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Ankestyrelsens brev til KL 

Tilsynsudtalelse om kommunal støtte til en fond   

KL har som repræsentant for Morsø Kommune den 11. oktober 2019 

bedt Ankestyrelsen om en forhåndsudtalelse om, hvorvidt Morsø 

Kommune lovligt kan overdrage sin fordring på Ejendomsselskabet MKF 

A/S til Dueholmfonden. 

Resumé 

Efter Ankestyrelsens opfattelse er det en forudsætning for lovligheden af 

kommunens overdragelse af fordringen til fonden, at det fremgår af 

fondens vedtægter, at formålsbestemmelserne ikke kan ændres uden 

Morsø Kommunes godkendelse. På den måde sikres det, at formålet ikke 

ændres til et formål, som kommune ikke må støtte. 

Ankestyrelsen har ikke bemærkninger til KL’s henvisning til, at kultur- og 

fritidsområdet er et af de kerneområder, som kommuner kan varetage 

med hjemmel kommunalfuldmagtsreglerne.  

På det foreliggende grundlag har Ankestyrelsen dog ikke taget nærmere 

stilling til, om alle fondens formål er lovlige kommunale formål. 

Ankestyrelsen har ikke taget stilling til vedtægterne for 

Ejendomsselskabet MKF A/S, herunder bestemmelserne om formål, 

udbytte og vedtægtsændringer.  
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Efter Ankestyrelsens opfattelse er det alene afgørende for lovligheden af 

den påtænkte overdragelse af kommunens fordring, at overdragelsen til 

Dueholmfonden er lovlig. Overdragelsen er lovlig i det omfang, fonden 

alene varetager lovlige kommunale formål, som ikke efterfølgende kan 

ændres til formål, som kommunen ikke må støtte. 

Sagens oplysninger  

Dette fremgår blandt andet af henvendelsen fra KL: 

”Morsø Kommune ønsker at bidrage til, at der kan ske en række 

større forbedringer og vedligeholdelsesarbejder på en arena, som 

er beliggende i kommunen. 

Arenaen er ejet af et selskab – Ejendomsselskabet MKF A/S 

(herefter "Ejendomsselskabet") – som har en fond – 

Dueholmfonden - som hovedaktionær (herefter "fonden"). 

Arenaens største indtægtskilde er Morsø Kommune, som lejer 

forskellige faciliteter til kommunens skoler og fritidstilbud osv. 

Ejendomsselskabet er i øjeblikket i gang med en række 

forbedringer, vedligeholdelsesarbejder samt mindre udvidelser af 

arenaen med tilhørende faciliteter. I den forbindelse er der brug 

for supplerende låntagning. 

Kommunen ønsker som nævnt at understøtte vedligeholdelsen og 

udvidelsen af arenaen. 

Dette påtænkes at ske på den måde, at kommunen som en gave 

til fonden overdrager den fordring, som kommunen har på 

Ejendomsselskabet, jf. herom nedenfor. 

Fordringen skal herefter konverteres til ansvarlig kapital i form af 

aktier i Ejendomsselskabet, hvorved selskabets 

betalingsforpligtelser i forhold til pantebrevet frigøres. 

Det har stor betydning for Ejendomsselskabet, at egenkapitalen i 

selskabet har en sådan væsentlig størrelse, at der kan forhandles 

de mest gunstige vilkår hos långivere mv. 

Kommunens bidrag til ovennævnte forbedring mv. af arenaen 

tænkes at ske på følgende måde: 



3 

Morsø Kommune påtænker at overdrage en fordring, som 

kommunen har på ejeren af arenaen (Ejendomsselskabet). 

Kommunen har denne fordring på selskabet, fordi kommunen i 

2007 bidrog til opførelsen af arenaen i form af et rente- og 

afdragsfrit lån til Ejendomsselskabet. 

Lånet blev givet under forudsætning af 1) kommunens 

godkendelse af eventuelle vedtægtsændringer i selskabet samt 2) 

udbyttebegrænsning i selskabet (se uddybende herom nedenfor 

vedrørende pantebrevet). 

Overdragelsen af fordringen på selskabet skal ske i form af en 

gave til fonden (dvs. hovedaktionæren i Ejendomsselskabet). 

Gaven tillægges fondens grundkapital. 

Overdragelsen af fordringen giver som nævnt ovenfor mulighed 

for, at der i Ejendomsselskabet skabes den fornødne kapital til 

brug for optagelse af lån, som er nødvendig for at kunne foretage 

forbedringer, vedligeholdelsesarbejder samt mindre udvidelser af 

arenaen med tilhørende faciliteter. 

Morsø Kommune ønsker således at bidrage finansielt til, at 

sådanne vedligeholdelsesarbejder mv. på arenaen kan 

virkeliggøres. 

Kommunen ønsker at sikre sig, at den påtænkte overdragelse af 

fordringen er i overensstemmelse med lovgivningen.” 

KL har oplyst, at det rente- og afdragsfri lån til Ejendomsselskabet MKF 

A/S er på 11.400.000 kr.  

Dette fremgår af fondens vedtægter: 

”§ 3. 

[…] 

Formål: 

Fonden har til formål at eje, videreudvikle og forestå driften, 

herunder udlejning af et center til anvendelse for kultur, 
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kongres-, sports-aktiviteter, og offentlige institutioner, samt dertil 

naturligt hørende aktiviteter. 

Fondens formål kan opfyldes ved fondens ejerskab af 

kapitalandele i datterselskaber, hvis selskabsformål opfylder 

fondens formål. Ejerskabet af sådanne selskaber kan være hel 

eller delvis. 

Det er indbefattet i formålet, at fonden har til hensigt 

almennyttigt at fremme vilkårene for sport, kultur og erhverv 

generelt på Mors. 

[…]  

Anvendelse af overskud: 

§ 9.

Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af fondens midler i 

overensstemmelse med formålsbestemmelsen. 

[…] 

Ændring af vedtægter: 

§11.

Indstilling fra bestyrelsen om ændring af fondens vedtægter eller 

fondens opløsning, kræver at 4 bestyrelsesmedlemmer stemmer 

herfor. 

Ved fondens ophør skal nettoformuen anvendes til formål i 

overensstemmelse med fondens formålsparagraf.” 

KL har oplyst, at Morsø Kommunes lån til Ejendomsselskabet MKF A/S 

blev drøftet med Statsamtet Nordjylland i oktober 2005. 

Dette fremgår af KL’s henvendelse: 

”I det foreliggende tilfælde, er det KL-konsulenternes 

vurdering, at fondsformålet ligger inden for formål, som 

kommunen kan støtte. 
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Tilsvarende gælder for Ejendomsselskabet, som fondens 

aktiviteter udøves gennem. Der henvises til fondsvedtægtens 

§ 3 og § 3 i Ejendomsselskabets vedtægt.

Der henvises til det ovenfor generelt beskrevne om kultur- og 

fritidsområdet som et af de kerneområder, som varetages af 

kommuner med hjemmel kommunalfuldmagtsreglerne.  

[…] 

Det er på denne baggrund KL-konsulenternes vurdering, at den 

påtænkte disposition ligger inden for lovgivningens rammer, og 

at kommunen på fornøden vis har sikret sig, dels at den 

kommunale støtte alene medgår til formål som kommunen 

lovligt kan støtte, dels at eventuel udbyttebetaling ligger inden 

for lovgivningens rammer.” 

Sådan vurderer vi sagen 

Spørgsmålet om kommuners adgang til at overdrage en fordring til 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. 

Morsø Kommunes overdragelse af fordringen på Ejendomsselskabet MKF 

A/S på 11.400.000 kr. til Dueholmfonden vil betyde, at kommunen 

derved støtter fonden.   

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

kommunale formål.  

Morsø Kommunes støtte til Dueholmfonden tillægges fondens 

grundkapital. Det indebærer, at støtten ikke kan øremærkes. Fonden må 

derfor udelukkende varetage lovlige kommunale opgaver. Det gælder 

både nu og fremover. 

Efter Ankestyrelsens opfattelse er det derfor en forudsætning for 

lovligheden af kommunens overdragelse af fordringen til fonden, at det 

fremgår af fondens vedtægter, at formålsbestemmelserne ikke kan 

ændres uden Morsø Kommunes godkendelse. På den måde sikres det, at 

formålet ikke ændres til et formål, som kommune ikke må støtte. 
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Ankestyrelsen har ikke bemærkninger til KL’s henvisning til, at kultur- og 

fritidsområdet er et af de kerneområder, som kommuner kan varetage 

med hjemmel kommunalfuldmagtsreglerne.  

På det foreliggende grundlag har Ankestyrelsen dog ikke taget nærmere 

stilling til, om alle fondens formål er lovlige kommunale formål.  

Ankestyrelsen henviser i den forbindelse til, at vi har forstået KL’s 

henvendelse sådan, at KL ikke er i tvivl om, at kommunen kan støtte alle 

fondens formål.   

Hvis KL ønsker Ankestyrelsens stillingtagen til om alle fondens formål 

kan støttes af kommunen, har KL mulighed for at kontakte os igen og i 

den forbindelse oplyse nærmere om baggrunden for KL’s egen vurdering 

af de enkelte formål. Ankestyrelsen henviser i den forbindelse særligt til, 

at det fremgår af § 3 i vedtægterne for Dueholmfonden, at fondens 

formål kan opfyldes ved fondens ejerskab af kapitalandele i 

datterselskaber, hvis selskabsformål opfylder fondens formål. Dette ses 

umiddelbart at kunne indebære, at Morsø Kommune støtter en fond, der 

kan eje datterselskaber, der ikke udelukkende har lovlige kommunale 

formål. 

Det fremgår af vedtægterne for fonden, at bestyrelsen træffer beslutning 

om anvendelse af fondens midler i overensstemmelse med 

formålsbestemmelsen. Fondens opgavevaretagelse sker derfor ikke med 

henblik på at opnå fortjeneste og der er ingen udbyttebetaling. 

Som det fremgår, har Ankestyrelsen har ikke taget stilling til 

vedtægterne for Ejendomsselskabet MKF A/S, herunder bestemmelserne 

om formål, udbytte og vedtægtsændringer.  

Efter Ankestyrelsens opfattelse er det alene afgørende for lovligheden af 

den påtænkte overdragelse af kommunens fordring, at overdragelsen til 

Dueholmfonden er lovlig. Overdragelsen er lovlig i det omfang, fonden 

alene varetager lovlige kommunale formål, som ikke efterfølgende kan 

ændres til formål, som kommunen ikke må støtte.  

Vi offentliggør denne udtalelse på www.ast.dk.  

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed 

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den 

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




