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2. Vestsjællands Amtsråd

[
Ved brev af 15. december 1995 med bilag har De klaget til Inden

rigsministeriet over Vestsjællands Amtskommunes udpegning af

medlemmer til bestyrelsen for Zealand Care AIS.

De har i Deres klage anført, at amtskommunen er ejer af omkring

40% af den samlede aktiekapital i selskabet, og at amtskommunen

i henhold til en aktionæroverenskomst har ret til at udpege 2 af

bestyrelsens 5 medlemmer. Efter Deres opfattelse burde udpegnin—

gen af amtskommunens 2 bestyrelsesmedlemmer være foretaget af

amtsrådet og ikke administrativt. De har herved blandt andet

henvist til, at amtsrådet som repræsentant for investor må have

en klar interesse i sammensætningen af selskabets bestyrelse.

Ved brev af 22. december 1995 anmodede Indenrigsministeriet

Vestsjællands Amtsråd om en udtalelse.

Ved brev af 1. februar 1996 har Vestsjællands Amtsråd afgivet en

udtalelse i sagen. Amtsrådet har i brevet anført følgende:

Zealand Care A/S er stiftet på offentligt/privat grundlag.

Vestsjællands Amt er største aktionær med en aktiebesiddelse på

4 mio. kr. ud af en samlet aktiekapital på ca. 9 mio. kr.

Blandt de øvrige aktionærer er et antal kommuner i Vestsjællands

Amt, samt private investorer.

Selskabet ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, jfr. §

10 i vedtægterne for selskabet.
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I henhold til § 5 i den i forbindelse med selskabets stiftelse

oprettede aktionæroverenskomst kan hver part, eller flere parter

i forening, bringe bestyrelsesmedlem i forslag for hver 20 % af

stemmerne, som den pågældende repræsenterer i selskabet. Parter

ne forpligter sig samtidig til at vælge de bestyrelsesmedlemmer,

der således bliver bragt i forslag.

På amtsrådes møde den 30. oktober 1995 behandledes spørgsmålet

om investering i Zealand Care A/S, og et flertal af amtsrådet

tiltrådte, at Vestsjællands Amt investerer 4 mio. kr. i selska

bet.

På økonomiudvalgets møde den 20. november 1995 orienterede amts

borgmesteren under punkt 10 “Meddelelser fra formanden” om f rem—

gangsmåden ved valg af bestyrelse til Zealand Care A/S. Om ori

enteringer er der protokolleret følgende:

“3. Zealand Care AIS. Der afholdes stiftende generalforsamling

den 22. november 1995. I forbindelse med stiftelsen skal vælges

bestyrelse. I henhold til aktionæroverenskomsten består besty

relsen af 5 medlemmer. Aktionærer kan alene eller i forening

bringe et bestyrelsesmedlem i forslag for hver 20 % af stemmer

ne, som den pågældende part repræsenterer i selskabet. Parterne

forpligter sig til at vælge de bestyrelsesmedlemmer, der således

bliver bragt i forslag. Vestsjællands Amt har ret til at bringe

2 bestyrelsesmedlemmer iforslag. Kommunerne har ikke tilsammen

tilstrækkelig med stemmer til, at de kan fremkomme med noget

forslag. Amtsborgmesteren tilkendegav, at han nu ville optage

forhandlinger med aktionærkommunerne med henblik på at opnå

konsensus omkring de to medlemmer, som Vestsjællands Amt kan

bringe i forslag. Når således Vestsjællands Amt har bragt sine

kandidater i forslag på generalforsamlingen, vil dette være bin

dende for amtet.”

Ingen af økonomiudvalgets medlemmer tog på mødet afstand fra

fremgangsmåden. Amtsrådsmedlem Jakob Halgaard havde meddelt af

bud til mødet og deltog således ikke i orienteringen af økonomi

udvalget.

Selskabet afholdt stiftende generalforsamling den 22. november

1995. Som led i varetagelsen af en normal repræsentation af

amtskommunen gav amtsborgmesteren møde som aktionær. Amtsborgme

steren varetog amtskommunens rettigheder og forpligtelser på

mødet, og stillede herunder forslag til valg af bestyrelsesmed

lemmer.

Amtsrådets medlemmer blev på det efterfølgende amtsrådsmØde den

27. november 1995 orienteret ved omdeling af pressemeddelelse om

det passerede på generalforsamlingen i Zealand Care A/S.”

I denne anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

På baggrund af det i sagen oplyste, herunder bestemmelserne i

aktionæroverenskomstens § 5, må Indenrigsministeriet lægge til

grund, at Vestsjællands Amtskommune som ejer af mere end 40% af



aktierne i Zealand Care A/S har ret til at bringe to bestyrel

sesmedlernmer i forslag, og at parterne er forpligtet til at væl—

f I ge de således foreslåede bestyrelsesmedlemmer.

Vestsjællands Amtskommune har hermed haft krav på, at de to per-

soner, som amtskornniunen bragte i forslag, indvaigtes i bestyrel

sen for Zealand Care A/S.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse har forholdet således

reelt været det, at amtskommunen har skullet vælge to medlemmer

til bestyrelsen for Zealand Care A/S

Når en amtskommune skal vælge to eller flere medlemmer til en

bestyrelse, skal valget foretages efter bestemmelsen i § 25,

stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 615

af 18. juli 1995) der har følgende ordlyd:

“Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til ud—

valg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages ved et

forhoidstaisvalg for hvert udvalg for sig, jf dog § 27, stk

1.”

De to medlemmer, som amtskommunen skulle bringe i forslag med

,

j henblik på valg på selskabets generalforsamling, skulle derfor

efter Indenrigsministeriets opfattelse have været valgt af amts

rådet efter forholdstalsvalgmåden.

Endvidere bemærkes, at allerede som følge af, at forhoidstals

valgmåden skal finde anvendelse, skal valget foretages på et

møde i amtsrådet. Der gælder således et delegationsforbud.

Da
der gælder et delegationsforbud, er det forhold, at der ikke

var nogen, der udtalte sig imod borgmesterens fremgangsmåde i

forbindelse med økonomiudvalgets møde den 20. november 1995,

således også uden betydning.

Valget af medlemmer til bestyrelsen for Zealand Care AIS blev

j efter det oplyste foretaget pa selskabets stiftende generalfor

i
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samling den 22. november 1995, og bestyrelsesmedlemmerne vælges

for et år ad gangen, jf. stiftelsesoverenskomstens § 10, stk. 1.

Da den beslutning, amtsborgmesteren har truffet, vedrørende for

slag af medlemmer til selskabets bestyrelse er bragt til udfø

relse på en sådan måde, at amtsrådet ikke længere har rådighed

over sagen, kan Indenrigsministeriet ikke annullere den trufne

beslutning, jf. styrelseslovens § 61, stk. 1.

Det påhviler imidlertid Vestsjællands Amtsråd i forbindelse med

det førstkommende valg af bestyrelse på selskabets generalfor

samling at sikre, at de to medlemmer af bestyrelsen, som amts

kommunen kan bringe i forslag, vælges af amtsrådet efter for

holdstalsvalgmåden, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1, og det

ovenfor tilkendegivne.

Indenrigsministeriet har sendt en kopi af dette brev til Vest-

sjællands Amtsråd og samtidig henledt amtsrådets opmærksomhed på

det ovenfor anførte.

Med venlig hilsen

mu
2. Not.:

Hvilket herved meddeles, idet man skal henlede amtsrådets op

mærksornhed på, at de to medlemmer i bestyrelsen for Zealand Care

A/S, som amtskommunen har ret til at bringe i forslag med hen

blik på valg på selskabets generalforsamling, efter Indenrigsmi

nisteriets opfattelse burde have været valgt af amtsrådet efter

forholdstalsvalgmåden, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1.

I forbindelse med det førstkommende bestyrelsesvalg på selska

bets generalforsamling påhviler det derfor amtsrådet at foretage

valget af de to medlemmer, der skal bringes i forslag som amts

kommunens repræsentanter i bestyrelsen, efter forholdstalsvalg

måden, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1.


