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ANBEFALINGERNE I PERSPEKTIV

§ God fondsledelse: Best practice for ledelse af erhvervsdrivende fonde

§ Stor mangfoldighed blandt erhvervsdrivende fonde

§ “Soft law” versus “hard law
Best practice” versus ”kontrol & samfundskrav”

§ ”Comply or explain” (følg eller forklar)
§ Hvorfor fonden har valgt anderledes
§ Hvordan man i stedet har valgt at indrette sig

§ Fondsmyndigheden har mulighed for påbud – hvis
§ Fonden ikke forholder sig til anbefalingerne, eller
§ Forklaringen er åbenbart grundløs eller uden mening

”Best practice”

Kontrol og
samfundskrav

Fond

A/S
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1. ÅBENHED OG KOMMUNIKATION

Anbefaling 1.1

Bestyrelsen bør vedtage retningslinjer for ekstern
kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig
til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og
om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme
behovet for åbenhed og interessenternes behov og
mulighed for at opnå relevant opdateret information om
fondens forhold
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2.1 BESTYRELSENS OVERORDNEDE
OPGAVER OG ANSVAR
Anbefaling 2.1.1

 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den
erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med
fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager
stilling til fondens overordnede strategi og
uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.
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2.2 FORMANDEN OG NÆSTFORMANDEN FOR
BESTYRELSEN

Anbefaling 2.2.1
Formanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne…sikre
effektivt bestyrelsesarbejde … bedst mulige forudsætninger for
medlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

Anbefaling 2.2.2
 Hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder
bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den
erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der
sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og
kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem
formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og direktionen.
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2.3 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
OG ORGANISERING
2.3.1 Vurdere og fastlægge, hvilke kompetencer bestyrelsen har behov for

2.3.2 Struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og
indstilling af kandidater – med respekt af vedtægten

2.3.3 Udpeges på baggrund af personlige egenskaber og kompetencer under
hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer….behov for fornyelse ctr.
kontinuitet …mangfoldighed

2.3.4 Oplysninger om bestyrelsen i årsrapport og på hjemmeside
….kompetencer, udpeget af hvem, uafhængighed, valgperiode,
ledelseshverv

2.3.5 Flertallet af fondsbestyrelsens medlemmer bør ikke samtidig være i
ledelsen af dattervirksomhed(er) – bortset fra helejet egentligt
holdingselskab
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2.4.1 UAFHÆNGIGHED

 Det anbefales, at en andel af bestyrelsens medlemmer er uafhængige

• Ved 4 medlemmer: 1 uafhængig

• Ved 5-8 medlemmer: 2 uafhængige

• Ved 9-11 medlemmer: 3 uafhængige

Medarbejdervalgte repræsentanter regnes ikke med

Medarbejdervalgte repræsentanter er ikke uafhængige

Bestyrelsen afgør hvem der er uafhængige
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KRITERIER FOR UAFHÆNGIGHED

• Er, eller inden for de seneste tre år har været medlem af direktionen eller ledende
medarbejder i fonden eller associeret virksomhed

• Inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger fra
fonden/koncernen – bortset fra som medlem af fondens bestyrelse eller direktion

• Inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation med fonden/koncernen

• Er, eller inden for de seneste tre år - ansat eller partner hos ekstern revisor

• Har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år

• Er i nær familie med eller på anden måde nær på personer, der ikke er uafhængige

• Er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie
eller andre, som de særlig nær

• Er ledelsesmedlem i organisation eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden
for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden
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2.5 UDPEGNINGSPERIODE

Anbefaling 2.5.1
 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum
udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en
periode på fire år.

Anbefaling 2.5.2
 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen
fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i
ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.
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2.6. EVALUERING AF ARBEJDET I
BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN
Anbefaling 2.6.1

 Bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor
bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers
bidrag og resultatet årligt evalueres, og at resultatet drøftes i
bestyrelsen.

Anbefaling 2.6.2
 Bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions
og/eller administrators arbejde og resultater efter forud
fastsatte klare kriterier.
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3.1. LEDELSENS VEDERLAG

Anbefaling 3.1
Bestyrelsens medlemmer bør aflønnes med et fast vederlag.
Medlemmer af direktionen bør aflønnes med et fast vederlag, eventuelt
kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af
regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det ansvar og det
arbejde, der følger af hvervet.

Anbefaling 3.2
 I årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert
medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra koncernen. Endvidere
bør der oplyses om andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer,
bortset fra medarbejderrepræsentanter modtager fra fonden og
tilknyttede virksomheder.
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HUSK …

God Fondsledelse drejer sig om Fondens
formål og interesser!
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