
på ar: For så vidt angår spørg
smålet om, hvorvidt de

r generelt føres tilsyn m
ed

aktieselskaber, herund
er kommunalt ejede ak

tieselskaber, har Velfæ
rdsmi-

nisteriet indhentet en u
dtalelse fra Økonomi- o

g Erhvervsministeriet, d
er har

oplyst følgende: "Aktie- og anpartsselsk
aber er selvstændige ju

ridiske subjekter baser
et på

privatretligt grundlag i f
orm af vedtægterne.

l henhold til selskabslo
vgivningen skal selskab

er anmeldes til registre
ring og

offentliggørelse hos Er
hvervs- og Selskabssty

relsen. Pa samme mâd
e skal

selskaber anmelde eve
ntuelle ændringer i de o

ffentliggjorte vedtægter
 eller

den registrerede ledels
e.

Erhvervs- og S lskabss
tyrelsen skal nægte reg

 strering af anmeldelse
n, hvis

det anmeldte ikke opfy
lder krav i selskabslovg

ivningen eller er i strid 
med

selskabets vedtægter. Herudove kal selskabe
 h hold ' regnskabslove

n senest 5 man der

efter regn bs ets ende 
en 'rsrapport til offentlig

gørelse h
Erh ervs k n y nf r t ger

en stikprøvevisk rol

af d ind g Spørgsmål nr. 154: "Ministeren bedes oply
se. hvem der har tilsyn

spligten med kommuna
lt ejede

aktieselskaber, hvis de
t dokumenteres, at akti

eselskabet er blevet på
ført et

økonomisk tab, og derv
ed også indirekte påfør

er kommunen et tab, id
et

aktionæren er kommun
en se|v'?'

Folketingets Kommuna
ludvalg har l brev af 28

. august 2008 stillet føl
-

gende spørgsmål nr. 1
54 (KOU Alm. del), som

 hermed besvares.

Spørgsmålet er stlllet e
fter ønske fra Ib Poulse

n (DF).
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<m E Erhvervs- og Selskabs
styrelsens kontrol af dis

se regnskaber er ikke e
n kon-

trol af selskabernes øk
onomi, men udelukken

de en kontrol af, om de
n ind-

sendte årsrapport over
holder kravene i selska

bslovgivningen.

Kontrollen med selskab
ernes aktiviteter og øko

nomi er som udgangsp
unkt

overladt til ejerne via se
lskabets generalforsam

ling. Pá generalforsam
lingen

opnår ejerne indsigt i v
irksomhedens aktivitete

r og økonomi igennem 
den

aflagte årsrapport og le
delsesberetningen sam

t retten til at stI le spørg
smål."

Vedrørende kommunal
t ejede aktieselskaber k

an jeg supplerende opl
yse

følgende: Kommunernes adgang
 til at deltage i aktiesels

kaber kan være hjemle
t i den

konkrete lovgivning på 
området. Såvel opgave

r som de økonomiske v
ilkår,

der gælder for kommun
al deltagelse i et akties

elskab vil i sådanne tilf
ælde

typisk være reguleret i 
den konkrete lovgivning

. Det gælder også spør
gsmå-

let om en eventuel tilsy
nsforpligtelse, hvorfor d

er ikke kan gives en ge
nerel

beskrivelse heraf. Hvis kommuners adgan
g til at deltage i et aktie

selskab ikke er reguler
et i den

pågældende lovgivning
 på området, er det mu

ligt, at der er hjemmel t
il kom-

munalt engagement i a
ktieselskabet efter kom

munalfuldmagtsreglern
e. Efter

disse regler antages, a
t kommuner - eventuelt

 sammen med private -
 kan

deitage i aktieselskabe
r under forudsætning a

f, at aktieselskabet ude
lukken-

de varetager opgaver, 
som kommunerne selv

 kunne udføre, herunde
r at

selskabet ikke har et er
hvervsøkonomisk form

ål, og at lovgivningen ik
ke er til

hinder for, at opgaven 
udføres uden for det ko

mmunale system. Det v
il end-

videre normalt være en
 betingelse. at en komm

une ikke har bestemme
nde

indflydelse i aktieselska
bet.

l Rapport fra udvalget v
edrørende de styringsm

æssige relationer i forh
oldet

mellem kommunalbest
yrelser og kommunale 

selskaber (2006), side 
71 ff, er

der endvidere redegjor
t for en række forhold a

f betydning for vurderin
gen af

en kommunes pligter i 
forhold til et aktieselska

b, som kommunen er a
ktionær

I. I pporten er det blandt 
andet anført, at det er e

n kommunalretlig grund
-

s tning, at en kommuna
lbestyrelse har en gene

rel forpligtelse til at han
dle

ø onomisk forsvarl gt. D
en kommunalretlige gru

ndsætning afgrænser i
kke

pr cist, hvilke dispositio
ner der er økonomisk u

forsvarlige og dermed u
lovli-

ge. En kommunalbesty
relse har som udgangs

punkt - i det omfang de
n

sk evne lovgivning ikke
 regulerer spørgsmålet

- et forholdsvis vidt spil
lerum

m d hensyn til anvende
lsen af kommunale mid

ler til lovlige kommunal
e for-

m I. er 'kommer såled s
 mmunalb sty e en t be

tydeligt skøn ed

v rd 'n n af, om en i is o
stion er 'sk fors rl
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ss! I rapporten er det vider
e anført, at det má anta

ges, at den kommunalr
etlige

grundsætning om pligte
n til at handle økonomi

sk forsvarligt indebære
r en

forpligtelse for kommun
albestyrelsen til at hand

le økonomisk forsvarlig
t også

som aktionær. De pligt
er. der er forbundet me

d kommunalbestyrelse
ns vare-

tagelse af rollen som a
klionær, svarer pá den 

baggrund til de pligter, 
deri

øvrigt påhviler kommun
albestyrelsen. Dette må

 antages at indebære, 
at

kommunalbestyrelsen 
har pligt til at udøve et 

overordnet økonomisk 
tilsyn

med de selskaber, som
 kommunerne deltager

 i. Som udgangspunkt k
an

dette tilsyn tage udgan
gspunkt i de oplysninge

r, selskabet er forpligte
t til at

offentliggøre. Endvider
e má det antages, at ko

mmunalbestyrelsen eft
er om-

stændighederne kan væ
re forpligtet til at udnytt

e eventuelle særlige ad
gan-

ge til at skaffe sig yderl
igere oplysninger, hvis 

de oplysninger om den
 øko-

nomiske udvi ing i sels
kabet, som er forelagt k

ommunalbestyrelsen, g
iver

grund til at frygte, at ko
mmunens midleri selsk

abet er truet. Mulighed
en for

eventuelt at reagere ov
er for selskabet med de

 midler. der står til rådig
hed,

vil afhænge af ejerande
len.

Endelig anføres det, at
 der ikke kan udledes n

ogen handlepligter for a
ktio-

nærerne af aktieselska
bsloven. Aktieselskabs

loven regulerer alene b
estyrel-

sens og direktionens p
ligter. Hvis en kommun

e er aktionær i et selsk
ab, er

der sáledes ikke i medf
ør af aktieselskabslove

n fastsat retlige pligter 
for

kommunalbestyrelsen 
om for eksempel tilsyn.

Jeg kan for sá vidt ang
âr spørgsmålet om de 

kommunale tilsynsmyn
dighe-

ders rolle I forhold til ko
mmunale aktieselskabe

r endvidere oplyse, at t
ilsynet

med kommunerne vare
tages af statsforvaltnin

gen i den region, hvori 
kom-

munen er beliggende. S
tatsforvaltningens tilsyn

 er et retligt tilsyn. Det b
ety-

der, at statsforvaltninge
n fører tilsyn med, at ko

mmunerne overholder 
den

lovgivning, der særligt 
gælder for offentlige m

yndigheder.

Tilsynet omfatter ikke a
ktieselskaber, som kom

muner deltager i. Tilsyn
et

omfatter imidlertid spør
gsmålet om. hvorvidt e

n kommunes deltagels
e i et

selskab er lovlig. Hvis e
n kommune deltager i e

t aktieselskab, som var
etager

ikke kommunale opgav
er, vil statsforvaltningen

 kunne udtale sig om lo
vlig-

heden af det kommuna
le engagement. statsfo

rvaltningen kan derimo
d ikke

udtale sig om aktiesels
kabel, herunder om akt

ieselskabets økonomis
ke

dispositioner. statsforvaltningen kan 
ikke tage s ng til, om ko

mmunernes disposition
er

rimelige eller hensigtsm
æssige eller til spørgsm

ål om skønsudøvelsen
, så

længe skønnet udøves
 inden for de rammer, d

er er fastsat i Iovg' inge
n.

Statsforvalt ingen beslu
tter selv, om der er tilst

rækkeligt grundlag for a
t re

en tilsynssag.



Der henvises til §§ 47, 
4B og § 48 a lov om ko

mmunernes styrelse (lo
vbe-

kendtgørelse nr. 696 a
f 27. juni 2008).
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