Svar på 10 dages forespørgsel fra EL ang. Selskabsbestyrelser
Spg. 1: Enhedslisten ønsker at få oplyst, hvilke regler der gælder for
oplysning fra de af byrådets udpegede repræsentanter i selskabsbestyrelser mv. til byrådet,
Svar:
1.1
Aarhus Kommune er ejer eller medejer af en lang række selskaber og kommunale fællesskaber (interessentskaber). Som eksempler herpå kan nævnes Aarhus Vand A/S, Aarhus Havn A/S, Aarhus Letbane I/S, Østjyllands
Brandvæsen I/S m.fl. Hertil kommer, at Aarhus Kommune udpeger repræsentanter til et større antal bestyrelser i fonde og selvejende institutioner,
f.eks. på basis af bestemmelser i disses vedtægter.
De juridiske regler for bestyrelsesarbejde i disse meget forskellige organisationer er ikke ens. Den retlige regulering af bestyrelsens arbejde afhænger i
første omgang af, hvilken konkret organiseringsform, virksomheden har.
1.2
En bestyrelse i et aktieselskab skal som udgangspunkt varetage selskabets
interesser. Aktionærerne har en forventning om, at bestyrelsen driver A/S'et
ud fra en hensyntagen til deres interesser. Men aktieselskabets interesser er
ikke altid sammenfaldende med aktionærernes. Selskabslovens regler er
udtryk for afvejning af potentielt modstridende interesser, først og fremmest
mellem aktionærer og kreditorer. Denne pligt til at varetage selskabets interesse betegnes undertiden som den selskabsretlige loyalitetspligt.
Bestyrelsens møder udgør et fortroligt forum. Selskabsloven indeholder et
forbud mod, at bestyrelsesmedlemmer og andre selskabsrepræsentanter
uberettiget videregiver oplysninger, de har fået kendskab til som led i varetagelsen af deres hverv i selskabet. Det ligger inden for bestyrelsens kompetence at tage stilling til retningslinjer for, hvordan og med hvem, der kan ske
drøftelse af selskabets forhold. Det er vigtigt at være opmærksom på, at
disse retningslinjer skal fastsættes med udgangspunkt i selskabets interesse.
Reglerne om tavshedspligt har primært til hensigt at beskytte aktionærernes
økonomiske interesser i selskabet. Hvis Aarhus Kommune er eneaktionær i
et aktieselskab, er der ret vide rammer for, hvordan kommunen kan indrette
reglerne for kommunikation mellem selskabet og kommunen. Hvis der er
andre ejere i selskabet, skal der tages hensyn til disses interesser.
Kommunalbestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt efter forvaltningslovens
regler. Bestyrelsesmedlemmerne i kommunale aktie- og anpartsselskaber er
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omfattet af selskabslovens regler om tavshedspligt, jf. selskabslovens § 132.
Selskabslovens og forvaltningslovens regler om tavshedspligt er forskellige
på en række punkter. Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der indtræder som
bestyrelsesmedlemmer i kommunale selskaber, bør derfor være særligt
opmærksomme på indholdet af tavshedspligten efter selskabsloven, og på,
hvornår de er omfattet af hvilket regelsæt.
Ikke alle oplysninger er omfattet tavshedspligten i selskabslovens § 132.
Hovedtanken bag bestemmelsen er at beskytte selskabets interesser. Kerneområdet for den tavshedspligt, der følger af bestemmelsen, er således at
hindre uberettiget videregivelse af forretnings- og driftshemmeligheder.
Om en oplysning er omfattet af tavshedspligten kan også afhænge af, hvilke
konkrete retningslinjer, der er fastsat i det enkelte selskab. Bestyrelsen kan
således beslutte, at visse specifikke oplysninger kan videregives, forudsat
en sådan videregivelse af information ikke vil skade selskabet.
1.3
Interessentskaber er ikke lovregulerede på samme detaljerede måde som
aktieselskaber. Bestyrelsesmedlemmerne i et I/S har rollen som interessenternes partsrepræsentant, dvs. man er repræsentant for den interessent, der
har udpeget vedkommende. Rollen som partsrepræsentant skal dog naturligvis udøves inden for de rammer, der gælder for I/S'et, herunder vedtægterne.
Vedtægterne eller eventuel relevant speciallovgivning for I/S'et vil ofte indeholde bestemmelser om tavshedspligt. Bestyrelsesmedlemmerne vil dog
typisk have ret til at dele oplysninger om I/S'ets forhold med de parter, de er
udpeget af. I/S'er, der er § 60-fællesskaber, er omfattet af de offentligretlige
regler om tavshedspligt, som gælder for kommuner.

I Aarhus Kommune findes der ikke et egentlig regelsæt for oplysninger fra
de af byrådet udpegede repræsentanter i selskabsbestyrelser til byrådet.
Byrådet vedtog i dec. 2016 ’Politik for aktivt ejerskab’ og i forlængelse heraf
blev Selskabsteamet etableret. Selskabsteamet har lavet udkast til nye ensartede ejerstrategier. De første 3 af disse ejerstrategier forventes behandlet i
byrådet i løbet af januar 2018. I ejerstrategien for Aarhus Vand A/S står der i
afsnit om informations og kommunikationspolitik bl.a.:
Aarhus Kommune forventer, at Selskabet følger offentlighedslovens regler
(herunder også om mere offentlighed) med henblik på at give størst mulig
åbenhed og gennemsigtighed, dog under hensyn til den fortrolighed, som
følger f.eks. forretningsmæssige hensyn eller regler om tavshedspligt.
Endvidere står der i afsnit om samarbejde med kommunen:
Aarhus Kommune har en forventning og et ønske om, at Aarhus Kommune
og Selskabet holder hinanden orienteret om forhold, der må antages at have
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interesse for den anden part. Det skal tilstræbes at informere den anden part
så tidligt som muligt ud fra et princip om ”ingen overraskelser”, dog under
hensyntagen til regler om tavshedspligt.
Spg. 2: Enhedslisten ønsker endvidere at få oplyst om borgmesteren
har overvejelser om særlig videns påklædning af, de af byrådet, udpegede bestyrelsesmedlemmer.
Svar: Det er forventningen, at der i forbindelse med introduktion af nye byrådsmedlemmer laves et særskilt tilbud om introduktion af bestyrelsesmedlemmer som Selskabsteamet står for. Her vil der både være en generel introduktion til de nye ejerstrategier, selskabslovens regler om tavshedspligt
mv. Endvidere tilbyder KL et kursus til bestyrelsesmedlemmer i kommunale
selskaber: http://tilmeld.kl.dk/kursus2018
Spg. 3: Borgmesteren bedes oplyse, om han har overvejelser i gang til
sikring af, at byrådets repræsentation i selskabsbestyrelser m.v. faktisk fører til, at byrådet holdes orienteret om for århusianerne væsentlige udviklinger i selskaber m.v.
Svar: Det er forventningen at implementering af de nye ejerstrategier og de
årlige dialogmøder vil føre til et mere aktivt ejerskab og en tættere dialog
mellem selskab og kommune. Selskabsteamet arbejder på yderligere tiltag,
der skal understøtte samarbejde mellem kommune og selskaber.

Jacob Bundsgaard
Niels Højberg
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