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1. I skrivelse at 22. august 1983, jf. skrivelser af 17. novem

ber 1988 og 9. januar 1989, har Esbjerg Kommune anmodet om Inden—

rigsministeriets godkendelse at et fremsendt forslag til vedtg—

ter for 1/3 Esbjerg Modtagestation.

Det fremgår at sagen, at vedtægterne tillige er fremsendt

til de deltaqende kommuner, som imidlertid endnu ikke har vedta

get dem.

I denne anledning skal man meddele, at vedtægterne, når de

er vedtaget at samtlige delt.aqende kbmmuner, skal godkendes at

tilsynsmyndigheden i henhold til § 60 i lov om kommunernes sty

relse.

For så vidt angår Esbjerg Kommune skal godkendelse meddeles

af Indenrigsministeriet i henhold til frikommuneregulativ nr. 1

for Esbjerg Kommune, mens de -vrige kommuners deltagelse i sel

skabet skal godkendes af Tilsynsrådet for Ribe Amt.

I denne anledning skal man meddele, at Indenrigsministeriet

vil vtre indstillet p at godkende vedtægterne for s vidt angår

Esbjerg Kommune på følgende vilkår:

at pkt. 3.2. affattes således:

“Interessenterne hæfter indbyrdes i forhold til deres parts—

størrelser å gldens forfaidstidspunkt.”
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at der som pkt. 4.3. indsettes:

“Ärsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med det kommu

nale regnskabssystem.”

at pkt. 5.1., .3. og 9.11. affattes således:

“... forslag til budget for det kommende regnskabsår samt

flerårige budgetoverslag ...“.

at ‘kt. 6.1. affattes således:

“Regnskabet revideres af Kommunernes Revisionsafdeling.

egnsKabet med revisionsbemærkninger skal foreligge tilqngeligt

for offentligneden. Ärsregnskahet. med revisionsbemrkninqer og

oplysninger om de afgørelser, som bestyrelsen har truffet i for—

oindelse hermed, skal indsendes til samtlige interessenter og

disses tilsynsmyndighed.”

at pkt. 8.2., stk. 3, affattes således:

ersentantskaet er heslutningsdygtigt, når mindst: halv

delen at interesenterne og mindst 50% at interessentreprsenta—

tionen er reprmsenteret.”

at ordene i pkt. 8.4. “eller ved fuidmagt” udgår, idet at—

qivning at stemme ved fuldmaqt, der afviqer v•-sent1iqt fra de

kommunalretlige cegler, ikke er uåkrvet. I stedet for vi]. det

Kunne lndf3]es i pkt. .1., at river interessent vlger 1 suople—

ant.

at: det i pkt. 3.5.—3.8. angives, at der vlqes såvel medlem

mer som suppleanter (“1 medlem og 1 suppleant”).

at pkt. 8.9. placeres far pkt. 8.8., idet bestemmelsen i

okt. 3.9. ikke vedrører Esbjerg (ommune, hvis medlemmer at besty—

relsen for selskabet i hennold til 25, stk. i, i den kommunale

styrelseslov skal vlges ved forholdstalsvalq.

at der i pkt. 15.1. indsattes:

“Endringerne krver endvidere den kommunale tilsynsmyndiq—

neds godkendelse .“

at der som nyt pkt 15.2. indsættes:

“Interessentskabet kan alene oprette eller deltage i selska

ber, der varetager ‘le formål, der er angivet under pkt. 1., med

den kommunale tilsynsmyn•diqheds godkendelse.”

Vedrørende pkt. 9.5.—9.8. bemærkes, at Indnrigsministeriet

har lagt til grund, at bestemmelserne skal forstås således, at

udgangspunktet er, at bestyrelsens beslutninger trftes ved stern—
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flertal blandt medlemmerne, idet et medlem dog kan kræve sagen

forelagt for interessenterne, således at beslutningen derefter

træffes på grundlag at de stemrnevægte, der er angivet i pkt. 2.

Med hensyn til pkt. 14.3. bemærkes, at Indenrigsministeriet

har lagt til grund, at den udtrædende part alene har ret til at

få udbetalt sin andel at den del at egenkapitalen, som ikke er

bundet i anlægsaktiver.

Angående pkt. 16. bemærkes, at voldgiftsbestemmelsen ikke

kan begrænse de almindelige kommunale tisynsmyndigheders beføjel

ser, jfr. 60 i lov om kommunernes styrelse.

For så vidt angår den kritik, som enkelte kommuner, herunder

særligt Vejen Kommune, efter det oplyste har fremført vedrørende

bestemmelserne om repræsentation, bemærkes, at Indenrigsministe

riet efter omstændighederen ikke finder grundlag for at kræve

ændringer i bestemmelserne, jf. dog ovenfor om pkt. 8.2. om re—

præsentantskabets heslutningsdygtighed.

Under henvisning til bestemmelsen i pkt. 2.1. bemærkes, at

lån, der optages af selskaber med kommunal deltagelse, betragtes

som kommunal låntagning for så vidt angår den del at lånet, der

kan henføres til vedkommende kommune, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, i

Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 30. juni 1989. I 2,

stk. 1, nr. , i bekendtgørelsen er det i øvrigt fastsat, at kom

muner med virkning fra den 1. juli 1989 vil kunne optage lån til

dækning af investeringsudgifter til renovation m.v., som i regn

skabsåret overstiger 300 kr. pr. indbygger. Har en eller flere at

de deltagende kommuner ingen låneadgang, vil selskabet ikke kunne

optage lån, medmindre den eller de pågældende kommuner deponerer

et tilsvarende beløb kontant eller i obligationer.

Med venlig hilsen

2. St.not. JannLarSefl


