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I brev af 4. februar 2003 har Færgeselskabet Læsø lIS anmodet Indenrigs- og Sund

hedsministeriet om at godkende en række ændringer af selskabets vedtægter.

Det fremgår af det fremsendte udkast til vedtægtsændringer, at Færgeselskabet Læsø

l/S ønsker at ændre bestyrelsens sammensætning, således at de ansatte ved Færge-

selskabet l/S får adgang til at udpege en af de ansatte til bestyrelsen. Herefter vil be

styrelsen bestå af 6 medlemmer, heraf 3 udpeget af Læsø Kommune, 2 udpeget af

Nordjyllands Amtskommune og én valgt af og blandt de ansatte ved Færgeselskabet

Læsø l/S.

Endvidere er der foreslået en ændring af formuleringen af bestemmelsen i vedtægtens

pkt. 2.1. vedrørende selskabets formål med henblik på at sikre overensstemmelse med

selskabets nuværende forhold.

I den anledning skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyse, at det fremgår af § 2,

stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 629 af 29. juni 2001), at

kommunens anliggender styres af kommunalbestyrelsen. Loven forudsætter endvidere,

at kompetencen til at træffe beslutninger i kommunale anliggender ligger hos organer,

der udelukkende består af kommunalbestyrelsesmedlemmer, og som er udpeget af

kommunalbestyrelsen. Det er derfor udgangspunktet, at bestyrelsen i kommunale fæl

lesskaber vælges af og blandt medlemmerne af de deltagende kommunalbestyrelser.

Det fremgår imidlertid af § 17, stk. 5, i den kommunale styrelseslov, at kommunalbesty

relsen kan overlade hverv til andre end kommunalbestyrelsesmedlemmer. Bestemmel

sen har følgende ordlyd:
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“Medlemmerne af kommunalbestyrelsen er pligtige at modtage valg til udvalg, kommissioner,

bestyrelser og lignende samt til at udføre øvrige hverv, som kommunalbestyrelsen måtte tildele

dem. Kommunalbestyrelsen kan også, medmindre andet særligt er bestemt, overlade hverv til

andre af kommunens beboere, som er villige dertil.”

Det vil således ikke være i strid med lovgivningen, at der i bestyrelsen for et kommunalt

fællesskab af kommunalbestyrelsen indvælges andre end kommunalbestyrelsesmed

lemmer.

Det antages dog at være en forudsætning herfor, atk&nmunalbestyrelsen har instruk

tionsbeføjelse over for de repræsentanter, der udpeges til styrelsesorganet for det

kommunale fællesskab, uanset at disse ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Baggrunden herfor er, at kommunalbestyrelsen — ved instruktion af kommunens re

præsentanter i det kommunale fællesskab — skal kunne bestemme, hvorledes kommu

nalbestyrelsen ønsker kommunens interesser varetaget i fællesskabsorganet.

I tilfælde, hvor et medlem af bestyrelsen for et kommunalt fællesskab vælges direkte af

andre end de deltagende kommunalbestyrelser — som det vil være tilfældet med re

præsentanten for de ansatte ved Færgeselskabet Læsø lIS - vil kommunalbestyrelsen

ikke have instruktionsbeføjelse over for det pågældende bestyrelsesmedlem.

lndenrigs- og Sundhedsministeriet Vil på denne baggrund ikke kunne godkende en

bestemmelse i vedtægterne for Færgeselskabet Læsø l/S om, at der i bestyrelsen del

tager en repræsentant for de ansatte ved Færgeselskabet Læsø lIS, der vælges af og

blandt de ansatte.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil derimod være indstillet på at godkende, at en

repræsentant for de ansatte ved Færgeselskabet Læsø lIS deltager som observatører

med taleret, men uden stemmeret, ved møder i bestyrelsen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ikke i øvrigt bemærkninger til de foreslåede ved

tægtsændringer.

Med venlig hilsen

Louise Filt Beyer


