
Udviklingen i de danske 

bestyrelser 

 

 

 

Place: Porcelænshaven 22 

Date: 7. maj 



Bestyrelsens opgaver : 

ƒ Sikre at virksomheden har den rigtige daglige ledelse 

ƒ Risici håndteres på forsvarlig vis  

ƒ Fastlægge virksomhedens strategi 

ƒ Fastsætte ambitiøse årlige mål – handlingsplaner/budgetter 

ƒ Bestyrelsesformanden: 

ƒ  sparringspartner for direktøren/direktionen 

ƒ  sikre at de relevante kompetencer er repræsenteret i bestyrelsen 

ƒ  skabe det gode team 

 

Hvordan har opgaverne udviklet sig ? 



Corporate Governance i Danmark 
Nørbyudvalget 2001, 2005, 2008 

-Uafhængighed 

-Gennemsigtighed 

 

Scheibyeudvalget 2010 

+ Kompetencer 

+ Udvalg 

 

Aagaard-Svendsen 2010 

+ Diversitet 

 

Aagaard-Svendsen 2013 

+ Forenkling 

 

 



Balancen mellem Daglig ledelse og Bestyrelsen 

 

Direktør søger bestyrelse / Bestyrelsesformand søger 

direktør ! 

 

Presset på bestyrelsen for at tage ansvar for daglige 

ledelsesbeslutninger ! 

• Finanssektoren – kreditgivning 

•  I almennyttige fonde er det bestyrelsen der bevilger 

•  Kriser 

 

Når Bestyrelsesformanden bliver arbejdende 



Risiko for tab / risiko for gevinst 
 

Fra stabilitet, robusthed og soliditet til … 

 
Aktionærernes (de institutionelle) søgen efter alpha (merafkast). 

Fokusering og performance aflønning som drivere for at skabe alpha 

 

Investeringsteorien og diversifikation,  

skal det være investor der diversificerer eller skal det være 

virksomheden ? 

   

Bankernes assymetriske aflønning – gate keeper rollen. 

 

… konkurrencedygtige, flexible og lønsomme 

virksomheder  



Strategi, handlingsplaner og budgetter 
 

Området  hvor bestyrelsen udfordrer daglig ledelse og daglig 

ledelse udfordrer bestyrelsen 

 

Fra formalia til en dynamisk proces med : 

• professionel viden om udviklingen på markedet 

• konstant søgen efter at være den mest effektive 

 

Fra budgetter og nulfejlskultur, til resultater, benchmarking 

og forbedringskultur 



Bestyrelsesformandens rolle 
 

Et job hvor ressourceindsatsen kan variere ekstremt 

meget 

• ansættelse af ny direktør 

• udpege nye bestyrelsesmedlemmer - kompetencer 

• ”kriser” 

 

Fra formalia,  

til at skabe en dynamisk bestyrelse med de rette 

kompetencer til at udfordre og coache daglig ledelse 



Bestyrelser og virksomhedstyper 
 

Den børsnoterede virksomhed  -  generalforsamlingen, børsregler 

 

De finansielle virksomheder  - et overvældende regelgrundlag ! 

 

Den familieejede virksomhed  -  den klassiske ejer / skaber 

 

Virksomhed ejet af en erhvervsdrivende fond - den langsigtede ejer 

 

Den kapitalfondsejede virksomhed  -  partnerne / bestyrelsen 

 

Den offentligt ejede virksomhed - 

                                      179/minister/ministerium/bestyrelsen 



Åbenhed og transparens 
 

B2B 

 

B2C 

 

Offentlig ejede virksomheder 

• offentlige midler  

• hjemmel  

• aktindsigt  


