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3.11.

Offentlige bestyrelser
af Christian S. Nissen, freelance-rådgiver, bestyrelsesmedlem

1. Indledning

Bestyrelsesledede offentlige selskaber og institutioner ligger
i gråzonen mellem på den ene side privatejede, kommerciel-
le virksomheder og de mange former for private organisati-
oner og foreninger og på den anden side den offentlige for-
valtning, som vi kender den fra ministeriernes departemen-
ter, styrelser og institutioner samt i de kommunale forvalt-
ninger og institutioner.

Der er tale om et meget bredt felt af organisationer med
mange indbyrdes forskelle med hensyn til formål, organisa-
torisk forankring, styreform, aktivitet osv. Det fælles træk,
der i denne artikel vil blive belyst er, at de er offentligt ejede,
men med bestyrelseskonstruktionen, der ledelsesmæssigt
placerer dem uden for det gængse politisk-administrative
ledelsessystem1.

Det betyder, at mange af de regler, sædvaner, normer og
gode råd om bestyrelsesarbejdet, som beskrives i Bestyrel-
seshåndbogens øvrige artikler, også gælder for de offentlige
bestyrelser. Der er imidlertid – og det er begrundelsen for
denne artikel – en række forhold, hvor vilkårene for og ka-
rakteren af arbejdet i de offentlige bestyrelser adskiller sig
fra tilsvarene forhold i private virksomhedsbestyrelser.

Artiklens to 
målgrupper

Artiklen henvender sig derfor især til to målgrupper. For det
første til de, der med en baggrund i private virksomheder

1) Rent terminologisk anvendes betegnelserne “virksomhed”,
“selskab”, “organisation” og “institution” lidt i flæng. Dog vil
de to første typisk blive anvendt, hvor der er tale om et overve-
jende eller væsentligt element af forretningsmæssig drift, mens
begrebet “institution” i almindelig tale passer bedre på de en-
heder, der udøver mere almindelig offentlig virksomhed.
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og erfaringer fra disses bestyrelser udpeges til at sidde i of-
fentlige bestyrelser. De vil ofte møde andre rammevilkår for
bestyrelsesarbejdet og en anden og fremmed intern virk-
somhedskultur. For det andet de medlemmer i offentlige be-
styrelser, som har en baggrund i politisk arbejde eller kom-
mer fra den offentlige forvaltning, hvis arbejdsgange, sags-
forberedelse og beslutningsmåder ikke uden videre kan el-
ler bør overføres til bestyrelsesarbejdet.

Denne artikels særlige fokus på forskellene mellem private
og offentlige bestyrelser2 og på forskelle mellem bestyrelses-
arbejde og de almindelige politisk-administrative organisa-
tioner indebærer, at læseren for at få det fulde indblik i og
vejledning om arbejdet i en offentlig bestyrelse også bør bru-
ge de mange andre artikler i Bestyrelseshåndbogen.

2. Afgrænsning og kategorisering

Væsentlige 
indbyrdes forskelle

Bortset fra det fælles træk, at der er tale om organisationer,
hvor det politisk er besluttet, at de skal ligge i det offentlige
regi men ledes af en bestyrelse, er der et stort spænd af vari-
ationer. I den ene ende finder vi helt eller delvist offentligt
ejede aktieselskaber, der reguleres efter aktieselskabslovens
bestemmelser og som producerer varer og tjenester i et kon-
kurrencemarked med et langsigtet driftsøkonomisk afkast
som afgørende mål. 

I den anden ende er der organisationer, som med hensyn til
deres formål og produktion ikke er til at skelne fra de almin-
delige offentlige institutioner, men hvor det af den ene eller
anden grund er besluttet politisk, at de styringsmæssigt skal
lægges uden for det sædvanlige politisk-administrative le-
delseshierarki. Her vil det typisk ikke være et mål i sig selv
at generere økonomisk overskud men at udføre en offentlig
serviceproduktion på en driftsøkonomisk forsvarlig måde
inden for vedtagne budgetrammer. For at gøre billedet en
tand mere kompliceret kan der også peges på bestyrelsesle-
dede institutioner, der formelt er selvejende men som med
hel eller delvis finansiering fra staten eller kommunerne ud

2) Artiklens hovedfokus er rettet mod bestyrelser i statslige, be-
styrelsesledede selskaber og institutioner. De anførte betragt-
ninger gør sig imidlertid i det store og hele også gældende for
selvejende institutioner af offentlig karakter og i den kommu-
nale verden. Derfor er der kun enkelte steder sket særskilt om-
tale af disse institutioner.
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fra enhver betragtning må betragtes som en del af den poli-
tisk ledede offentlige sektor, også på trods af at bestyrelserne
her som regel rummer et betydeligt element af selvsupple-
ring.

Grænserne flytter 
sig

Det, der er fælles for disse meget forskellige organisationer
er, at de varetager opgaver, der i et eller andet omfang anses
for at have en særlig samfundsmæssig betydning og offent-
lig interesse. Heller ikke dette er imidlertid et klart kriteri-
um. For det første har grænsen mellem, hvad der er det of-
fentliges opgaver, og hvad der løses i privat regi, aldrig væ-
ret klar og logisk. Meget er på dette område præget af histo-
risk tradition og politiske tilfældigheder. 

For det andet har grænsen i de senere år ved en række priva-
tiseringer af offentlige virksomheder flyttet sig, eller er ved
at flytte sig. Der er således virksomheder, som oprindeligt
var en helt integreret del af det offentlige forvaltningssy-
stem, men som i dag er fuldt privatiserede, privatejede virk-
somheder uden offentligt engagement (f.eks. TDC). Andre
står så at sige i vadestedet som f.eks. Københavns Lufthavn
A/S, hvor staten er minoritetsaktionær, og DONG Energy
A/S, hvor staten som eneejer forbereder et salg af en “stor
mindretalsdel” af sine aktier. 

Men der er fælles 
træk

Til trods for disse mange forskelle og flyttende grænser, er
der væsentlige fælles træk, som i større eller mindre grad
har betydning for de offentlige bestyrelsers arbejde. Det er
først og fremmest det forhold, at arbejdet i den offentlige be-
styrelse er underlagt mange af de samme vilkår som gælder
for almindelige forvaltningsenheder med hensyn til politisk
og offentlig bevågenhed. F.eks. kan almindelige driftsanlig-
gender, som i en privat virksomhed næppe nogensinde ville
komme på bestyrelsesdagsordenen, pludselig blive en
brændbar politisk sag, som ikke bare bestyrelsen men også
den ressortansvarlige minister bliver nødt til at forholde sig
til. Samtidig kan man sige – for nu at vende fokus den anden
vej –, at selve bestyrelseskonstruktionen stiller en række
krav til bestyrelsens arbejde, som ikke altid har relevans el-
ler samme vægt i en offentlig forvaltning. Det gælder f.eks.
det kollegiale indbyrdes forhold bestyrelsesmedlemmerne
imellem og arbejdsdelingen mellem bestyrelsens, ejerens og
driftsledelsens opgaver og ansvar. Sådanne elementer i pro-
fessionelt bestyrelsesarbejde bør også tillægges stor vægt i
offentlige bestyrelser, hvis bestyrelsen skal fungere godt, og
hvis det skal give mening at indsætte en bestyrelse i en of-
fentligt ejet virksomhed.
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Et bud på en 
kategorisering

De bestyrelsesledede offentlige virksomheder, institutioner
og organisationer kan ikke inddeles i klart adskilte kategori-
er. Når man ser på ejerforhold, aktivitetsområder, graden af
konkurrenceudsættelse osv. er der tale om store forskelle,
hvor organisationsformen ikke sjældent er betinget af histo-
risk-politiske forhold. Med dette forbehold in mente er der i
det følgende givet et bud på en opdeling i hovedkategorier.

Aktieselskaber På et bredt felt af aktivitetsområder er det offentlige ejerskab
(eller den offentlige deltagelse) organiseret i aktieselskabs-
formen, hvilket indebærer, at selskabets aktiviteter og ledel-
sesform er omfattet af aktieselskabslovens bestemmelser.3 

Typisk for mange aktieselskaber med helt eller delvist stats-
ligt ejerskab er, at der er tale om klassiske offentlige aktivi-
tetsområder inden for forsynings-, infrastruktur- og trans-
portområdet. For fleres vedkommende er der tale om tradi-
tionelle monopoler, som i de senere år i stadig højere grad
opererer kommercielt i et konkurrencemarked. Som et led i
en liberaliseringsproces er de i første omgang blevet omdan-
net til aktieselskaber, hvorefter staten ejerandel er blevet re-
duceret. Det gælder f.eks. Post Danmark A/S og Køben-
havns Lufthavne A/S. Her kan også nævnes DONG Energy
A/S og TV2 A/S, hvor staten for begges vedkommende for-
bereder en hel eller delvis privatisering gennem et salg af
aktier. På det kommunale område vinder aktieselskabsfor-
men – typisk som rammen om et samarbejde mellem flere
kommuner – frem som organisationsform inden for forsy-
nings- og miljøområdet.

Aktieselskabsformen er også valgt som organisationsform
ved en række store offentlige anlægs- og udviklingsprojek-
ter. Det gælder f.eks. Sund & Bælt Holding A/S med de 100
pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund,
Sund & Bælt Partner A/S og Femern Bælt A/S. Hertil kan
også regnes interessentskabet Ørestadsselskabet I/S (ejet af
staten og Københavns kommune), der nu er i fusion med
det 100 pct. statsejede Københavns Havn A/S, for dermed at
blive delt i et selskab for henholdsvis metroen og arealud-
vikling.

3) En grundig gennemgang af aktieselskaber med statslig delta-
gelse findes i publikationerne “Statslige aktieselskaber – tilsyn,
ansvar og styring” (2003) og “Staten som aktionær” (2004). Men
da, der som nævnt i disse år sker en hurtig udvikling i organi-
seringen på dette område, svarer ikke alle oplysninger til den
aktuelle situation.
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Det karakteristiske, fælles træk ved aktieselskaberne er, at
de (ganske vist med visse særregler, se senere) er underlagt
aktieselskabslovens bestemmelser, hvilket bl.a. indebærer,
at bestyrelsen formelt har en mere selvstændig rolle, end vi
finder i andre offentligt ejede selskaber.

Interessentskaber og 
“selvstændig offent-
lig virksomhed”

Inden for forsynings-, transport- og miljøområdet finder vi
en særlig gruppe offentlige virksomheder med bestyrelser.
Det gælder f.eks. nogle af de fælleskommunale selskaber,
både lokale eller regionale virksomheder som Vestforbræn-
ding I/S og større landsdækkende selskaber som Kommu-
nekemi I/S. Her er der som regel tale om ordinære kommu-
nale driftsområder, hvor flere kommuner går sammen om at
drive aktiviteten.

En særlig organisationsform er valgt for den statslige jernba-
nedrift, hvor det tidligere Statsbanerne (DSB), nu er opdelt i
to selskaber. Mens ansvaret for jernbanenettet varetages af
Banedanmark (se nedefor), er selve togdriften, der ved en li-
beralisering er blevet konkurrenceudsat, placeret hos DSB i
en særlig selskabsform “Selvstændig offentlig virksomhed”,
der bl.a. indebærer, at kun det økonomiske netto-mellem-
værende mellem virksomheden og staten optræder på de
årlige finanslove. Til kategorien af “selvstændige offentlige
virksomheder” hører også i en styringsmæssig sammen-
hæng DR (Danmarks Radio), der imidlertid ikke i økono-
misk henseende befinder sig i et konkurrencemarked.

Offentlige institu-
tioner med (service-) 
produktion på ikke-
markedsvilkår

Udover de ovenfor omtalte virksomheder, der i betydeligt
omfang producerer varer og tjenester i konkurrence med
private virksomheder, er der en lang og meget varieret ræk-
ke af offentlige organisationer og institutioner, der alle ledes
af bestyrelser, men som ikke, eller kun i begrænset omfang,
fungerer på almindelige markedsvilkår. Det gælder f.eks.
tidligere omtalte Banedanmark og Det kongelige Teater, der
begge er statsvirksomheder med en række frihedsgrader i
forhold til den finanslovsmæssige styring. 

En særlig kategori udgøres af virksomheder og institutioner,
der som LD og ATP er etableret for at administrere pensi-
onsmidler, og institutioner, der som f.eks. “Danske fiskeres
kulturelle fond” og Landlegatet uddeler midler til særlige
formål inden for fiskeri og landbrug og Danmarks Grund-
forskningsfond og Eksportkreditfonden med en tilsvarende
opgave inden for henholdsvis forskning og eksportfremme.

Den store bredde og variation kan også illustreres ved at
pege på Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behand-



3.11. Offentlige bestyrelser

6 3.11. Bestyrelseshåndbogen 4/September 2007

©
 B

ø
rsen

 Fo
ru

m
 A

/S, B
ø

rsen
 Led

elsesh
ån

d
b

ø
g

er

ling og Københavns Teater samt den selvejende institution
Dansk Standard samt en række institutionstyper inden for
undervisningsområdet: Universiteterne, gymnasier, centre
for videregående uddannelser (CVU’er) og erhvervsskoler,
der alle er selvejende institutioner med egne bestyrelser,
men stort set udelukkende offentligt finansierede. 

3. Hvorfor etableres bestyrelser i offentlige 
virksomheder og institutioner?

I lyset af den store, indbyrdes forskellighed mellem de man-
ge bestyrelsesledede offentlige virksomheder og institutio-
ner kan der være grund til kort at omtale nogle af de hensyn
og formål, der kan ligge til grund for valget af bestyrelses-
formen frem for den mere sædvanlige politisk-administrati-
ve ledelsesform i den offentlige sektor. Som det ses, kan flere
af de nedenfor nævnte begrundelser godt gøre sig gældende
for en og samme bestyrelse.

Aktiviteten er 
usædvanlig for 
den offentlige 
forvaltning

En helt generel begrundelse for at etablere et bestyrelsesle-
det selskab er, at den pågældende aktivitet ligger uden for
det felt, som de statslige og kommunale forvaltninger nor-
malt beskæftiger sig med, eller har en særlig karakter, som
gør det hensigtsmæssigt at indskyde en bestyrelse i ledelse-
skæden mellem den politisk ledede forvaltning og aktivite-
ten. Denne overordnede grund kan føre frem til flere, mere
specifikke begrundelser.

Erhvervsmæssig 
drift

Som det fremgik af afsnit 2 er en række af de pågældende
selskaber og institutioner engagerede i erhvervsmæssige ak-
tiviteter og leverer deres varer og tjenester til et marked,
hvor de konkurrerer med private, kommercielle virksomhe-
der. For at sikre ensartede vilkår i disse markeder, har det
været nærliggende at lade de offentlige virksomheder regu-
lere af aktieselskabslovens bestemmelser, hvilket bl.a. inde-
bærer, at virksomhederne ledes af en bestyrelse.

Inddragelse af 
ekstern ekspertise

Både ved erhvervsmæssig drift og ved gennemførelse af
større anlægs- og udviklingsopgaver, kan bestyrelsesformen
være en hensigtsmæssig måde at hente ekstern ekspertise
ind til ledelse af virksomheden, fordi den offentlige forvalt-
ning måske ikke råder over de pågældende kompetencer.

Deling af indflydelse 
og ansvar

Dannelse af et bestyrelsesledet selskab kan også være en
måde at fordele indflydelse og ansvar på flere ejere. Det kan
være tilfældet i et offentligt-privat samarbejde som f.eks.
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SAS eller et selskab som Statens og Kommunernes Indkøbs
Service A/S, hvor staten og kommunerne er sammen om
aktiviteten. Det samme gør sig gældende ved de mange fæl-
leskommunale selskaber, f.eks. drift af et forbrændingsan-
læg, hvor en enkelt kommune er for lille til en hensigtsmæs-
sig drift af aktiviteten. En særlig variant af dette formål er de
tilfælde, hvor man med bestyrelseskonstruktionen kan ind-
drage repræsentanter for organiserede interessenter (f.eks.
lønmodtagere, arbejdsgivere, erhvervsorganisationer etc.) i,
og give dem (med-)ansvar for driften.

Afskærmning af 
virksomheden fra 
det politiske system

På en række områder kan det være ønskeligt at etablere en
afskærmning af aktiviteten fra det politiske system, så virk-
somhedens ledelse (bestyrelsen) – bortset fra hensynet til en
række politisk fastsatte overordnede mål – alene skal vareta-
ge den pågældende virksomheds mere specifikke interesser.
Det vil typisk være gældende inden for områder, hvor der
lægges vægt på en sund, rentabel (eventuel erhvervsmæs-
sig) drift af et forretningsområde. Her vil en afsmitning fra
partipolitiske stridigheder let kunne skabe signalforvirring
og usikkerhed i selskabets drift.

Der kan, som tilfældet er med f.eks. DR og TV2 og aktivite-
ter inden for kulturelle og kunstneriske områder også være
et eksplicit ønske om at skabe en såkaldt “armslængde af-
stand”, der begrænser ministerens direkte indflydelse. 

Hensynet kan imidlertid også være nærmest det modsatte,
nemlig at beskytte ministeren mod at blive gjort ansvarlig
for driftsmæssige forhold, der i et eller andet omfang ønskes
holdt uden for ministeransvaret. Som det nærmere vil blive
omtalt i et senere afsnit, er dette ofte lettere sagt end gjort.

4. Bestyrelsens regelgrundlag

De offentlige bestyrelsers regelgrundlag er betydelig mere
sammensat og varieret, end man kender det for private be-
styrelser. Udover lovgivning, der er gældende for begge ty-
per bestyrelser, findes der som regel en særlig lov for den
enkelte offentlige institution eller grupper af ensartede insti-
tutioner. Dertil kommer love, der alene retter sig mod den
offentlige sektor, herunder såvel den almindelige offentlige
forvaltning som offentlige institutioner med bestyrelsesle-
delse. De enkelte ressortministerier fastlægger desuden nor-
malt for den enkelte institution en række nærmere styrende
bestemmelser i vedtægter, der i mange tilfælde er fulgt op af



3.11. Offentlige bestyrelser

8 3.11. Bestyrelseshåndbogen 4/September 2007

©
 B

ø
rsen

 Fo
ru

m
 A

/S, B
ø

rsen
 Led

elsesh
ån

d
b

ø
g

er

særlige resultatkontrakter og diverse administrative be-
stemmelser.

I dette afsnit vil der blive givet en oversigt med kortfattede
kommentarer til de nævnte regelsæt. Men på grund af em-
nets sammensatte karakter og mange særbestemmelser bør
man for hver enkelt bestyrelse konkret søge nærmere oplys-
ninger i den specifikke lovgivning og de særlige regler, der
gælder for den pågældende institution. Det kan derfor anbe-
fales, at man som nyt medlem i en offentlig bestyrelse udbe-
der sig en samlet oversigt over de regler og bestemmelser,
der er gældende for netop denne virksomhed.

Aktieselskabsloven Aktieselskabslovens bestemmelser er generelt gældende
også for de statslige og kommunale aktieselskaber. Der er
imidlertid en række særbestemmelser for de selskaber, der
iflg. lovens § 2a (“Et aktieselskab er et statsligt aktieselskab,
når den danske stat har samme forbindelse til selskabet, som
et moderselskab har til et datterselskab, jf. § 2”) kan beteg-
nes som et statsligt aktieselskab. Det gælder især om selska-
bets ledelse (kap. 9), afholdelse af generalforsamling (kap.
10), Revision og granskning (kap. 11) og Anmeldelse og re-
gistrering mm. (kap 19). Ser man alene på det formelle regel-
sæt, indebærer det, at Bestyrelseshåndbogens beskrivelse af
Aktieselskabslovens regulering af bestyrelsens arbejde også
er gældende for bestyrelser i statslige aktieselskaber, med de
omtalte undtagelser.

Årsregnskabsloven Noget tilsvarende gør sig gældende for Årsregnskabsloven.
De statslige aktieselskaber er reguleret af denne lov, men
også her er der en række særbestemmelser. Det drejer sig
især om kravene til årsrapporten, halvårsrapport og aflæg-
gelse af koncernregnskab (kapitlerne 3, 12, 13, 16 og 19) samt
om den udvidede offentlighed i forbindelse med offentlig-
gørelse (kap. 20).

Generelt gældende 
love for den offent-
lige forvaltning

Lige som de offentlige aktieselskaber er en delmængde af de
selskaber, der reguleres af Aktieselskabsloven og Årsregn-
skabsloven, så er de bestyrelsesledede offentlige institutio-
ner en delmængde af den bredere offentlige forvaltning,
som gennem Forvaltningsloven og Lov om offentlighed i
forvaltningen (Offentlighedsloven) er underlagt en særlig
regulering af først og fremmest procesmæssig karakter på
tværs af ministerområder og disses ressortlovgivning. Her
er det dog vigtigt at fremhæve, at det som en generel regel
gælder, at de statslige aktieselskaber ikke er omfattet af dis-
se to love. Der er imidlertid tale om en gråzone, idet nogle af
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de ovenfor nævnte særbestemmelser i Aktieselskabsloven
og Årsregnskabsloven og særlige bestemmelser i lovgivnin-
gen for de offentlige aktieselskaber skal tilgodese samme
hensyn som tilsvarende regulering i forvaltnings- og offent-
lighedslovgivningen.

På samme måde kan de særlige forhold, der gør sig gælden-
de for nogle af de bestyrelsesledede offentlige institutioner
aktivitets- og ansvarsområde, indebære, at de ved undtagel-
sesbestemmelser er friholdt for visse af de bestemmelser,
der i øvrigt gælder for den almindelige offentlige forvalt-
ning. 

Forvaltningsloven Forvaltningsloven rummer en række bestemmelser for til-
rettelæggelse af de offentlige myndigheders og institutio-
ners forvaltningsproces. De dele af loven, der er særligt rele-
vante for bestyrelsesledede institutioner drejer sig om inha-
bilitet (kapitel 2), aktindsigt (kapitel 4) og tavshedspligt (ka-
pitel 8). Bestemmelserne om aktindsigt rummer en række
muligheder for at begrænse aktindsigten. Det kan f.eks. ske
af hensyn til “det offentliges økonomiske interesser, herun-
der udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed”
(§ 15).

Lov om offentlighed 
i forvaltningen

Offentlighedsloven rummer bestemmelser om borgernes
adgang til aktindsigt, dvs. retten til at “… blive gjort be-
kendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en
forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbe-
handling i forbindelse med dens virksomhed” (§ 4). Også i
denne lov er der en række undtagelsesbestemmelser og mu-
lighed for administrativt at fastsætte sådanne. Det kan
f.eks., parallelt med Forvaltningslovens ovenfor omtalte
§ 15, gælde beskyttelse af væsentlige hensyn til det offentli-
ges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det of-
fentliges forretningsvirksomhed (§ 3). Også her gælder det,
at man som bestyrelsesmedlem bør sætte sig ind i de speci-
fikke regler for virksomheden.

Generelt må der til den særlige regulering af adgangen til
aktindsigt, der ofte findes i selskaber og institutioner med
bestyrelser, sige at det på den ene side kan være en indlysen-
de nødvendighed for en forsvarlig, herunder især ved for-
retningsmæssig, drift af virksomheden. På den anden side
er det også et kontroversielt spørgsmål, der ofte har givet
anledning til kritik både fra politisk hold og fra pressen med
påstande om, at den pågældende offentlige aktivitet er lagt i
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et selvstændigt bestyrelsesledet selskab netop for at begræn-
se den offentlige indsigt.

Mens bestyrelsesmedlemmer, der har baggrund i den of-
fentlige sektor, normalt er bekendte med offentlighedsloven
og borgernes adgang til aktindsigt, kan det for de medlem-
mer af offentlige bestyrelser, som kommer fra den private
sektor, være en – nogle gange ubehagelig – overraskelse, at
vigtige dokumenter og breve om virksomhedens drift ikke
uden videre kan holdes fortrolige. 

Det er især pressens adgang til aktindsigt, der en gang imel-
lem giver anledning til ballade, fordi der her som regel er
tale om sager og forhold, der søges bragt frem for offentlig-
heden i en kritisk sammenhæng. Som nævnt rummer loven
mange undtagelsesbestemmelser, og der bruges i offentlige
forvaltninger og institutioner af og til megen tid og mange
kræfter på at afvise anmodninger om aktindsigt ved en hen-
visning til, at den pågældende sag eller bestemte skrivelser
er omfattet af undtagelsesbestemmelserne. Det kan der selv-
følgelig være gode, konkrete grunde til. Men ofte står man
sig – både generelt imagemæssigt og i de konkrete situatio-
ner – faktisk bedst ved at være mindre restriktiv end loven
tillader og udvise en større åbenhed, end man umiddelbart
er tilbøjelig til.

Den kommunale 
styrelseslov

På det kommunale område har det i mange år været en al-
mindelig praksis, at løsningen af en række kommunale op-
gaver foregår i selvstændige forretningsenheder (typisk ak-
tieselskaber, interessentskaber og andelsselskaber). Dette
område er reguleret i den kommunale styrelseslov (“Lov om
kommunernes styrelse”) og i “Lov om kommuners udførel-
se af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommu-
ners og regioners deltagelse i selskaber”, der blev gennem-
ført i kølvandet på den kommunale strukturreform. Den
væsentligste forskel mellem de bestyrelsesledede virksom-
heder på henholdsvis det statslige og kommunale område
er, at der for kommunernes vedkommende som et hoved-
princip alene kan være tale om aktiviteter, der omfattes af al-
mindelig kommunale opgaver (typisk forsyning, affalds-
håndtering mv.) og at driften ikke sker med henblik at gene-
rere et økonomisk afkast. Kommunale selskaber skal drives
efter det såkaldte “hvile i sig selv” princip. 
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Love for enkelte 
institutioner og 
for kategorier af 
institutioner

Det specifikke regelgrundlag for de enkelte bestyrelseslede-
de offentlige institutioner er normalt fastlagt i en særlig lov.
For aktivitetsområder med flere parallelle institutioner vil
en enkelt lov typisk være gældende for hele området. Det
gælder f.eks. Lov om trafikselskaber, som regulerer de regi-
onale trafikselskaber, der blev skabt i kølvandet på Struktur-
reformen, og Universitetsloven, der gælder for samtlige uni-
versiteter under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling.

Disse loves opbygning, indhold og detaljeringsgrad varierer
meget. Men et gennemgående fælles træk er, at de fastlæg-
ger institutionens formål samt giver en kort beskrivelse af
hovedaktiviteter og finansiering, dens organisatoriske op-
bygning, ledelsesforhold, herunder bestyrelsens sammen-
sætning og opgaver. For nogle institutioners vedkommende
rummer loven også bestemmelser om, hvordan ressortmini-
sterens eventuelle instruktionsbeføjelse over for bestyrelsen
udøves. For andre er dette, for bestyrelsen meget vigtige
spørgsmål, fastlagt i institutionens vedtægter.

Vedtægter Vedtægterne for de mange forskellige institutioner rummer
også store variationer. Typisk er de en mere detaljeret ud-
møntning af lovens bestemmelser med en nøjere beskrivelse
af forhold som f.eks.: Institutionens opgaver, kompetenceaf-
grænsningen mellem bestyrelse og daglig ledelse (direkti-
on), regler for valg af bestyrelsens personalerepræsentanter,
orienteringspligt i forhold til ministeriet, regnskabsaflæg-
gelse osv. 

Med hensyn til udformning og vedtagelse af vedtægterne er
praksis forskellig. I nogle tilfælde udarbejder institutionen
et udkast, som bestyrelsen sender til ministeriets godken-
delse. Andre steder ligger der en ministeriel standardved-
tægt til grund for dette arbejde. Endelig findes der eksem-
pler på vedtægter, der udarbejdes i ministerierne og efter en
høringsrunde i institutionsbestyrelsen endeligt besluttes i
ministeriet. Tilsvarende forskelle gør sig gældende for ved-
tægterne i bestyrelsesledede institutioner inden for det kom-
munale område.

Resultatkontrakter Et relativt nyt styringselement er de resultatkontrakter, som
i de senere år anvendes på flere og flere offentlige instituti-
onsområder, herunder de, hvor institutionen ledes af en be-
styrelse. På trods af betegnelsen “kontrakt” er der ikke tale
om en almindelig, gensidig kontrakt, der forhandles og ind-
gås mellem to ligestillede parter, sådan som tilfældet nor-
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malt er, når f.eks. to private virksomheder indgår en kon-
trakt. I arbejdet med kontraktens udformning kan der i
praksis godt være tale om en reel forhandling. Men formelt
– og ikke sjældent også i praksis – er der tale om en ministe-
riel instruks, der i forhold til lov og vedtægt er en yderligere
specificering for en given kontraktperiode af ministeriets
krav/forventninger til institutionens ydelsesproduktion og
de vilkår, under hvilket den planlægges at finde sted.

Der er blandt medlemmerne i offentlige bestyrelser, og i de
daglige ledelser, direktionerne, forskellige holdninger til re-
sultatkontrakterne som styringsinstrument. På den ene side
kan de fungere som en velkommen afklaring af bestyrelsens
ledelsesrum og de forventninger og krav, ministeriet har til
institutionens aktivitet. På den anden side opleves kontrak-
terne også af nogle som en unødigt, detaljeret spændetrøje,
der begrænser bestyrelsens og direktionens muligheder for
decentral ansvarlig virksomhedsledelse.

Andre (administra-
tive) bestemmelser

For fuldstændighedens skyld skal det afslutningsvist tilfø-
jes, at lovgivningen på nogle institutionsområder også rum-
mer bemyndigelser for ministeren til at fastlægge nærmere
administrative retningslinier for institutionernes drift. Det
kan ske i vedtægter og/eller resultatkontrakter eller i ad hoc
fastsatte bestemmelser i et ministerielt cirkulære, en formel
betegnelse for et regelfastsættende brev fra ministeren til in-
stitutionsledelsen.

5. Bestyrelsens sammensætning

I takt med de senere års stadig mere udbredte og målrettede
anvendelser af bestyrelser i den offentlige sektor er der også
kommet en større bevidsthed om betydningen af bestyrel-
sernes sammensætning.

Politisk udpegning Ikke sjældent bliver offentlige bestyrelser forbundet med
“politisk udpegning” af bestyrelsesmedlemmerne på en
måde som kan forlede nogle til at tro, at der alene er tale om
en partipolitisk fordeling af bestyrelsesposter. Det finder
ganske vist sted på det kommunale område, hvor bestyrel-
sesposterne i interssentskaberne fordeles proportionalt mel-
lem partierne i de deltagende kommunalbestyrelser. Mere
uformelt tages der også ved sammensætningen af visse
statslige bestyrelser et vist partipolitisk hensyn (se nedenfor
om udpegningsproceduren). Men grundlæggende gælder
det for alle offentlige bestyrelser, at der helt pragmatisk er
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tale om, at den offentlige ejer – folketinget, regeringen og
den ansvarlige minister eller kommunalbestyrelsen – gan-
ske som det er tilfældet med generalforsamlingen i et privat
aktieselskab, indsætter repræsentanter for ejerne i bestyrel-
sen. 

Bestyrelses-
medlemmernes 
kompetencer

Hvor der måske tidligere har været tale om en vis grad af
automatik i udpegningen af bestyrelsesmedlemmer (kon-
torchefen for ressortkontoret i ministeriet og “ben” til tro tje-
nere fra de politiske partier), er det nu noget, der gribes
mere bevidst og rationelt an med større opmærksomhed på
nødvendigheden af at bibringe bestyrelsen de nødvendige
ledelseskompetencer. Her kan der peges på en række af de
samme betragtninger og hensyn, som gælder for private
virksomhedsbestyrelser.4 Først og fremmest drejer det sig
ikke alene om en grundig vurdering af de enkelte bestyrel-
sesmedlemmers personlige egenskaber, viden og erfarings-
grundlag, men også om at danne en bestyrelse, hvor med-
lemmernes kompetencer supplerer hinanden og så vidt mu-
ligt dækker alle relevante felter på en måde, der lige netop
passer til den pågældende virksomheds behov. For er-
hvervsdrivende offentlige selskabers vedkommende drejer
det sig naturligt nok om erfaringer fra og viden om ledelse
af en virksomhed i et kommercielt konkurrencemarked.
Men dertil kommer mere alment kompetencer inden for
økonomi- og risikostyring, personale- og arbejdsmarkeds-
forhold og kendskab til it-udvikling. Også de personlige
egenskaber, som evnen til at indgå i bestyrelsens kollektiv
ledelse, har stor betydning.

Særlige kompeten-
cebehov i offentlige 
bestyrelser

Udover disse kompetencer for bestyrelsesmedlemmer, som
også gælder for private virksomheder, er der grund til at
pege på behov, som må tillægges særlig vægt ved sammen-
sætningen af offentlige bestyrelser. Det er først og fremmest
vigtigt, at der i en offentlig bestyrelse er medlemmer med
kendskab til og erfaringer fra det politisk-administrative sy-
stems særlige organisationskultur og de rammevilkår, som
gør sig gældende i de politisk-administrative beslutnings-
processer, et forhold, der vil blive belyst nærmere senere i
artiklen.

4) Se f.eks.:
Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Dan-
mark – Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark. Lars
Nørby Johansen m.fl. København 2001, og Staten som aktionær,
Kapitel 5: Bestyrelsens sammensætning og kompetence. Fi-
nansministeriet m.fl. 2004.
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Skærpede krav til 
habilitet

Et af disse (politiske) vilkår er, at der formentlig stilles
skrappere krav til habilitet for medlemmer i offentlige be-
styrelser, end dem der praktiseres i private virksomheders
bestyrelser. Mens man her ofte vil kunne klare et habilitets-
problem ved at få ført forholdet til protokols eller ved at et
medlem, der i en konkret sag er inhabil, “går uden for dø-
ren”, vil alene risikoen for, at der potentielt kan opstå et ha-
bilitetsproblem, og at det blive til en “politisk sag” med ne-
gativ presseomtale, begrunde en særlig forsigtighed ved
sammensætningen af en offentlig bestyrelse. Der er imidler-
tid det grundlæggende problem, at det offentlige (staten og
kommunalbestyrelserne) på en og samme gang er både ejere
af selskaberne og myndighedsudøvende på disses aktivi-
tetsområder, en potentiel konflikt, der har fået større bevå-
genhed i de senere år.5

Embedsmænds 
medlemskab af of-
fentlige bestyrelser

En særlig variant af denne forsigtighed har gjort sig gælden-
de ved regeringens beslutning i 2003 om, at statsansatte em-
bedsmænd underlagt instruks af en minister ikke længere
skulle sidde i bestyrelser i statslige aktieselskaber6. Bag-
grunden for denne beslutning er det uforenelige i, at et be-
styrelsesmedlem på den ene side ifølge den almindelige sel-
skabsret i sit bestyrelsesarbejde skal være ubundet i forhold
af eksterne instrukser og på den anden side det generelle
forvaltningsprincip om, at statsansatte er underlagt mini-
sterinstruks.

Samme tankegang er – ganske vist i en noget blødere form –
lagt til grund i de tilfælde, hvor man ved udpegningen af
embedsmænd til offentlige bestyrelser har sørget for, at der
ikke udpeges medlemmer, som samtidig sidder i de afdelin-
ger eller kontorer i ressortministeriet, som har ansvar for
myndighedsudøvelse på det pågældende aktivitetsområde. 

Kønssammen-
sætning

Ifølge “Lov om ligestilling af kvinder og mænd” skal der
ved sammensætning af offentlige bestyrelser tages hensyn
til en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Mens der
for bestyrelser, repræsentantskaber og tilsvarende kollektive

5) Spørgsmålet behandles for de statslige aktieselskabers ved-
kommende i “Statslige aktieselskaber – tilsyn, ansvar og sty-
ring. Finansministeriet m.fl. 2003 og for det kommunale om-
råde i “Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige
relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommu-
nale selskaber”, Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2006.

6) Statslige aktieselskaber – tilsyn, ansvar og styring, side 187-189,
Finansministeriet m.fl. 2003 og Statens selskaber, side 13, Fi-
nansministeriet 2004.



3.11.Offentlige bestyrelser

4/September 2007 Bestyrelseshåndbogen 3.11. 15©
 B

ø
rs

en
 F

o
ru

m
 A

/S
, B

ø
rs

en
 L

ed
el

se
sh

ån
d

b
ø

g
er

organer i statslige forvaltningsmyndigheder gælder, at de
bør have en ligelig sammensætning, siges det i loven, at tilsva-
rende organer i selskaber og institutioner, der ikke henreg-
nes til den offentlige forvaltning, at de så vidt muligt bør have
en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. Selvom
der her ikke er tale om en knivskarp grænse mellem de til-
fælde, hvor der gælder “bør” og “så vidt muligt bør”, kan
man gå ud fra, at afgrænsningskriteriet er, hvorvidt ministe-
ren har direkte instruktionsbeføjelse over for virksomheden
og dens bestyrelse eller ej.

Hvis staten ejer mere end halvdelen af den pågældende
virksomhed, eller dækker mere end halvdelen af dens ud-
gifter, kan ressortministeren beslutte, at der skal være en li-
gelig sammensætning.

Hvem udpeger? Som nævnt indledningsvist i dette afsnit ligger det i sagens
natur, at udpegningen af medlemmer til offentlige bestyrel-
ser foretages af politiske myndigheder. Det vil for bestyrel-
ser i statslige selskaber og institutioner typisk være den på-
gældende ressortminister og på det kommunale område
den samlede kommunalbestyrelsen. For en række bestyrel-
ser gælder, at de rummer medlemmer, der repræsenterer
særlige interesser. Det kan være arbejdsmarkedets parter,
brancheorganisationer eller andre interessenter af særlig be-
tydning. I visse tilfælde ligger udpegningsretten hos disse
interessenter i andre har de en indstillingsret til ministeren,
som så foretager udpegningen (se senere).

En særlig kategori udgøres af de mange selvejende instituti-
oner, hvor bestyrelserne som en hovedregel er selvsupple-
rende. I nogle af disse institutioner udpeges en del af besty-
relsesmedlemmerne i øvrigt af særlige interessentgrupper. 

Udpegnings-
proceduren

Også udpegningsproceduren for medlemmer af offentlige
bestyrelser rummer store variationer. For de statslige besty-
relsers vedkommende er hovedreglen, at ministeren foreta-
ger udpegningen. Men ofte er der en foregående procedure,
der – om ikke formelt – så dog reelt fordeler ansvaret for ud-
pegningen på flere skuldre. Ved udpegning af medlemmer
til de statslige aktieselskaber skal der ske en regeringsgod-
kendelse forud for ministerens udpegning. Det samme gør
sig gældende for andre bestyrelser, som politisk anses for
særligt vigtige.

For nogle bestyrelser gælder den politiske praksis, at mini-
steren forud for sin formelle udpegning rådspørger sig med
(nogle af) de politiske partier i Folketinget. Det vil ofte være
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de partier, der inden for det pågældende område er indgået
i et forlig. Herved fordeles bestyrelsesposterne på en ufor-
mel måde over et bredere spektrum af partier, hvilket i et
politisk perspektiv kan være en pragmatisk måde at fordele
magten på. Men det kan fra et bestyrelsesperspektiv og i en
virksomhedsledelsesmæssig sammenhæng have den ulem-
pe, at der så at sige ad bagdøren lukkes op for hensyn og in-
teresser, der ikke uden videre er sammenfaldende med virk-
somhedens.

Professionaliseringen af bestyrelsesarbejdet i offentlige sel-
skaber og institutioner i de senere år og bestræbelserne for
at udpege bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deres for-
ankring i en embedsmandsansættelse (jf. ovenfor om habili-
tetsspørgsmålet), har i øvrigt ført til at indhente bistand fra
rekrutteringsfirmaer i arbejdet med at finde frem til egnede
bestyrelsesemner.

Som tidligere omtalt, har nogle bestyrelser ifølge loven eller
vedtægten medlemmer, der udspringer af forskellige inte-
resseorganisationer eller særlige interessentgrupper. Her vil
man ofte have en særlig udpegningsprocedure, hvor inte-
resseorganisationerne indstiller kandidater til bestyrelsen,
hvorefter ministeren blandt de indstillede udpeger bestyrel-
sesmedlemmet.

Endelig bør det nævnes, at der også med hensyn til valg af
formand (og næstformand) er forskellige fremgangsmåder. I
nogle bestyrelser sker dette valg ved bestyrelsesintern kon-
stituering, i andre ved at ressortministeren udpeger for-
mand (og næstformand).

6. Den offentlige bestyrelseskultur

Inden der i næste afsnit sker en nærmere omtale af bestyrel-
sens opgaver og ansvar, kan det være på sin plads kort at
pege på en række væsentlige forskelle mellem den offentlige
og den private sektors vilkår og arbejdsform, som kan have
betydning for bestyrelsesarbejdet. Her tænkes særligt på
forhold, som kan virke fremmede for de bestyrelsesmedlem-
mer, der har deres væsentligste erfaringer fra private besty-
relser. Omvendt er der også elementer i den politisk-admini-
strative forvaltningskultur, som ikke uden videre er befor-
drende for et godt bestyrelsesarbejde, men som bestyrelses-
medlemmer fra den offentlige sektor kan have svært ved at
frigøre sig fra.
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Interessevaretagelse Et tilbagevendende skisma i arbejdet i offentlige bestyrelser
er spørgsmålet om, hvilke interesser bestyrelsesmedlem-
merne skal varetage. Selvom der også i private aktieselska-
bers bestyrelser kan opstå interessekonflikter mellem stri-
dende ejergrupper, anses en sådan konflikt normalt for et
sygdomstegn. I aktieselskabsloven er det ligefrem fastsat, at
bestyrelsesmedlemmerne alene skal varetage selskabets in-
teresser. I offentlige bestyrelser er billedet mere uklart, hvil-
ket formentlig bl.a. hænger sammen med, at den offentlige
sektor er præget af den (parti-)politiske kultur, hvor væsent-
lige interesseforskelle er helt legitime – ja lige frem et af de
mest fundamentale karaktertræk i vores folkestyre. Denne
form for åbenlys interessevaretagelse kan gøre sig gældende
ikke alene for bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget på
grund af deres partipolitiske tilhørsforhold, men også f.eks.
for medlemmer, der sidder på bestyrelsesposter, som ifølge
lov og vedtægter er reserveret til repræsentanter for særlige
interessentgrupper.

En kompleks interes-
sentsammensætning

Der er både talt og skrevet meget om forskellene i ledelses-
arbejdet mellem offentlige og private selskaber. Denne arti-
kel er ikke det rette sted for at resumere hele denne diskus-
sion. Men det er nok på sin plads at pege på, at det landskab,
man opererer i, når man er den del af den offentlige sektor,
på mange måder har en mere sammensat og uigennemsku-
elig karakter. Det skyldes bl.a., at der i den offentlige sektor
er flere, og ikke sjældent indbyrdes stridende, “stakehol-
ders” end man kender fra de fleste private virksomheder.
Det kan for mange, private virksomhedsledere, der kommer
i tæt kontakt med den offentlige forvaltning, virke overra-
skende, at ministerierne på “Slotsholmen” kan have væsent-
lige interesseforskelle og ikke virker (sammen) som en fæl-
les ledet koncern på trods af, at de jo ledes af en fælles rege-
ring. Dertil komme et meget stort antal interesseorganisatio-
ner, medierne, de politiske partier osv. Alt sammen noget,
der kan have væsentlig betydning for ledelsesarbejdet i en
offentlig institution og de forhold, som dens bestyrelses-
medlemmer må kunne forholde sig til.

Målene mere uklare 
og ofte indbyrdes 
modstridende

En anden afgørende forskel mellem den private og offentli-
ge sektor er, at mens man i private virksomheder med no-
genlunde sikkerhed – i hvert fald på langt sigt – kan sætte
økonomiske rentabilitet og overskud som det altoverskyg-
gende styringsmål for ledelsesarbejdet, er det langt vanske-
ligere at opstille entydige mål for ledelsen af en offentlig in-
stitution. Selv i statslige aktieselskaber, der jo som oftest net-
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op er etablerede for at skabe de nødvendige rammer og vil-
kår for en sund forretningsmæssig drift, vil ledelsen af og til
fra ejeren (ministeren) og andre vigtige interessenter blive
mødt med krav og forventninger, som udspringer af andre
(politiske) hensyn. 

For de fleste offentlige institutioner, hvis økonomiske mål
alene drejer sig om at holde budgettet og anvende ressour-
cerne på en forsvarlig måde, er det samlede sæt af styrings-
mål ofte endnu mere sammensat og ikke sjældent ligefrem
indbyrdes modstridende. Det vil her være en vigtig, men
også vanskelig, opgave for bestyrelsen at skabe overblik
over, og kunne prioritere mellem de mål, der skal lægges til
grund for institutionens planer, strategi og daglige ledelse.

Svært i praksis at 
holde armslængden

I afsnit 3 blev det anført, at en af begrundelserne for at ind-
sætte en bestyrelse som ledelse af en offentlig virksomhed er
at sikre en større armslængde mellem selskabets drift og den
politiske myndighed. Enten for at beskytte ministeren mod
at blive gjort ansvarlig for driftsmæssige forhold, eller om-
vendt for at afskærme virksomhedens daglige drift mod
(parti-)politisk indblanding.

En ting er imidlertid de gode hensigter, noget andet den vir-
kelighed, som mange offentlige bestyrelser oplever i den
daglige virksomhed. Et slående eksempel er forskellen mel-
lem regelgrundlaget for bestyrelserne i de to broselskaber
(A/S Øresund og A/S Storebælt). Fastsættelse af takster må
jo betragtes som en helt afgørende styringsparameter i sel-
skabernes daglige drift. Mens dette ligger inden for bestyrel-
sens kompetence i Øresundsselskabet, fastsættes taksten på
Storebælt af ministeren, der oven i købet her har en politisk
“følgegruppe” til at blande sig i afgørelserne.

Et andet eksempel er universitetsbestyrelserne, hvor især
medlemmer med erhvervsmæssig baggrund er blevet over-
raskede over, hvor detaljeret en regelstyring, de er udsat for
fra ressortministeriets side. Her er det måske ikke i så høj
grad en egentlig politisk styring, der er tale om, men snarere
en forsættelse af embedsapparatets traditionelle forvalt-
ningskultur.

Forskellene fra bestyrelse til bestyrelse og mellem forskelli-
ge ministerier og politikområder er stor. Generelt kan man
sige, at jo mere politisk kontroversielt et område er, jo større
vil trangen til politisk indgriben være. En bestyrelse kan så-
ledes på den ene side i en længere periode arbejde under
den udtrykkelige (politiske) forudsætning, at selskabet skal
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drives rent forretningsmæssigt, og på den anden side i en
aktuel situation få en, måske ganske uformel underhånds-
opfordring til, at det i en særlig sag med aktuel politisk be-
vågenhed vil være ønskeligt, at andre hensyn også tillægges
vægt. Nogle bestyrelser arbejder konstant i orkanens øje og
må leve med både pressens og politikernes nærgående op-
mærksomhed. På andre områder, f.eks. mange af de kom-
munale forsyningsvirksomheder, er der ikke den store of-
fentlige bevågenhed og ledelserne kan her arbejde i betyde-
lig reel uafhængighed.

Den offentlige for-
valtning “papirtung” 
og detailorienteret

Den offentlige sektor er i forhold til private virksomheder
“papirtung” og mere detailorienteret. Denne kultur smitter
af på forventningerne til offentlige bestyrelser, både internt
fra den daglige ledelse og eksternt i relation til ressortmini-
steriet. Det betyder, at man på bestyrelsesmøderne og i for-
beredelsen til dem går langt mere ind i driftsspørgsmål og
legalitetskontrol end tilfældet er i private bestyrelser. Hvor
man i en privat bestyrelse kan klare sig med en mundtlig
forelæggelse som beslutningsgrundlag eller et kort, skrift-
ligt “executive summary”, forventes bestyrelsesmedlem-
merne i offentlige institutioner ofte at skulle tage stilling til
omfangsrige og detaljerede notater, der er udarbejdet som
led i den administrative forvaltningsproces. Det gør sig også
gældende i dokumentationen af bestyrelsens drøftelser og
trufne beslutninger, som nedfældes i omfattende og detalje-
rede referater fra møderne.

Man kan med god grund forholde sig kritisk til disse for-
hold. Men når det ikke er let at lave om, hænger det bl.a.
sammen med den politisk-administrative kulturs tradition
for forvaltningsretlige myndighedsafgørelser og stærke fo-
kusering på at undgå fejl (læs skandaler) og efterfølgende
stridigheder om placeringen af ansvaret, hvis der er noget,
der er gået galt, eller eventuelt blot i pressen præsenteres
som en “kritisabel sag”. Centrum af skydeskiven i sådanne
situationer er tit ministeren, men “nul-fejl-kulturens” pro-
blematiske sider har en tendens til at smitte af hele vejen ned
igennem systemet og kan også sætte sit præg på bestyrelses-
arbejdet.

Strategiarbejde 
og de lange per-
spektiver kan have 
trange kår

Af de ovennævnte grunde (den komplekse interessentsam-
mensætning, de sammensatte og sommetider modsat rette-
de mål, og ikke mindst trangen til politisk indblanding og
administrativ detailstyring) er det ikke så mærkeligt, at det i
bestyrelsesarbejdet i offentlige institutioner kan være svært
at give arbejdet med virksomhedens langsigtede perspekti-
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ver, overordnede mål og strategier den nødvendige priorite-
ring. 

Ikke desto minere kan offentlige bestyrelser lære meget af
den arbejdsform, der er langt mere udbredt i private virk-
somheder, hvor bestyrelsens arbejde med at fastlægge mål,
virksomhedsplaner og strategier etablerer et velegnet sty-
ringsgrundlag for direktionens daglige arbejde med planer-
nes gennemførelse. Bestyrelsen kan her – i højere grad end
tilfældet er i offentlige bestyrelser – løse sin kontrollerende
opgave gennem et tilsyn med, om direktionen holder den
fastlagte kurs.

Hvem tegner virk-
somheden udadtil?

Hvem udtaler sig “på ledelsens vegne”? Er det bestyrelses-
formanden eller den administrerende direktør? Selvom det-
te spørgsmål egentlig hører til i næste afsnit, skal det lige
have et par ord med på vejen her, fordi denne arbejdsdeling
i offentlige bestyrelser ofte præges af den mere generelle ar-
bejdsdeling mellem minister og embedsmænd. I det offent-
lige regi er det altid ministeren (borgmesteren) og (næsten)
aldrig departementschefen eller kommunaldirektøren, der
udtaler sig til pressen. I private selskaber er det typisk den
adm. direktør, der tegner virksomheden udadtil, mens be-
styrelsesformanden kun gør det i ganske særlige tilfælde,
f.eks. når der er tvivl om den adm. direktørs situation. 

Bestyrelsesformanden i et offentligt selskab vil – især hvis
hun eller han kommer fra den private sektor – let komme til
at stå med et ben i begge lejre/kulturer. Omverdenen, her-
under ressortministeriet, politikere og pressen, vil ofte for-
vente, at formanden udtaler sig i en problematisk sag, som
godt kan være et banalt driftsspørgsmål, der er genstand for
offentlig opmærksomhed, og være uforstående eller kritisk
over for en formand, der “kryber i skjul” bag sin direktør.
Omvendt kan formanden, især hvis det er lykkedes at foku-
sere bestyrelsesarbejdet på de overordnede, mere strategi-
ske forhold, skabe tvivl indadtil i forhold til direktion og
medarbejdere om arbejdsdelingen og bestyrelsens rolle, hvis
han/hun involvere sig i en offentlig debat om et driftsanlig-
gende.

Der er nok proble-
mer, men det går jo 
meget godt!

Afslutningsvist kan det i dette afsnit måske være på sin
plads, at pege på en dobbelthed i tolkningen af den praksis,
vi ser på hele det offentlige, bestyrelsesledede område. På
den ene – lidt pessimistiske – side kan man hævde, at man
ved valget af bestyrelseskonstruktionen og den måde, den i
praksis anvendes på, tilsyneladende en gang imellem har
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sat sig mellem to stole. Man vil gerne decentralisere drifts-
mæssige beslutningsbeføjelser, skabe armslængde, afskær-
me henholdsvis drift og minister osv. Men når det kommer
til stykket, magter man eller vover ikke at tage skridtet fuldt
ud og give bestyrelserne det fulde driftsansvar. Nogle gange
kan man med en vis ret spørge, om det i det hele taget giver
mening at etablere en bestyrelseskonstruktion og lægge be-
slag på bestyrelsesmedlemmernes tid, hvis man ikke tager
konstruktionen alvorligt.

På den anden side må man sige, at de offentlige bestyrelser i
det store og hele faktisk fungere bedre, end man under de
givne vilkår skulle forvente. De problemer, der af og til har
været, er ikke – hverken af bestyrelsesmedlemmerne eller af
de, der har udpeget dem – blevet oplevet værre, end at der
stadig er en politisk vilje til at opretholde og udbrede besty-
relsesformen inden for den offentlige sektor og mulighed
for at rekruttere velkvalificerede bestyrelsesmedlemmer.
Den fleksible pragmatisme – kritikere vil måske kalde det
principløshed – man finder i håndteringen af hensynet til
armslængden og bestyrelsernes selvstændige position, gør
sig også gældende i det daglige bestyrelsesarbejde og hånd-
teringen af relationen til den politiske myndighed og dens
embedsapparat. Alle implicerede parter er indstillede på at
finde en rimelig balance og at få tingene til at glide på en for-
nuftig måde. Let er det ikke altid, men det kan lade sig gøre.

7. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Med de forbehold, der kan afledes af de i tidligere afsnit om-
talte forskelle mellem offentlige og private bestyrelser, kan
mange af de beskrivelser af bestyrelsens opgaver og ansvar,
som rummes i Bestyrelseshåndbogens øvrige artikler, læg-
ges til grund for de tilsvarende forhold i offentlige bestyrel-
ser.

Hvis bestyrelsen skal bibringe reel (mer-)værdi til institutio-
nens ledelsesarbejde, er det vigtigt at etablere en bevidst og
klar arbejdsdeling mellem bestyrelse og daglig ledelse (di-
rektion). Det vil være af stor betydning ikke blot for kvalite-
ten af institutionens samlede ledelsesarbejde, men også for
bestyrelses- og direktionsmedlemmernes glæde og tilfreds-
hed med arbejdet, fordi det giver et nødvendigt grundlag
for de gensidige forventninger og er en nødvendig forud-
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sætning for såvel bestyrelsens vurdering af direktionens ar-
bejde som for bestyrelsens selvevaluering.

Forretningsorden Et vigtigt arbejdsredskab for bestyrelsen er dens forret-
ningsorden. For offentlige aktieselskaber gælder aktiesel-
skabslovens bestemmelser om forretningsordenens som mi-
nimumskrav, men mange love og vedtægter for de øvrige
bestyrelsesledede offentlige institutioner rummer tilsvaren-
de, om end mindre detaljerede, krav til udformning af en
forretningsorden. Generelt kan der meget kortfattet peges
på følgende elementer i en forretningsorden: Regler om
konstitution, beslutningsdygtighed, mødernes indkaldelse
og hyppighed, fastlæggelse af arbejdsdeling i forhold til di-
rektionen og procedurer for det løbende tilsyn med dennes
virke. Dertil kommer retningslinier for direktionens rappor-
tering og udformning af den relevante ledelsesinformation,
herunder opfølgning på planer, budgetter og institutionens
ydelsesproduktion. Endelig bør forretningsordenen også
rumme overordnede bestemmelser om tilrettelæggelsen af
institutionens revisionsarbejde og bestyrelsens deltagelse
heri.

Forretningsordenen kan eventuelt, hvis det skønnes nød-
vendigt, suppleres med en mere detaljeret instruks til direk-
tionen om forretningsgange, bemyndigelser og andre be-
stemmelser om den daglige ledelses arbejde og samspil med
bestyrelsen. Det er dog langt fra alle offentlige bestyrelser,
der har udarbejdet en sådan.

Ansættelse og afske-
digelse af direktion

Sammen med bestyrelsens arbejde med mål, planer og stra-
tegi er dens beslutning om ansættelse og evt. afskedigelse af
virksomhedens ledende medarbejdere (direktion) nok den
mest afgørende – men forhåbentlig ikke den mest tidsrøven-
de – del af bestyrelsesarbejdet. Hvis bestyrelsen skal undgå
at bruge for meget tid på kontrol af driftsanliggender, er det
helt afgørende, at den har ansat en direktion, der samlet har
de fornødne kompetencer, både fagligt, personligt og sam-
arbejdsmæssigt, og at der i bestyrelsen er fuld tillid til direk-
tionens enkelte medlemmer. 

Overordnede planer 
og strategi

Selvom det allerede er fremhævet ovenfor, kan det næppe
siges for tit, at et helt centralt element i bestyrelsens virke er
arbejdet med virksomhedens langsigtede udvikling. Ikke
mindst på grund af de offentlige institutioners prægning fra
den offentlige forvaltnings “sagsbehandlerkultur”, er der en
risiko for, at de løbende sagsekspeditioner med stramme
tidsfrister stjæler tid og opmærksomhed fra det strategiske
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arbejde, der sjældent har andre tidsfrister end dem, bestyrel-
sen selv sætter.

Opfølgning på 
planer og kontrol 
med aktiviteter og 
økonomi

En tilsvarende skævhed i prioriteringsmekanismerne gør
sig ofte gældende i bestyrelsens opfølgende arbejde. Mens
bestyrelsens behandling af og stillingtagen til årsregnskab
og revisionsprotokollat samt kvartalsvise økonomirappor-
ter normalt ligger i meget faste tidsrammer, er det nødven-
digt med en betydelig selvdisciplinering i bestyrelsen for at
få lagt arbejdet med opfølgning på aktivitetsplaner mv. i til-
svarende faste rammer. Derfor bør dette som sagt indskrives
i bestyrelsens forretningsorden og udmøntes i en ledelses-
rapportering til bestyrelsen, der har samme regularitet og
systematiske sammenhæng med planer og strategi, som
man normalt har mellem budgetter og kvartalsrapporter på
økonomistyringens område. 

I den forbindelse bør det bemærkes, at økonomistyring og
regnskabsforståelse ikke hører – og heller ikke nødvendig-
vis behøver at høre – til de stærkeste sider hos mange besty-
relsesmedlemmer i offentlige bestyrelser. Derfor bør der gø-
res en ekstra indsats for at udforme økonomirapporter mv.
på en enkel og forståelig måde, så alle bestyrelsesmedlem-
mer kan forstå og føle sig trygge ved rapporteringen.

Revision Revisionen af institutionens økonomi er et af bestyrelsens
vigtigste styrings- og kontrolredskaber. Men det er vigtigt at
understrege revisors uafhængighed såvel af ejeren, dvs. res-
sortministeren, som af institutionen. Tidligere blev de stats-
lige institutioners regnskaber alene revideret af Rigsrevisio-
nen. I dag er det almindeligt, at revisionsarbejdet sker i et
nærmere aftalt samarbejde mellem Rigsrevisionen og et
selvstændigt revisionsfirma, der arbejder efter en kontrakt
med institutionen. Herved er der også skabt bedre mulighe-
der for, at revisor udover den nødvendige efterfølgende
kontrol også kan bistå med rådgivning om etablering og ud-
vikling af økonomistyrings- og sikkerhedssystemer.

Kontakt til 
ressortministerium

I og med at en af begrundelserne for at etablere en bestyrelse
for en offentlig institution som regel har været at skabe en
vis armslængde mellem virksomheden og det pågældende
ressortministerium, er spørgsmålet om omfanget og karak-
teren af den løbende kontakt dem imellem selvfølgelig ikke
uproblematisk. Hvis en del af ønsket om armslængde har
været begrundet i et behov for at beskytte ministeren mod i
for høj grad at blive involveret i institutionens løbende drift,
kan det være uhensigtsmæssigt, hvis bestyrelsen og direkti-
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onen hyppigt forelægger tvivlsspørgsmål for ressortmini-
steriet eller udbeder sig retningslinier for sagernes afgørelse.
Tilsvarende kan ønsket om en decentralisering af kompeten-
ce og ansvar til en bestyrelsesledet institution undermine-
res, hvis ressortministeriet så at sige af gammel vane videre-
fører den tætte, ofte detailprægede styring, som er en del af
den politisk-administrative praksis i forvaltningens sty-
ringshierarki, hvor instruktionsbeføjelsen er en krumtap. 

Derfor, og fordi praksis på dette felt varierer meget, bør be-
styrelsesformanden søge de gensidige forventninger og
krav nøje afstemt med ministeren/ressortministeriet og
nedfælde bestyrelsens retningslinier i forretningsordenen.
Samme betragtninger gør sig naturligvis gældende for di-
rektionens kontakt til ministeriet. Her er det også vigtigt at
få fastlagt en arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion
og evt. nedfælde denne i instruksen. Hovedregelen bør væ-
re, at kontakten mellem ministeriets ledelse og institution i
alle vigtige spørgsmål, dvs. spørgsmål som internt i institu-
tionen er et bestyrelsesanliggende, sker via bestyrelsesfor-
manden, mens det er lige så naturligt, at den løbende kon-
takt i rene driftsspørgsmål bør ske uden bestyrelsens invol-
vering. 

Bestyrelsens selv-
evaluering og evalu-
ering af direktionen

I private bestyrelser er det i de senere år blevet mere almin-
deligt, at bestyrelsen som et led i professionaliseringen af ar-
bejdet med jævne mellemrum, f.eks. en gang om året, gen-
nemføre en “selv-evaluering” af bestyrelsens arbejde, af
dens samlede kompetence-sammensætning og af de enkelte
bestyrelsesmedlemmers kompetencer og indsats set i lyset
af virksomhedens aktuelle situation og forventninger til
fremtiden. Det var en af anbefalingerne i Nørby-udvalget og
kan ses udførligt behandlet i Bestyrelseshåndbogens kapitel
3.2. 

Denne fornuftige praksis har, om end nok i betydeligt min-
dre omfang, også vundet indpas i offentlige bestyrelser.
Man kan altid diskutere, hvordan en sådan evaluering skal
gennemføres og hvor detaljeret den bør være. Det afhænger
naturligvis bl.a. af, hvilken type virksomhed der er tale om
og af kravene til bestyrelsesarbejdet. Da evalueringen – hvis
den tages alvorligt – kan føre til en erkendelse af, at der er
behov for adfærdsændring eller lige frem for udskiftning af
et eller flere bestyrelsesmedlemmer, er der tale om en følsom
sag, som bør tilrettelægges med stor omhu og hensyntagen
til, at bestyrelsesmedlemmerne kan føle sig trygge ved pro-
ceduren og dens resultater.



3.11.Offentlige bestyrelser

4/September 2007 Bestyrelseshåndbogen 3.11. 25©
 B

ø
rs

en
 F

o
ru

m
 A

/S
, B

ø
rs

en
 L

ed
el

se
sh

ån
d

b
ø

g
er

Ligeså naturligt, men nok mere udbedt, er det, at bestyrel-
sen mindst en gang om året gennemfører en evaluering af
direktionens arbejde og af de enkelte direktionsmedlemmer
samt af samspillet mellem bestyrelse og direktion.

Ansvarsforsikring I offentlige aktieselskaber og selvejende institutioner kan
bestyrelsesmedlemmerne pålægges personligt erstatnings-
ansvar for ansvarspådragende handlinger og undladelser,
der er sket i forbindelse med udøvelsen af deres bestyrelses-
hverv. Da der, afhængigt af virksomhedens karakter, kan
være tale om betydelige beløb, er det blevet mere og mere al-
mindeligt, at der tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring. I
hvilket omfang, det også kan have relevans for offentlige be-
styrelser i institutioner, der har en tættere, formel forbindel-
se til den almindelige forvaltning, bør i hvert enkelt tilfælde
undersøges nærmere og afklares med ressortministeriet.

8. Aflønning af bestyrelse og direktion

I lyset af de senere års betydelige stigninger i honoreringen
af bestyrelsesarbejdet og aflønningen af direktionerne i stør-
re private virksomheder og den offentlige opmærksomhed,
det har givet anledning til, er dette område også vigtigt for
bestyrelser i offentlige institutioner. På den ene side er man
her, både med hensyn til bestyrelseshonorering og direkti-
onsaflønning, i et vist omfang i en konkurrencesituation
med private virksomheder og må tage skyldigt hensyn her-
til. På den anden side må man være opmærksom på, at der i
den offentlige sektor råder et mådehold, som gør, at en of-
fentlig bestyrelse her skal bære sig varsomt ad og ikke uden
videre bør følge trop med udviklingen i den private sektor.
Det gælder i øvrigt ikke kun i spørgsmålet om bestyrelses-
honorering og direktionsaflønning, men også karakteren og
omfanget af eventuelle “frynsegoder”, bestyrelsesrejser osv.

Der er her naturligvis forskel mellem på den ene side store
offentlige aktieselskaber med tilsvarende store krav til ledel-
sesindsatsen og et betydeligt, også personligt, ansvar og på
den anden side en mindre offentlig institution med ganske
få medarbejdere og en ulønnet bestyrelse. Nogle bestyrel-
sesledede offentlige institutioner er fra ressortministeriet på
dette felt underlagt en stram styring af honorering og afløn-
ning, som ikke efterlader bestyrelsen meget råderum. Andre
har en større bevægelsesfrihed og dermed også et tilsvaren-
de større ansvar for at udvise mådehold.
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9. Afslutning

Efter denne – måske trælsomme – gennemgang af de mange
regler, kutymer og andre hensyn, som bestyrelsesarbejdet i
offentlige institutioner er underlagt, bør det afslutningsvist
nævnes, at den væsentligste belønning for den store indsats,
bestyrelsesmedlemmerne som regel lægger i arbejdet, næp-
pe kan anses for at være af økonomisk art. For mange besty-
relsesmedlemmer er der også tale om en personlig, professi-
onel interesse for arbejdet og en god portion samfundspligt,
for nu at bruge et gammeldags udtryk.

Men netop derfor påhviler der også de bestyrelsesledede in-
stitutioners topledelser (bestyrelsen selv og direktionen) en
pligt til at gøre bestyrelsesarbejdet interessant og udbytte-
rigt – for ikke lige frem at sige sjovt.
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