
Ministeriet har i en ny udtalelse fundet, at Aarhus Kommunes opførelse af  
10.000 m2 ikke havde hjemmel.

Aarhus Kommune har i forbindelse med 
udviklingen af de bynære havnearealer 
(Aarhus Ø) opført et stort multimedie-
hus, DOKK1. Bygningen har et etageareal 
på 28.000 m2, hvoraf kommunen selv 
skal anvende 18.000 m2 til bl.a. kulturelle 
formål. Yderligere 10.000 m2 blev opført 
til udlejning til private. Kommunen 
anførte, at byggeriet således var 
“fremtidssikret i forhold til et muligt 
kommunalt behov for yderligere 
kvadratmeter”. 

Ministeriet afviste i sin udtalelse fra 28. 
september 2015, at Aarhus Kommune 
havde hjemmel til at opføre en sådan 
overkapacitet med henblik på udlejning 
til private. 

Beslutningen om at opføre de ekstra 
10.000 m2 blev bakket op af både en 
intern juridisk vurdering i kommunen og 
af en udtalelse fra Statsforvaltningen, 
som ministeriet herved har omgjort. 
Ministeriet har i den forbindelse da 
også anført, at kommunen – indtil det 
er muligt at sælge arealet til markeds-
prisen – i stedet kan udleje det 
omhandlede areal. Udlejning skal ske til 
markeds prisen, og kommunen skal med 
jævne mellemrum undersøge 
muligheden for salg. 

STATSFORVALTNINGENS UDTALELSE
Statsforvaltningen havde ved sin 
vurdering af sagen lagt til grund, at en 
kommune er berettiget til at dimensionere 
et byggeri til kommunale formål, også 

selv om der ikke aktuelt var et behov 
for den pågældende bygning. Desuden 
fandt Statsforvaltningen, at Aarhus 
Kommune var berettiget til at søge 
”optimal udnyttelse” af sin bygge-
mulighed ved at udnytte byggeretten 
på det pågældende område fuldt ud. 

MINISTERIET FANDT DERIMOD, AT…
Social- og Indenrigsministeriet lagde 
derimod til grund, at 18.000 m2 i Dokk1 
anvendes til kulturelle formål, der 
henhører under kommunale opgaver, 
men at byrådets beslutning om at 
opføre yderligere 10.000 m2, der “ikke 
umiddelbart” skulle anvendes til 
kommunale formål og som forventedes 
udlejet til erhvervslejemål, ikke var 
lovlig. Ministeriet fandt således, at 
kommunens dimensionering af over-
kapacitet ikke var lovlig.

NY SONDRING MELLEM ERHVERVELSE 
OG OPFØRELSE
Det er interessant, at der ifølge 
ministeriets udtalelse skal sondres 
mellem på den ene side kommunens 
erhvervelse af fast ejendom, og på den 
anden side kommunens opførelse af 
bygninger på en grund som kommunen 
allerede ejer. 

I førstnævnte tilfælde må kommunen 
gerne købe ejendommen uden at have 
et konkret kommunalt anvendelses-
formål, mens dette efter ministeriets 
opfattelse ikke tilsvarende gælder i 
forbindelse med nybyggeri.

ANDRE LIGNENDE SAGER?
Statsforvaltningen har i en anden sag 
afgivet en vejledende udtalelse, der 
indebærer, at Aarhus Kommune kan 
opføre en bygning, der i det 
væsentligste skal anvendes til et 
kommunalt formål, men hvor 
stueetagen skal udlejes til private. Her 
er byggeriet imidlertid en integreret del 
af en helhedsplan for Gellerupparken, 
der har til formål at ændre et socialt 
udsat boligområde til en attraktiv 
bydel. Det er et afgørende led heri, at 
stueetagen åbnes mod området, og at 
der bl.a. er en café, der kan benyttes af 
beboere og gæster i området. 

Statsforvaltningen fandt, at disse 
forhold udgjorde en ”saglig kommunal 
interesse”, og at forbuddet mod 
erhvervsvirksomhed herved blev 
opvejet n

SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIETS UDTALELSE OM  

DOKK1	I	AARHUS

Malene Graff
Advokat

mgr@horten.dk

Rikke Søgaard Berth
Advokat

rsb@horten.dk

Som bestyrelsesmedlem i en fond skal man påse en række forpligtelser for ikke at 
ifalde et erstatningsansvar. Det gælder også selv om man som medlem er 
udpeget af en kommune.

KOMMUNER OG FONDE
Det ses til tider, at en kommune 
henlægger en erhvervsmæssig aktivitet 
til en fond, som kommunen – eventuelt 
sammen med andre – er stifter af. 

Fonden lever herefter sit selvstændige 
liv. Den er selvejende og ledes af en 

bestyrelse, så kommunen har ikke 
direkte indflydelse. Ofte vil kommunen 
dog have ret til at udpege et eller flere 
bestyrelsesmedlemmer. Spørgsmålet 
om disse medlemmers ansvar giver 
jævnligt anledning til tvivl.
 
FONDENS LEDELSE
Fondsbestyrelsen er den øverste 
myndighed og skal bestå af minimum 
tre medlemmer. Der er ikke krav om, at 
en fond skal have en direktør. Hvis 
fonden ikke har en direktør, varetager 
bestyrelsen den daglige ledelse.

Bestyrelsens medlemmer skal kunne 
agere uafhængigt, og stifteren og 
dennes nærtbeslægtede må derfor som 
udgangspunkt ikke udgøre bestyrelsens 
flertal. Også de uskrevne kommunalretlige 
regler er til hinder for, at en kommune 
udpeger flertallet af en bestyrelse. 

Typisk udpeges de folkevalgte til 
bestyrelser af denne karakter. Hvis der 
dog udpeges kommunalt ansatte, giver 
det anledning til en særlig problemstilling: 
Den ansatte kan komme i konflikt 
mellem på den ene side at skulle 
varetage fondens interesser og på den 

anden side at være underlagt sin 
arbejdsgivers instruktion og eventuelt 
blive pålagt at varetage kommunens 
interesser. 

Det bør derfor overvejes nøje, om der 
konkret foreligger særlige forhold, der 
måtte gøre det hensigtsmæssigt at 

udpege en kommunalt ansat som 
bestyrelsesmedlem. Er det ikke 
tilfældet, bør ansatte ikke udpeges. 

FONDSBESTYRELSENS OPGAVER 
Fondsbestyrelsen skal alene varetage 
fondens formål og interesser i henhold 
til fundatsen (vedtægterne). Det er 
således bestyrelsens opgave at sikre, at 
fondens aktiviteter og uddelingsformål 
fremmes bedst muligt. 

Fondsbestyrelsen skal således sikre en 
forsvarlig drift, og ved uddelinger er 
bestyrelsen forpligtet til at sikre sig, at 
uddelinger sker i overensstemmelse 
med fondens formål.

BESTYRELSESANSVAR
Bestyrelsesansvaret er personligt og 
ubegrænset, og det omfatter både 
handlinger og undladelser. Medlemmet 
hæfter for erstatningskrav med sin 
egen personlige formue og uden en 
beløbsmæssig begrænsning. 

Et bestyrelsesmedlem i en fond kan 
ifalde erstatningsansvar, hvis driften 
ikke sker i overensstemmelse med 
fondens formål. De hyppigst 

forekommende situationer, hvor 
bestyrelsesmedlemmer er ifaldet 
erstatningsansvar, er, hvor uddeling og 
anvendelse af fondsmidler et sket i strid 
med fondens formål. Også situationer, 
hvor driften er fortsat på et tidspunkt, 
hvor fonden ikke længere er i stand til 
løbende at betale sine forpligtelser, kan 
medføre ansvar.   

Det er sædvanligt, at en bestyrelse 
tegner en ledelsesansvarsforsikring. En 
sådan forsikring dækker selve 
erstatnings kravet og – nok så vigtigt 
– de sagsomkostninger, der er forbundet 
med at forsvare sig mod kravet.

Da en fond ikke er omfattet af 
kommunestyrelsesloven, kan det ikke 
antages, at der er en begrænsning for 
fondens mulighed for at tegne forsikring 
for bestyrelsesmedlemmer, der (også) 
er medlemmer af en kommunal-
bestyrelse n

BESTYRELSESANSVAR I FONDE

DET BØR OVERVEJES NØJE, OM DER KONKRET 
FORELIGGER SÆRLIGE FORHOLD, DER MÅTTE 
GØRE DET HENSIGTS MÆSSIGT AT UDPEGE EN 
KOMMUNALT ANSAT SOM BESTYRELSES-
MEDLEM. ER DET IKKE TILFÆLDET, BØR 
ANSATTE IKKE UDPEGES
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