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Af Steen Thomsen, 
professor, Center for Corporate Governance, CBS

I de senere år er der sket en markant 
professionalisering af bestyrelses-

arbejdet i de børsnoterede virksom-
heder. Det har bredt sig til de større 

virksomheder i alminde-
lighed. Men i de mindre 
virksomheder er der sket 
meget lidt trods initiati-
ver fra bl.a. Danske Re-
visorer. 

Det er en skam, for det er her, der 
er de største gevinster at hente. Hvis 
vi skal gøre en forskel for vækst og 
beskæftigelse i Danmark, er der brug 
for et fornyet fokus på ledelsen af de 
mindre virksomheder, som udgør 
hoved parten af dansk erhvervsliv.

Professionelle bestyrelser kan 
supplere ejerledernes kompetencer, 
fremtidssikre virksomhedernes stra-
tegi og forbedre deres relationer til 
omverdenen, f.eks. til bankerne. De 
kan hjælpe med generationsskifte, 
risikostyring, markedsføring, inter-
nationalisering, fi nansiering m.v. 
Når der alligevel ikke er sket ret meget, 

skyldes det til dels, at virksomhederne 
har travlt med forretningen. De har 
svært ved at fi nde tid til udviklings-
arbejde, og bestyrelsesarbejde er ikke 
nødvendigvis det, der står først for.  

En anden grund til den manglende 
professionalisering er givetvis, at de 
mindre virksomheder er usikre. Hvor 
fi nder man de rigtige bestyrelses-
medlemmer, og hvordan sikrer man 
dem de rigtige arbejdsvilkår?

Svært at afgive indfl ydelse 
De bestyrelsesmedlemmer, der byder 
sig til, er ikke nødvendigvis de rigtige. 
Det kan være svært for ejerlederne at 
afgive indfl ydelse til en bestyrelse. Og 
bestyrelseshonoraret kan også være 
en barriere. 

De færreste ejerledere bryder sig 
om at investere, hvad de ser som en 
forholdsvis stor del af virksomhedens 
overskud i bestyrelseshonorarer, 
uden nogen sikkerhed for, at pengene 
kommer hjem igen. 

Et alternativ kan være, at besty-
relsesmedlemmerne medinveste-
rer i virksomheden og på den måde 
sandsynliggør, at de faktisk kan bi-

drage med noget. Nye skatteregler og 
nogle alment tilgængelige standard-
kontrakter kunne gøre god nytte her.

Man kommer heller ikke uden om 
et behov for en holdningsændring 
blandt de professionelle, der alt for 
ofte har en bedrevidende holdning til 

ejerlederne og i virkeligheden helst er 
fri for dem. Men det er ejerlederne, 
der skaber væksten, og de professio-
nelle bestyrelsesmedlemmers rolle er 
at styrke dem, ikke at erstatte dem.

Endelig kan man ikke bare kopiere 
fra de store virksomheder. Der er også 

brug for at udvikle nye modeller for 
de mindre virksomheder. Spørgs-
målet om kontrol og ledelsessikring 
er f.eks. anderledes. Bestyrelsen an-
sætter ikke direktøren, der ofte er ho-
vedaktionær. Det er snarere omvendt. 

Bestyrelsen har ikke den samme 
hjælp fra stabsfunktioner og rådgi-
vere. Den daglige ledelse kan ikke 
bruge de samme ressourcer på at be-
tjene bestyrelsen, der må påtage sig 
en mere selvstændig rolle. 

Nogle har lidt nedladende talt om 
et behov for en pixibog-udgave af 
anbefalingerne for de børsnoterede 
selskaber. Men der er behov for at 
gentænke hele konceptet så det pas-
ser til de mindre virksomheder.

Anbefalingerne kan være helt 
frivillige uden krav om comply or 
explain, men alligevel gøre en forskel, 
hvis de kommunikeres effektivt ud. 
Måske kan respekterede erhvervs-
ledere bidrage med at forklare, hvor-
dan de har draget nytte af deres be-
styrelser. Vi har brug for god ledelse 
i de mindre virksomheder, og vi kan 
godt gøre mere, også uden at ty til 
lovgivning.

Bedre bestyrelser i mindre virksomheder

Erhvervsminister Henrik Sass Larsen (S) og DI’s administrerende direktør, 
Karsten Dybvad, diskuterer mindre virksomeders vilkår. Arkivfoto: Scanpix
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