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Folketingets Lovsekretariat

Folketinget 1. k.

Christiansborg 1993/1077/851—1

1240 København K JL

Hermed fremsendes i 85 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. S

965, som medlem af Folketinget Tommy Dinesen har stillet til

indenrigsministeren den 9. juni 1993.

Med venlig hilsen

Birte Weiss

/

Emil le Maire

Folketingets Lovsekretariat - 85 eks.

2. kopi til: Sagsbeh. i 1. og 4. k.kt.

ø. afd. (mavebælte)

Afdelingschefen

Afdelingschef Thorkil Juul (mavebælte)

Anna Giolbas (1 stk.) (mavebælte)

Harder

Samling

(i alt 117 stk.)



Indenrigsministeriet

1. kommunekontor

J.nr. 1993/1077/851—1

Den I 7 JUN! 993

Besvarelse af spørgsmål nr. 5 965 stillet af folketings

medlem Tommy Dinesen til indenrigsministeren den 9. juni

1993

Spørgsmål:

“Er der ifølge kommunalfuidmagten noget til hinder for, at

en kommune kan oprette et kommunalt trafikselskab?”

Svar:

Det fremgår af begrundelsen for spørgsmålet, at spørgsmå

let er stillet på baggrund af en beslutning i Aalborg By

råd om at oprette et kommunalt aktieselskab - Aalborg Om

nibus Selskab A/S - og at Indenrigsministeriet har fået

forelagt en sag herom.

Jeg skal derfor oplyse, at Indenrigsministeriet i skrivel

se af 9. juni 1993 til Aalborg Kommune har besvaret kommu

nens klage over en udtalelse af 1. april 1993 fra Tilsyns

rådet for Nordjyllands Amt angående lovligheden af at op

rette det pågældende aktieselskab.

Ministeriet har erklæret sig enig med tilsynsrådet i, at

Aalborg Kommune ikke lovligt vil kunne udskille Aalborg

Omnibus Selskabs opgaver og dertil knyttede kommunale mid

ler i et aktieselskab, såfremt kommunen bevarer bestemmen

de indflydelse i selskabet gennem sin aktiepost. Dette

følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse, hvoref

ter en kommunes anliggender styres af kommunalbestyrelsen

i overensstemmelse med styrelseslovens regler.
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En kommunalbestyrelse kan således ikke ved at drive en

kommunal virksomhed i. privatretlig organisationsform (AIS,

ApS m.v.) frigøre sig fra de kommunale styrelsesregler,

herunder kompetence- og ansvarsreglerne, reglerne om min

dretaisbeskyttelse, revision, løntilsyn m.m., samt øvrige

forvaltningsretlige regler, navnlig offentlighedsloven og

forvaitningsloven.

I visse tilfælde kan der dog foreligge særlige hensyn, der

kan begrunde, at en kommunalbestyrelse varetager en kommu

nal virksomhed i privat selskabsform, f.eks. ved kommunal

forsyningsvirksomhed (affaldsbortskaffelse, el- og varme-

forsyning m.v.). Bortset fra sådanne særlige tilfælde vil

det imidlertid være udtryk for en omgåelse af reglerne i

den kommunale styrelseslovgivning m.v., hvis kommunalbe

styrelsen udskiller en opgave og dertil knyttede kommunale

midler i et selvstændigt selskab og samtidig bevarer rå

digheden over opgavevaretagelsen.

Indenrigsministeriet er ikke bekendt med, at der - i HT

området eller andre steder i landet - er oprettet aktie

selskaber, der udfører rutekørsel, og hvor en enkelt kom

mune har bestemmende indflydelse.


