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Ledelse af bestyrelsesarbejdet
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er afgørende

Globalisering og IT har øget fokus på bestyrelsernes kompetencer
og værdiskabelse. Finanskrisen skærpede kravene til Compliance og
RISK Management.
Opmærksomheden omkring Corporate
Governance har været på en stigende
trend siden Cadbury rapporten i UK i
1992, der var en reaktion på flere større erhvervsskandaler a la Nordisk Fjer i
Danmark. I 2002 vedtog USA’s kongres
Sarbanes Oxley lovgivningen og stort
set samtidig hermed stod Nørby udvalget fadder til de første anbefalinger for
god selskabsledelse her i landet. Anbefalingerne er siden opdateret et antal
gange (2005, 2008, 2008, 2010, 2011,
2013 og 2014) med Lars Nørby Johansen henholdsvis Sten Scheibye og Birgit
Aagaard-Svendsen som formand for komiteen for god selskabsledelse.
Det handler om ledelse
Den ledelsesmæssige dimension i Corporate Governance har fået stigende
betydning i god selskabsledelse, forklarer Tom Jacobsgaard, direktør i Bestyrelsesforeningen. Kompetencer, ledelse
af bestyrelsesarbejde og aktivt ejerskab
definerer i dag en fremadrettet dagsorden med fokus på værdiskabelse.
– Finanskrisen har skærpet kravene til
bestyrelsernes arbejde, ingen tvivl om
det. Størst opmærksomhed er der omkring compliance og de dilemmaer, der

Bestyrelsesforeningen, der har
460 medlemmer, blev stiftet den
7. maj 2013 med det formål,
på non-profit basis, at arbejde
for en stadig opkvalificering af
bestyrelsesarbejdet i danske
selskaber, virksomheder, organisationer og institutioner og for
en stadig forbedring af rammebetingelserne for bestyrelsesarbejdet.

er forbundet med hermed. Stort tidsforbrug, mange formalia og check-the-box
øvelser samt begrænsninger i ledelsens
råderum til at kunne træffe de for selskabet relevante beslutninger, på det for selskabet og aktionærerne rette tidspunkt,
udtaler Tom Jacobsgaard, direktør for
Bestyrelsesforeningen samt programdirektør for CBS Executive.
Øgede krav til rapportering
Det er naturligt, at der går en politisk
proces i gang under og efter kriser, hvor
virksomheder og finansielle institutter
lukker med betydelige omkostninger for
aktionærer, medarbejdere og samfund.
Man leder efter de skyldige. Det politiske
system vedtager flere og nye regler. Der
oprustes på kontrolsiden og kravene til
rapportering stiger.
– Problemet er, at punktet for en velbegrundet oprustning på compliance området er passeret, og at fundamentale
forudsætninger for selskabsledelse og
værdiskabelse presses i baggrunden,
og mere er på vej drevet af institutioner
og interesse gruppe, i EU og Globalt,
som i bedste fald har et teoretisk indblik
i selskabsledelse, og som er optaget af
ideen om, at ”one size fits all”, tilføjer Jacobsgaard.
Det handler – også – om sund
fornuft
Det er afgørende med et forsvar af den
danske (og nordiske) corporate governance model, så sund fornuft, værdier
og kompetencer også fremadrettet kan
præge bestyrelsernes beslutninger og
samspil med ledelse, ejere og stakeholders. Det vil være en fejl at skabe uklarhed i kompetencefordelingen mellem
aktionærer og bestyrelse, som aktionærrettighedsdirektivet bl.a. lægger op til.
Ejerne må gøre deres indflydelse gæl-

n Tom Jacobsgaard, direktør for
Bestyrelsesforeningen samt
programdirektør for CBS Executive.
dende gennem bestyrelsen, og er de ikke
tilfredse, må de udskifte i bestyrelsen. På
samme måde som en af bestyrelsens
vigtige opgaver er at evaluere direktionen og skifte ud, når det er relevant.
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At forstå det, der sker i omverdenen, og at det, der sker i omverdenen går på tværs af
de eksisterende og tilvante branchestrukturer, stiller øgede krav til bestyrelserne og de
enkelte bestyrelsesmedlemmer om viden, erfaring og arbejdsindsats samt til ledelsen
af bestyrelsesarbejdet. ”Boardwork in times of change” er et nyt begreb, som man vil
komme til at hører meget mere om – og bruge betydelig indsats på at udvikle.
Den klare rollefordeling og indbyggede
checks & balances mellem ejere og bestyrelse henholdsvis bestyrelse og direktion er bedste udgangspunkt for værdiskabelse og selskabsledelse.
– Finanskrisen har medvirket til, at niveauet for RISK Management er steget.
Fagligt som i prioritet på bestyrelsens
dagsorden. Der er færre som i dag overser den uomtvistelige sammenhæng
mellem afkast og risiko. Forretningsmodeller og strategiplaner risikovurderes i
bestyrelseslokalerne. Der tages stilling
til risikoappetit såvel som hvor selskabet
har viden, kompetencer og systemer til
at påtage sig risici – og hvor ikke. Risikobillede og udvikling i risikoprofil følges
på risikokort og diskuteres i bestyrelse
og direktion, påpeger Tom Jacobsgaard.
Globalisering, digitalisering
og nye forretningsmodeller
Risikostyring er en kernekompetence i
det 21 århundrede med hurtigere ændringer, større udsving og stigende usikkerhed. ”Industry Disruption” er et be-

greb, som kommer på dagsorden i stort
set alle bestyrelseslokaler. Globalisering,
digitalisering og nye forretningsmodeller
vil ændre forretningsgrundlag og konkurrenceparametre for selskaberne og
branchestrukturer. Starbucks er ved at
blive én af de største pengeformidlere, Uber vil ændre taxa branchen som
Amazon allerede alle har ændret boghandler-, logistik- og datacenterbranchen. Eksemplerne er legio. Ledelsen
af bestyrelsesarbejdet er afgørende i, at
selskabet får defineret en fremadrettet
dagsorden og sikret sig kompetencer og
organisatorisk agilitet til at sikre værdiskabelsen.
Fra fritidsbeskæftigelse
til fuldtidsarbejde
Bestyrelsesarbejde har gennem de seneste 5-10 år ændret karakter fra fritidsbeskæftigelse til noget, der minder
et egentligt arbejde. Blot fordelt på flere
selskaber. Bestyrelsesmedlemmer og
ikke mindst formændene i større selskaber forudsættes at følge selskaberne lø-

bende og kunne mødes med kort varsel
– i særlige situationer med stor frekvens.
Arbejdsmængden er steget betydeligt,
og i eksempelvis finansielle institutioner
er det ikke ualmindeligt, at forberedelsesarbejdet før et bestyrelsesmøde inkluderer læsning af 800 siders materiale.
– Der er et stort behov for at få italesat
betydningen af et godt bestyrelsesarbejde bredt i erhvervslivet, hvor mindre
og mellemstore, familieejede selskaber
spiller en betydelig rolle. Fx er der behov for, at skabe forståelse for, at det er
en idé med en adskillelse af ejerrollen,
bestyrelse og den daglige ledelse. Den
model, hvor man har checks and balance indbygget mellem de forskellige
niveauer, og tillagt forskellige roller, er
godt gennemprøvet og ser ud til at virke. Alt for meget kan gå galt, hvis man
blander rollerne sammen, pointerer Tom
Jacobsgaard og skynder sig at tilføje at
corporate governance og bestyrelserne i
de store selskaber i Danmark er med helt
i front, også international set, slutter Tom
Jacobsgaard. H

