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1) IndustriminiSteriet
-

2) Tilsynsrådet for Ribe Amt

3) Fanø Byråd

4) 1.k.

1) i skrivelse at 16. marts 1988, j .nr. 87—779/nOOl—13, jf.skrivelse af 7 september 1988 har Industrirninisteriet anmodetIndenrigsministeriet om en udtalelse i aniedniig at et svømme—halsprojekt pa Fanø, hvori savel private som offentlige myndighe—
oer, herunder Fanø Kommune, skal deltaqe

Det fremgar af sagen, at der i dag ikke er’— gen svømmehalpa Fanø Den planlagte svømmehal tænkes opført i tilknytning tilFanø Søfartsskole og indrettet under hensyntagen til denne skolessærlige behov i forbindelse med uddannelsen af personel til off—
shore industrien. Hallen vil samtidig kuhne benyttes til undervisning af skolebørn og almindelig offentlig badning. Svømmehallen tænkes opført og drevet at et aktieselskab med overvejendeprivate aktionærer, medens den under Industrirninisteriet hørendeinstitution, Danish Offshore Safety and Technology School, og Fa
nø kommune skal ga ind med mindre aktieposter

/
Ti]. brug for sagens behandling har Indenrigsministeriet her—éfterikrivelse af 21. marts 1988 anmodet Tilsynsrådet for Ribe

Amt om eventuelle bemærkningr til Fanø Kommunes engage’ment’ iprojektet
1

Efterat have indhentet en dt elf’Fnø Byråd har til—r iTL . -synsradet i skriyelse at i juli 1988 meddelt, “at som sagen to—religgroplyt., ndr tily rådtrinàipielt intet til hinder
for kommunens deltagelse i projektet, som det er skitseret, men
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aen endelige stiiingtagenti1 Ïvlighedenafdeikommunale dis—
position beror på en nærmere vurdering af “indholdet at aktiesel—
skabets stiftelseSoVerenSkOITSt, aktionæroverenskornsten og andre
dokumenter, der rnåtte blive oprettet vedrørende samvirket, herun
der detil sin tid udarbejdede lejekontrakter.

Generelt må der sikres byrådet en indsigt i og en indflydel—
se på såvel anlæg som driften at hallen, således at det lovlige
kommunale formål med deltagelsen i projektet kan fastholdes. Her
under må kommunens retsstilling i tilfælde af driftsselskabets
ophør gøres klar.”

Indenrigsministeriet kan henholde sig til tilsynsrådets ud
talelse, men skal supplerende bemærke følgende:

En kommune kan lovligt påtage sig at tilvejebringe svømme—
haisfaciJiteter til kommunens borgere. Da der ikke er tale om en
opgave, som kommunen i henhold til lovgivningen er forpligtet til
at løse, er kommunalbestyrelsen ikke afskåret fra at lade opgaven
udføre i ikke—kommunalt regie og i den forbindelse eventuelt ind—
skyde midler i en selvstændig juridisk person, fx. et aktiesel
skab, der herefter har til formål at varetage opgaven. Kommunal
bestyrelsen må i dette tilfælde sikre, at der sker en tilfreds
stillende opgavevaretagelse, og at de midler, kommunen har ind
skudt, bliver anvendt til det pågældende formål. Kommunalbesty
relsen må således sikres en indflydelse på driften at den pågæl
dende virksomhed, men ikke en dominerende indflydelse, idet der i
så ifald reelt vil være tale om en kommunalt drevet virksomhed,
for hvilken reglerne i den kommunale styrelseslov finder anven
delse.

Det er endvidere en betingelse, at der ikke indgår et er—
hvervsøkonomisk element i den heromhandlede selskabsdannelse.
Selskabet må således ikke have til formål at indtjene overskud
til selskabsdeltagerfle udover sædvanlig forrentning at den inve—
sterede kapital. Om dette er tilfældet, kan imidlertid ikke afgø
res på det foreliggende grundlag, men må, som anført af tilsyns
rådet, bero på en nærmere vurdering af indholdet af aktieselska—
bets stiftelsesoverenskomSt, aktionæroverenskomsten m.v.

Man beklager densene besvarelse, der skyldes, at sagen har
beroet på principielle overvejelser i Indenrigsministeriet.
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2) St.not at skr.’af 1.71988,.jVhr. 083—563—99—88 .
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‘3) +4) St.not.


