventuelle pro
jektresultater eller kan 

indgå i en virksomhed,
 der udnytter sådanne 

projektre-
sultater, kan således re

ttes til Erhvervsfremme
styrelsen, der hører un

der Erhvervsministeriet
.

Zäm mvåmmmaa ogs. za <n==m Ewan


