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Advokat Rikke Søgaard Berth, Bruun & Hjejle, og advokat Britt
Vonger, KL's juridiske kontor, har skrevet en bog, som de optimistisk
betegner som »1. udgave«, og dette er der god grund til, eftersom bogen
fremtidigt vil få sin faste plads hos kommunerne og disses rådgivere.
Den omhandler alle tænkelige spørgsmål i forbindelse med kommuners
ejerskab til, udbud af opgaver til og samarbejde med forskellige former
for selskaber, først og fremmest aktieselskaber.
Særligt fordi kommunal vandforsyning nu skal udskilles til aktiesel-

skaber, men også fordi talrige andre kommunale opgaver med fordel
kan løses i selskabsform, kommer bogen på et yderst belejligt tidspunkt.
Den definerer et kommunalt aktieselskab som »et aktieselskab, hvori
en kommune direkte eller indirekte ejer hele eller en del af aktiekapita-
len«, jf. s. 10.
Alternativ til et kommunalt aktieselskab er blandt andet et kommunalt

fællesskab efter § 60 i kommunernes styrelse, dvs. en specialkommune.
Også denne retsform behandles indgående i fremstillingen, som i det
hele bærer præg af forfatternes fortrolighed med både civilretten og
forvaltningsretten, herunder kommunal-, tilsyns- og udbudsretten.
Mister man overblikket, repeterer man skemaet på s. 12, hvor de

forskellige retsformer og disses retsfølger indgående behandles, men
også i øvrigt er fremstillingen præget af klarhed, enkelhed og praktisk
fortrolighed med stoffet. Tværs gennem fremstillingen er faldgruber
og eksempler fremhævet i kasser, uden at dette går ud over fremstillin-
gens juridiske saglighed og dybde. Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om
kommuners udførelse af opgaver for andremyndigheder og kommuners
og regioners deltagelse i selskaber (»lov 548«) går som en rød tråd
gennem bogen, og det samme gør klassiske spørgsmål om »kommunal-
fuldmagten«, dvs. grænserne for kommuners opgavepåtagelse i kon-
kurrence med private. Den, der som sin skolelærdom er præget af
kommunalfuldmagtens grænser, vil dog få adskillige overraskelser
over, præcis hvor meget kommuner i dag må, når de agerer i selskabs-
form, iagttager udbudsreglerne og overholder en række øvrige spille-
regler.
Med jordnære eksempler, blandt andet med afsæt i forfatternes eget

tænkte selskab Kommunemad A/S, stiller og besvarer bogen s. 22-68
seks helt centrale spørgsmål: 1) Må opgaven overhovedet løses i sel-
skabsform? 2) Hvad er retsgrundlaget for det påtænkte selskab? 3)
Stiller loven krav ommedejere ud over kommunen? 4) Må kommunen
købe ydelser fra selskabet uden forudgående udbud? 5) Er der krav om
etablering af en koncernstruktur, dvs. med et fælles ejerselskab ogmed
forskellige aktivitetsområder udskilt i forskellige
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datterselskaber? 6) Hvilke konsekvenser har det, at opgaven skal løses
i et aktieselskab, herunder for medarbejdere, skat og moms mv.? -
Læseren får særdeles udførlige og operative svar på hvert enkelt
spørgsmål.
Det er en bog, som vil få meget stor nytteværdi for kommunerne og

deres rådgivere og ligeledes for »konkurrenter«, der påtænker initiativer
i relation til et samarbejde med kommuner. Den er dog mere end blot
en håndbog, idet den er skrevet ud fra en sikker teoretisk viden om
både selskabs- og kommunalretten. Den får anmelderens varmeste an-
befaling.
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