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Ankestyrelsens brev til Silkeborg Kommune

Tilsynsudtalelse om Silkeborg Kommunes støtte til en fond 

Silkeborg Kommune har den 22. april 2020 bedt Ankestyrelsen om en 

forhåndsudtalelse om, hvorvidt Silkeborg Kommune lovligt kan støtte en 

fond, der ikke kun har lovlige kommunale formål. 

Resumé 

Ankestyrelsen vurderer, at Silkeborg Kommune kan støtte de lovlige 

kommunale aktiviteter i fonden under forudsætning af, at støtten 

øremærkes til de pågældende aktiviteter. 

Kommunen må i den forbindelse føre kontrol med, at fonden alene 

anvender den økonomiske støtte til de lovlige kommunale formål.  

Sagens oplysninger  

Følgende fremgår af henvendelsen fra Silkeborg Kommune: 

”Silkeborg Kommune har modtaget en anmodning om støtte fra 

Hjejlen A/S. Selskabet ønsker at oprette en fond til at varetage de 

aktiviteter, som selskabet pt. varetager, og selskabet søger - på 

vegne af Fonden - Silkeborg Kommune om støtte. 

Kommunen ønsker at støtte Fonden med et driftstilskud på 

1.500.000 kr. årligt i det omfang støtten kan ydes inden for 

kommunalfuldmagtens rammer.” 

Kommunen har vedlagt et udkast til et notat udarbejdet af en revisor og 

en advokat. 
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Følgende fremgår af notatet: 

”Fonden Hjejleselskabet forudsættes etableret som en 

erhvervsdrivende fond, der tillige søges godkendt som en 

almenvelgørende/almennyttig fond i henhold til ligningslovens § 8 

A. 

Fondens primære formål vil være at drive historisk tursejlads på 

Silkeborg Søerne som et led i aftalen med Silkeborg Kommune og 

at besejle brosystemet i Silkeborg Søerne og hermed beslægtet 

aktivitet i form af udlejning af de lejede skibe til selskabssejlads og 

øvrige events. 

Det vil være fondens sekundære formål at yde støtte til 

almenvelgørende/almennyttige formål i Silkeborg Kommune, 

herunder at understøtte fortsat historisk tursejlads på Silkeborg 

Søerne med det formål at tiltrække besøgende til Silkeborg og give 

disse gæster en mulighed for at opleve en væsentlig del af 

Silkeborgs kulturarv.” 

Følgende fremgår også af notatet: 

”Det er vores vurdering, at det vil være muligt at foretage en 

opdeling af Fondens fremtidige driftsaktiviteter i henholdsvis ikke-

kommercielle driftsaktiviteter og kommercielle driftsaktiviteter, og 

hvor det via en sådan opdeling vil være muligt at dokumentere og 

sikre, at et eventuelt kommunalt tilskud ikke anvendes til at 

fremme de kommercielle aktiviteter, men fuldt ud bruges til støtte 

til de ikke-kommercielle aktiviteter. 

Det er for flere af de forskellige indtægtsarter vanskeligt at lave en 

skarp afgrænsning og opdeling i kategorien ikke-kommercielle og 

kommercielle driftsaktiviteter, men det er vores forståelse, at der 

vil kunne laves følgende opdeling, som Silkeborg Kommune vil 

kunne bakke op om: 

Ikke-kommercielle driftsaktiviteter: 

 Historisk tursejlads

 Særlige sejladser i forbindelse med Regatta, River Boat og Sankt

Hans

 Salg af is, vand og øl mv. i forbindelse med disse sejladser
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Kommercielle driftsaktiviteter: 

 Udlejning af både til selskaber og andre events

 Temabaserede specialsejladser.

 Salg af mad, vand, øl og vin mv. i forbindelse med disse

sejladser

En opgørelse for 2019 viser, at en opgørelse over det antal timer 

flådens både har været i aktivitet fordeler sig med ca. 75% til de 

ikke-kommercielle aktiviteter og ca. 25% til de kommercielle 

aktiviteter. 

Der vil naturligt være en række omkostninger, der fuldt ud vil 

kunne henføres til henholdsvis de ikke-kommercielle 

og de kommercielle aktiviteter, men der vil også være en række 

omkostninger, der vil være relateret til begge kategorier. Der er 

betydelig hårdere slitage på de skibe, der anvendes til historisk 

tursejlads (pt. ikke indregnet i efterfølgende fordeling), men for en 

række af de øvrige omkostninger vil der ikke være grundlag for at 

foretage anden fordeling end i forhold til enten antal timers sejlads 

eller fordeling på baggrund af nettoomsætningen.” 

Notatet indeholder en illustrativ opgørelse af resultatet for henholdsvis 

kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter for 2019 på baggrund af 

de nævnte fordelingsnøgler (faktisk fordeling, timefordeling, 

omsætningsfordeling). 

Det fremgår af notatet, at de kommercielle aktiviteter er 

underskudsgivende, mens de kommercielle aktiviteter er 

overskudsgivende. Dette betyder ifølge notatet, at et kommunalt tilskud 

ikke vil blive brugt til at understøtte fondens kommercielle aktiviteter, 

men alene de ikke-kommercielle aktiviteter. 

Det fremgår også af notatet, at det sikres, at fondens midler alene kan 

bruges til fondens formål, og at eventuelle uddelinger fra fonden alene 

kan ske til almennyttige formål.  

Det fremgår videre, at Hjejlen A/S fortsat skal eje skibene, der lejes ud 

til fonden, som skal drive sejladsen. 

Følgende fremgår om lejen: 

”Skibene er aktuelt i Hjejlens regnskab stort set fuldt afskrevet. 

Der er udarbejdet et langsigtet vedligeholdelsesprogram for bådene 
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for at kunne opretholde disse i forsvarlig stand, der kan godkendes 

af Skibstilsynet. 

 

Baseret på det langsigtede vedligeholdelsesprogram har Hjejlens 

ledelse vurderet, at den årlige leje for den samlede flåde skal ligge 

i niveauet 3.000 t.kr. Der vil formentlig være vanskeligt at finde 

relevante sammenlignelige referencetilfælde, hvor man har en 

fastlagt markedsværdi for brugsretten til de otte skibe i Hjejle-

flåden, hvorfor der i stedet er taget udgangspunkt i det vurderede 

behov for løbende vedligeholdelse mv., alt med det formål at sikre, 

at flåden er så forsvarlig vedligeholdt, at de enkelte skibe løbende 

kan blive godkendt af skibsfartsmyndighederne.” 

 

Silkeborg Kommune har spurgt Ankestyrelsen, om kommunen kan støtte 

fonden, når skibene lejes af Hjejlen A/S til en af selskabet fastsat 

kostpris. 

 

Det fremgår af notatet, at borgmesteren i Silkeborg Kommune eller en af 

borgmesteren udpeget person, der repræsenterer kommunen, skal være 

medlem af fondens bestyrelse. 

 

Sådan vurderer vi sagen 

 

Spørgsmålet om kommuners adgang til at støtte en fond ses ikke at 

være reguleret i den skrevne lovgivning. Spørgsmålet må derfor afgøres 

efter de uskrevne regler om kommuners opgavevaretagelse; de såkaldte 

kommunalfuldmagtsregler. 

 

En kommune kan støtte en fond i det omfang, fonden varetager lovlige 

kommunale formål. 

 

Kommuner kan efter kommunalfuldmagtsreglerne lovligt varetage 

opgaver med henblik på at fremme kulturformål og støtte borgernes 

mulighed for fritidsaktiviteter. Kommuner kan også lovligt varetage 

opgaver, der har til formål generelt at fremme den lokale turistudvikling 

og at eksponere kommunen. 

 

Hvis fonden også varetager opgaver, som kommunen ikke selv kan 

varetage, skal kommunen sikre sig, at den kommunale støtte alene 

anvendes til de aktiviteter, som kommunen lovligt selv ville kunne  

varetage. Støtten skal således øremærkes til den pågældende opgave.  
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Ankestyrelsen har ikke bemærkninger til den opdeling af opgaver i 

kommunale opgaver og ikke-kommunale opgaver, der fremgår af 

notatet. 

Silkeborg Kommune kan således støtte de lovlige kommunale aktiviteter 

i fonden. Det er en forudsætning, at støtten øremærkes til de 

pågældende aktiviteter, og at kommunen fører kontrol med, at fonden 

alene anvender den økonomiske støtte til de lovlige kommunale formål. 

Det kan ske ved, at kommunen modtager regnskabsbilag eller ved 

revisionserklæringer om midlernes anvendelse. 

Ankestyrelsen henviser til Kommunernes opgaver, Karsten Revsbech, 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave 2015, side 337.  

Ankestyrelsen har i den forbindelse ikke bemærkninger til den illustrative 

regnskabsmæssige opdeling i kommercielle og ikke-kommercielle 

aktiviteter, som fremgår af notatet, herunder de forskellige 

fordelingsnøgler. 

For så vidt angår spørgsmålet om størrelsen af den leje, fonden skal 

betale til Hjejlen A/S, har Ankestyrelsen forstået oplysningerne i sagen 

sådan, at lejen ikke overstiger markedsprisen. Den kommunale støtte til 

de ikke-kommercielle formål i fonden ses derfor ikke at udgøre en 

samtidig støtte til Hjejlen A/S.  

Vi offentliggør denne udtalelse på www.ast.dk i anonymiseret form. 

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed 

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den 

lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i 

§ 48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven.

Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner 

eller undladelser. Det står i § 50 i kommunestyrelsesloven. 

Ankestyrelsen kan også afgive en vejledende udtalelse om lovligheden af 

en påtænkt kommunal disposition. 

Venlig hilsen 

Dorthe Langelund 




