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Frumvarp til laga um hlutafélðg, 404. og 436. mál, opinber hlutafélög

Á fundi borgarráðs í dag var lögð fram umsögn skrifstofustjóra lögfræðiskrifstofu frá 17. þ.m. 
um frumvörp til laga um opinber hlutafélög, sbr. bréf efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis 
frá 10. s.m.

Borgarráð samþykkti umsögnina, sem fylgir í ljósriti.

Steinunn Valdís Óskarsdóttir
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Frumvarp til laga um hlutafélög, 404. mál, opinber hlutafélög og frumvarp til laga um 
hlutafélög, 436. mál, opinber hlutafélög

Efnahags- og viðskiptanefiid Alþingis heíiar sent Reykjavíkurborg til umsagnar tvö frumvörp 
til laga um hlutafélög, opinber hlutafélög, 404. og 436. mál. Frestur til að skila umsögnum um 
firumvörpin er til 23. febrúar n.k.

Undanfarin ár hefiir það færst mjög í vöxt að stofiiuð séu hlutafélög til að fara með verkefiii 
opinberra aðila.enda hlutafélagaformið að mörgu leyti mjög aðgengilegt rekstrarform. Þótt 
telja verði þarft að fram komi fi*umvörp sem miði að því að skilgreina sérstöðu opinberra 
hlutafélaga og rétt hluthafa, kjörinna fulltrúa og almennings til upplýsinga um málefed slíkra 
félaga er vakin athygli á því að þau sjónarmið sem eiga við vim hlutafélög í opinberri eigu 
eiga ekki síður við um fleiri fyrirtækjaform. Er þar fyrst að nefiia sameignarfyrirtæki en bæði 
Landsvirkjun og Orkuveita Reykjavíkur eru sameignárfyrirtæki. Þá eru Faxaflóahafhir sf. 
sameignarfélag. Um sameignarfyrirtæki og sameignarfélög gilda, eins og um hlutafélög, 
reglur einkaréttarins en ekki opinbers réttar. Ef talið er tilefni til að setja sérstök lagaákvæði 
um hlutafélög í opinberri eigu, þ.m.t. upplýsingaskyldu félaganna til kjörinna fulltrúa og 
almennings, er ekki síður þörf á að samskonar ákvæði verði látin gilda um annað 
fyrirtækjaform á einkaréttarsviði í eigu opinberra aðila. Miklu skiptir að sveitarfélög hafi fullt 
svigrúm til að velja það fyrirtækjaform sem hveiju sinni hentar tilteknum rekstri 
sveitarfélagsins. Því er mikilvægt að það séu ekki mismunandi ákvæði um upplýsingaskyldu 
fyrirtækjanna sem ráði slíku vali heldur það rekstrarform sem hentugast þykir hveiju sinni.

Þá verður að telja eðlilegt í ljósi stjómarskrárvarins sjálfsstjómarréttar sveitarfélaganna að 
samráð sé haft við sveitarfélögin áður en sérstök lagaákvæði eru sett um slíka aukna 
upplýsingaskyldu og annað sem sérstaða slíkra fyrirtækja kallar á. Slíkt samráð ætti m.a. að 
taka til þess hversu langt beri að ganga í lagasetningu, hvaða svigrúm sveitarfélög eiga 
hugsanlega að hafa til að kveða á um upplýsingaskyldu einstakra fyrirtækja í samþykktum 
þeirra o.s.frv. Með vísan til framansagðs er ekki tilefiii að svo stöddu til að gera efhislegar 
athugasemdir við einstök ákvæði fhimvarpannatveggja

Kristbjörg Stephensen, hdl. 
skrifstofustjóri lögfræðiskrifstofu


