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Ved skrivelse af 4. juli 1992 har Københavns Kommune på Køben

havns Amtskommunes, Frederiksberg Kommunes og egne vegne anmodet

Indenrigsministeriet om godkendelse af et vedlagt udkast af 25.

maj 1992 til fundats for Fonden Wonderful Copenhagen.

Det fremgar af fundatsudkastet, at fonden, der patænkes stiftet

af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amts

kommune, Industriministeriet, Danmarks Turistråd, Københavns

Turistforening og Københavns City Center, skal have følgende

formål:

“Stk. 1.

Fondens formål er at fremme og udvikle turismen i Storkøbenhavn.

Stk. 2.

Fonden skal tage initiativer til igangsætning og koordination

og/eller gennemførelse af aktiviteter inden for markedsføring,

udvikling og service.

Fondens virksomhed tilrettelægges i øvrigt således, at den bedst

muligt støtter og supplerer de bestræbelser, der af danske myn

digheder, erhverv, institutioner. m.v. udøves for at udbrede

kendskabet til Storkøbenhavn.

Fonden skal herunder samarbejde med bl.a. erhvervsliv, turistor

ganisationer, kulturinstitutioner, offentlige myndigheder samt

andre med direkte eller indirekte interesserfOre1ler indf ly

delse på turismen i Storkøbenhavn.
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‘- eventuelt overskud, må alene anven
eaf fondens formål.”

endvidere bl.a., at fondens

al i re 350.000 kr., hvoraf stifierne hver skal

Inc .000 kr. Fondens finansieringsbehov påtænkes hoved

sageligtE dækket gennem tilskud fra erhvervslivet, organisationer

og det offentlige, samt ved projektsamarbejder med erhvervslivet

og salg af serviceydelser. Københavns Kommune, Frederiksberg

Kommune og Københavns Amtskommune skal hver udpege i medlem til

fondens bestyrelse, som i alt består af 7 medlemmer. Københavns

Kommune skal herudover udpege 2 medlemmer, Frederiksberg Kommune

og Københavns AmtskommuIie hver i medlem, til fondens repræsen

tantskab, der i alt består af 40 medlemmer.

Indenrigsministeriet skal i anledning af kommunens henvendelse

oplyse, at der ikke ses at være forhold, der kræver Indenrigsmi—

nisteriets godkendelse af fondens fundats.

Ministeriet har derfor forstået Københavns Kommunes skrivelse af

4. juli 1992 som en anmodning om Indenrigsministeriets vejleden—

de udtalelse vedrørende lovligheden af den påtænkte (amts)kommu

nale deltagelse i den omhandlede fond.

I den anledning kan ministeriet generelt oplyse, at kommunernes

anliggender i henhold til § 2, stk. 1, i den kommunale styrel

seslov styres af kommunalbestyrelsen. Denne bestemmelse er dog

ikke til hinder for, at kommuner deltager i privatretlige sel—

skabsdanneiser, der varetager kommunale opgaver. Bestemmelsen

antages heller ikke at udelukke, at kommuner medvirker ved stif

telse af en fond, der skal løse opgaver, som kommunen selv kunne

varetage. Det er imidlertid en betingelse, at lovgivningen ikke

er til hinder for, at den pågældende kommunale opgavevaretagelse

sker uden for kommunalt regie, at kommunen ikke har bestemmende

indflydelse i fonden, idet dette ville være i strid med med

bl.a. ovennævnte bestemmelse i styrelseslovens § 2, stk. 1, og

at fonden udelukkende varetager opgaver, som kommunen selv kunne

udføre.
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Lngel - .. lovligheden af den kommunaledeltagelse i fonden, er man velkommen til at rette henvendelsetil Indenrigsministeriet herom.

af det fra kommunen

og

tvi,,J.

.mmelse med

Med venlig hilsen

Morten Laursen


