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EXECUTIVE SUMMARY 

This thesis examines to what extent implementation of the SE-regulations on employee participation in 

Denmark can be characterized as an efficient legal position with regards to current legislation in Denmark 

concerning employee representation.The legal analysis is based on the fact whether the employee repre-

sentatives' legal position in Danish companies are changing by implementing the SE-regulations as standard 

in all Danish companies. Danish standard regulations are based on a statutory system where the SE-

regulations entail a high degree of freedom of contract for the management and the employees.  A com-

parative analysis proves that implementation of the SE-regulations only affects the regulations regarding 

the procedure for the arrangement and not the actual task of the employee representatives. In addition 

hereto, the analysis proves that the employee representatives are more stakeholder-oriented than the 

remaining members of the top management; hence there is a need for such in Danish companies.  

The incentives of the employee representatives to participate in the work performed in the top manage-

ment and handling of the interests of the company has also been analysed based on various legal themes 

concerning the procedure for the arrangement of employee representation and the rights, obligations and 

liability of the representatives. Implementing the SE-regulations might enhance the incentive of the em-

ployee representatives in relation to the procedure of the arrangement, but not in relation to the remain-

ing themes. Hence, this thesis also examines if alternative solutions to the incentive issue exists, e.g. in the 

shape of profit related fee, and development of competences. A variable fee might enhance the incentive 

of the representatives, but analysis of the risk profiles of the employee representatives proves that a varia-

ble fee won’t enhance the incentives. The reason hereto is the fact that when the employee representative 

is assessed to be risk averse, he shall be compensated for the risk assigned, and in the event he is risk neu-

tral, the fee will in most cases not be the primary matter resulting in the principal being unable to control 

the incentives by means of fees based on result.  Implementation of the SE-regulations combined with de-

velopment of the competences of the employee representatives will enhance the representatives’ incen-

tives to actually participate in the work performed in the top management and also handle the interests of 

the company.  

Based on a legal and financial analysis, this thesis also presents a game-theoretic analysis based on a situa-

tion of negotiation between the management and the employees, summarized in an assessment of, 

whether it would be efficient to implement the SE-regulations with regards to employee representation. 

Overall, this thesis concludes that the parties will in fact obtain the best possible solution by entering into 

negotiations and thereby reach to a better arrangement than the existing Danish arrangement on em-

ployee representation.  
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1 Indledning 

1.1 Introduktion til emne 

I oktober 2006 nedsatte Økonomi- og Erhvervsministeriet et udvalg bestående af repræsentanter fra for-

skellige erhvervsorganisationer, som fik til opgave at udarbejde en betænkning med henblik på en moder-

nisering af selskabslovgivningen i Danmark.  

Moderniseringen af selskabslovgivningen havde til hensigt at gøre Danmark til et af verdens mest konkur-

rencedygtige samfund, og dermed følge den internationale udvikling. Endvidere skulle den nye regulering 

være let at efterleve og administrere for erhvervslivet.1 Moderniseringsudvalget skriver således i deres ind-

ledning til betænkningen:  

 

”… Det skal desuden tilstræbes at udnytte de muligheder, som EU-reguleringen 

indeholder for at sikre en dynamisk og fleksibel lovregulering, som er til størst 

mulig fordel for danske virksomheder og dansk erhvervslivs konkurrenceevne. 

Endvidere skal det sikres, at utidssvarende regler og hindringer for globalise-

ringen fjernes, så der ikke ligger unødige bindinger på danske selskaber.”2 

 

Moderniseringen af selskabslovgivningen omfatter tillige medarbejderrepræsentationen i danske selskaber, 

og selvom reguleringen på dette område er lempet en smule i forhold til den tidligere regulering, er det 

bemærkelsesværdigt, at det ikke er forsøgt at nærme sig SE-reglerne om medarbejderindflydelse i større 

omfang. Dette set i forhold til, at CBM-direktivet3 kom i 2005, og tillige regulerer medarbejderrepræsenta-

tion i form af SE-reglerne for selskaber, der deltager i en grænseoverskridende fusion eller spaltning. Det vil 

sige, at danske selskaber, der deltager i en grænseoverskridende fusion eller spaltning faktisk kan være 

omfattet af den aftalefrihed som SE-reglerne indebærer, mens almindelige nationale selskaber er underlagt 

de meget regelbundne danske regler om medarbejderrepræsentation.  

Det vil derfor være interessant at analysere, hvorvidt en indføring af SE-reglerne i Danmark er en mere effi-

cient retstilstand end tilfældet er i dag, samt om indføringen kan forbedre de incitamentsproblemer, der 

kan opstå i et principal-agent forhold, hvilket medarbejderrepræsentanterne er en del af i det øverste le-

                                                           
1
 Betænkning 1498 (2008, 15) 

2
 Betænkning 1498 (2008, 16) 

3
 Direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar 
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delsesorgan. Ligeledes vil det være interessant at undersøge, om medarbejderrepræsentation kan blive en 

større succes i danske selskaber, når reguleringen ikke længere er så omfattende og kompliceret.  

1.2 Problemformulering 

I hvilket omfang kan en indføring af SE-reglerne om medarbejderindflydelse i Danmark, karakteriseres som 

en efficient retstilstand, set i forhold til nugældende ret i Danmark vedrørende medarbejderrepræsentati-

on? 

Dette hovedspørgsmål besvares ved hjælp af følgende problemstillinger: 

 Hvilken retsstilling har medarbejderrepræsentanterne efter vedtagelsen af den nye selskabslov, og 

i hvilket omfang vil en indføring af SE-reglerne ændre på denne?  

 

 I hvilket omfang har danske selskaber et egentligt behov for medarbejderrepræsentation og hvor 

mange udnytter i dag systemet?  

 

 Hvilke hensyn vægter medarbejderrepræsentanterne højest – shareholder value eller hensynet til 

stakeholders, og har dette betydning i forhold til arbejdet i det øverste ledelsesorgan? 

 

 Hvilken indflydelse har medarbejderrepræsentanter reelt, og i hvilke slags selskaber kan de især 

gøre deres indflydelse gældende? 

 

 I hvilket omfang vil en indføring af SE-reglerne, som en hovedregel for alle danske selskaber, for-

bedre medarbejderrepræsentanternes incitamenter til at deltage i arbejdet i det øverste ledelses-

organ, samt varetage selskabets interesser? Hvilke alternative løsninger kan der være på disse inci-

tamentsproblemer hos medarbejderrepræsentanten? 

 

 På baggrund af gældende ret på området samt en nyttebetragtning, vil det da være efficient for 

selskaberne med aftalefrihed vedrørende medarbejderrepræsentation, set ud fra en forhandlings-

situation mellem parterne?  
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1.3 Synsvinkel 

Der er anlagt en objektiv synsvinkel ved udarbejdelsen af denne afhandling, da hensyn til alle berørte par-

ter er tilgodeset. Med berørte parter menes i denne afhandling, medarbejderrepræsentanterne, de ansat-

te, aktionærerne, den øvrige ledelse samt selskabet som en helhed. Da der tidligere har været en væsentlig 

beskyttelse af medarbejderrepræsentanterne i Danmark, vil afhandlingen dog visse steder have en form for 

subjektivitet i forhold til en fortsat beskyttelse af disse.  

1.4 Anvendt metode i afhandlingen 

1.4.1  Juridisk metode 

Afhandlingens juridiske kapitel har primært et selskabsretligt perspektiv, men da vores emne vedrører 

medarbejderrepræsentanter, som samtidig er ansat i selskabet, vil der anlægges et ansættelsesretligt per-

spektiv, hvor dette har betydning for besvarelsen af vores problemstillinger. 

Det juridiske kapitel bliver indledt af en retsdogmatisk analyse med henblik på at udlede gældende ret4 på 

området for medarbejderrepræsentanter, efter henholdsvis de almindelige danske regler samt SE-reglerne. 

En retsdogmatisk analyse er en del af retsvidenskaben, som den realistiske retsteori har haft en stor indfly-

delse på.5 Det er en juridisk metode, som har til formål at beskrive og fortolke retten på området ved hjælp 

af retskilderne, som er inddelt i regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur.6 Den retsdogma-

tiske analyse vil blive anvendt indskrænkende for så vidt angår retspraksis og retssædvaner i forhold til den 

nye selskabslov, da dette endnu kun eksisterer i meget begrænset omfang på området. I det omfang de 

relevante bestemmelser i den nye selskabslov ikke adskiller sig fra den hidtidige aktieselskabslov, vil vi dog 

anvende de retskilder, der er centrale i forhold til at analysere bestemmelsens indhold, da eksempelvis 

tidligere retspraksis således må antages at have fuld retskildeværdi. 

Da den juridiske analyse tager udgangspunkt i, hvorvidt det vil være optimalt at indføre SE-reglerne som 

hovedregel i alle danske selskaber, og derved erstatte de almindelige danske regler, vil der i den retsdog-

matiske analyse anvendes EU-regulering, i det omfang det findes anvendeligt. 

                                                           
4
 Gældende ret – de lege lata – er et udtryk for det resultat en domstol vil komme frem til ved anvendelsen af retskilderne på om-

rådet i en retsdogmatisk analyse. Nielsen & Tvarnø (2005, 24) 
5
 Alf Ross’ gældebegreb ”Det er muligt, at formulere en retsvidenskabelig påstand om gældende ret, og derefter vente og se, om 

domstolene verificerer påstanden”, Nielsen & Tvarnø (2005, 309) 
6
 Nielsen & Tvarnø (2005, 23-24) 
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I afhandlingen vil der til fortolkning af retskilderne endvidere anvendes soft law i form af de gældende an-

befalinger for god selskabsledelse7, samt betænkningen og lovforslag til den nye selskabslov.  

Efter gældende dansk ret er udledt, vil der foretages en komparativ analyse, hvor reglerne for proceduren 

vedrørende medarbejderrepræsentation i henholdsvis Storbritannien og Tyskland sammenholdes med de 

danske regler. En komparativ analyse er en sammenligning af forskellige retssystemers materielle regler, 

hvoraf der udledes de forskelle, der hersker på retsområdet i de tre lande.  

Den juridiske analyse har endvidere karakter af en retspolitisk analyse, da det vurderes, hvorvidt det vil 

være en fordel at indføre SE-reglerne for danske selskaber. Som med retsdogmatikken og komparativ ret 

udgør retspolitikken en del af retsvidenskaben, men forskellen ligger i, at den retspolitiske analyse giver 

forslag til lovgiver om, hvorvidt en regel bør ændres.8 

1.4.2  Økonomisk metode 

Til at analysere den økonomiske problemstilling anvendes principal-agent teorien9på baggrund af gældende 

ret på området for medarbejderrepræsentation. Ud fra denne teori analyseres medarbejderrepræsentan-

ternes incitamenter til at deltage i arbejdet i det øverste ledelsesorgan, samt varetage selskabets interes-

ser. Dette fordi forholdet mellem medarbejderrepræsentanterne og aktionærerne/de øvrige ansatte i sel-

skabet kan bære præg af, at der opstår asymmetrisk information i form af adverse selection og moral ha-

zard. Der analyseres ud fra det perspektiv, at aktionærerne og de øvrige ansatte agerer principal og medar-

bejderrepræsentanterne agenter.  

Der vil endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt en indføring af SE-reglerne for danske selskaber vil 

forbedre medarbejderrepræsentanternes incitamenter til at deltage i arbejdet i det øverste ledelsesorgan, 

samt varetage selskabets interesser. Derudover vil der udledes alternative løsninger på incitamentsproble-

mer, som kan kombineres med en indføring af SE-reglerne. 

1.4.3  Metoden i det integrerede kapitel  

Afhandlingens integrerede kapitel anvender en retsøkonomisk metode og teori. Retsøkonomien er en sam-

ling økonomiske værktøjer, der anvendes til at behandle juridiske problemstillinger, således at det er en 

økonomisk analyse af retten ud fra en nytte og efficiens betragtning.10  

                                                           
7
 Anbefalingerne for god selskabsledelse (2010) 

8
 Når der er tale om ”de lege ferenda”. Der vil ikke blive anvendt ”de sentendia ferenda” i analysen. Nielsen & Tvarnø (2005, 24) 

9
 Et Principal-agent forhold karakteriseres som en relation mellem to parter, en principal der engagerer en anden part en agent til 

at træffe beslutninger for sig, Knudsen (1997, 164) 
10

 Nielsen & Tvarnø (2005, 353) 
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Det vurderes, hvorvidt en indføring af SE-reglerne som hovedregel for alle danske selskaber, vil være effi-

cient, set ud fra en nyttebetragtning. Til at analysere denne problemstilling anvendes spilteorien, således at 

det undersøges, hvorvidt det er muligt for parterne at forhandle sig frem til en efficient ordning ved hjælp 

af aftalefriheden i SE-reglerne.  

1.5 Empiri 

I forbindelse med afhandlingens casestudier, har vi taget kontakt til de ti største selskaber i Danmark. Vi har 

kontaktet både medarbejderrepræsentanterne og bestyrelsesformændene og spurgt om de vil deltage i et 

interview enten skriftligt eller personligt. Syv ud af 23 medarbejderrepræsentanter vendte tilbage, og de 

ønskede alle at deltage skriftligt, hvorefter disse blev sendt pr. mail til dem, se bilag 3. Kun en enkelt besty-

relsesformand ønskede at deltage, og dette var i et personligt interview, se bilag 2. Casestudierne er ud-

formet således, at det er muligt at få et mere virkelighedsnært perspektiv af medarbejderrepræsentanter-

nes egne opfattelser af arbejdet i det øverste ledelsesorgan, set ud fra de nuværende almindelige danske 

regler. Der er endvidere spurgt til deres holdning vedrørende en indføring af SE-reglerne i danske selskaber. 

Der er i forbindelse med denne afhandling ligeledes udarbejdet en oversigt over hvor mange bestyrelser i 

Danmark, der har medarbejderrepræsentation. Denne udarbejdelse har Experian foretaget ultimo 2009, se 

bilag 1. 

1.6 Afgrænsninger 

Afhandlingen medtager kun relevante bestemmelser fra de anvendte love, bekendtgørelser, forordninger 

og direktiver, således at bestemmelser uden relevans for vores problemstilling ikke behandles yderligere. 

I den juridiske analyse afgrænses der som udgangspunkt fra en selvstændig behandling af anpartsselskaber, 

da de fleste relevante bestemmelser i afhandlingen for denne selskabstype er identiske med bestemmel-

serne om aktieselskaber. Dog vil der inddrages anpartsselskaber hvor det er relevant, eller hvor disse har en 

anden retsstilling end aktieselskaber. Det europæiske anpartsselskab, SCE-selskabet, er desuden ikke med-

taget i den juridiske analyse.  

I forhold til analysen af medarbejderrepræsentanternes retsstilling, er der valgt både at inddrage denne i 

forhold til proceduren omkring en ordning om medarbejderrepræsentation, samt indholdet af hvervet som 

medarbejderrepræsentant. Dette for at give et helhedsbillede af deres retsstilling både i forhold til den 

juridiske, men også den økonomiske analyse. I forhold til analysen af SE-selskaberne, samt den komparative 

analyse af de britiske og tyske selskaber, er der dog ikke inddraget retsstillingen for selve hvervet som 
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medarbejderrepræsentant, det vil sige deres rettigheder, pligter og ansvar, da disse følger af nationale reg-

ler og således ikke er entydige i forhold til SE-reglerne.  

Da en indføring af SE-reglerne ikke umiddelbart ændrer på medarbejderrepræsentanternes rettigheder, 

pligter og ansvar, vil det endvidere ikke være relevant at analysere dette i den komparative analyse. I det 

juridiske kapitel er der i den komparative analyse derved kun anvendt procedureregler, og ikke selve ind-

holdsreglerne.  

Der er endvidere foretaget en afgrænsning af andre former for medarbejdernes ret til høring og informati-

on, dette være sig i form af samarbejdsudvalg og lignende. 

Den økonomiske analyse omhandler både en risikoneutral og en risikoavers agent. Dog medtages ikke ud-

regningerne for en risikoavers agent, da medarbejderrepræsentanten i de fleste tilfælde antages at være 

risikoneutral i forhold til honoraret for arbejdet i det øverste ledelsesorgan. Der er dog vist et eksempel på 

en risikoavers medarbejderrepræsentant, som er baseret på udregningerne for den risikoneutrale medar-

bejderrepræsentant, og dette giver et indtryk af forskellen på disse. 

Derudover medtages kun de incitamentsproblemer og incitamentsstyrende mekanismer, der findes rele-

vant for afhandlingen på baggrund af den juridiske analyse, således at en udtømmende analyse af alle pro-

blemer og mekanismer ikke er foretaget. 

Medarbejderrepræsentanten er som følge af sit hverv i det øverste ledelsesorgan både agent og principal. 

Forholdet hvor medarbejderrepræsentanten agerer principal overfor direktionen er kun medtaget i meget 

begrænset omfang, da en dybdegående analyse af dette, falder udenfor afhandlingens problemstilling. 

I det integrerede kapitel er der foretaget en afgrænsning fra transaktionsomkostningsteorien, således at alt 

fokus er lagt på den spilteoretiske analyse, da dette findes mere relevant for afhandlingens problemstillin-

ger. Der fortages derved en analyse af, hvorvidt en indføring af SE-reglerne er efficient for parterne set ud 

fra en forhandlingssituation uden at analysere, hvorvidt denne forhandlingssituation overhovedet er mulig 

rent omkostningsmæssigt, da dette falder uden for afhandlingens problemstilling. Det vil således være 

svært at foretage en analyse af transaktionsomkostningerne på baggrund af fiktive tal.   

1.7 Afhandlingens struktur 

Strukturen i nærværende afhandling afspejles i figur 1.1. Der vil i kapitel 2 udledes gældende ret på områ-

det for medarbejderrepræsentanter, hvor dette ses i forhold til en eventuel indføring af SE-reglerne som 

hovedregel for alle danske selskaber. Resultaterne fra det juridiske kapitel anvendes i den økonomiske ana-
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lyse, som er kapitel 3, til at belyse, hvorvidt en indføring af SE-reglerne har indflydelse på medarbejderre-

præsentanternes incitament til at deltage i arbejdet i det øverste ledelsesorgan, samt varetage selskabets 

interesser. Til sidst sammenholdes kapitel 2 og 3 i et integreret afsnit, som er kapitel 4, hvor der ud fra en 

nyttebetragtning analyseres, om det er muligt for parterne via forhandling at nå frem til en bedre aftale, 

end hvis de almindelige danske regler var gældende.  

 

Figur 1.1 - afhandlingens struktur 

 

1.8 Forkortelser 

I afhandlingen anvendes der følgende forkortelser: 

SL  Selskabsloven 

ASL  Aktieselskabsloven 

ApSL  Anpartsselskabsloven 

SEL  SE-loven 

MSE  Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber 

SFO  Medarbejdernes særlige forhandlingsorgan 

VPHL  Værdipapirhandelsloven 

BEK Bekendtgørelse 

Juridisk   
analyse

Økonomisk 
analyse

Integreret 
analyse
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1.9 Kildekritik 

Da selskabsloven er en ny regulering på området, har det i forbindelse med fortolkning af de enkelte be-

stemmelser være nødvendigt at anvende ældre retspraksis og juridisk litteratur. Dette er dog kun anvendt i 

de tilfælde, hvor bestemmelserne ikke er ændret væsentligt. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse om medarbejderrepræ-

sentation, hvor høringsfristen var den 14. april 2010. Bekendtgørelsen er ved afslutning af denne afhandling 

imidlertid stadig under endelig udarbejdelse, og der er derfor taget udgangspunkt i udkastet til bekendtgø-

relsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har dog oplyst, at udkastet ikke er ændret væsentligt. 

I forbindelse med afhandlingens casestudier, er der taget kontakt til de ti største selskaber i Danmark. Der 

er således taget kontakt til både medarbejderrepræsentanterne og bestyrelsesformændene og spurgt, om 

disse vil deltage i et interview enten skriftligt eller personligt. Da kun få medarbejderrepræsentanter og 

bestyrelsesformænd har valgt at deltage i afhandlingens casestudier, vil disse blive anvendt kritisk i afhand-

lingen. Besvarelserne er dog et udtryk for meget ens holdninger til afhandlingens problemstillinger, og der-

for er de anvendt i sin helhed. Flere af medarbejderrepræsentanterne er ikke tilstrækkelig vidende om SE-

reglerne, og har derfor ikke kunne svare konkret på betydningen af disse.  

Endelig er beregningerne fra Experian, med antallet af bestyrelser der har medarbejderrepræsentation i 

Danmark, foretaget ultimo 2009, og antallet kan derfor have ændret sig. Antallet har dog ligget stabilt i 

mange år, så det antages ikke at have særlig betydning for denne afhandlings analyser. 
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2 Juridisk Analyse 

I afhandlingens juridiske analyse udledes gældende ret på området for medarbejderrepræsentanter, både 

ud fra et nationalt perspektiv, men også ud fra et internationalt perspektiv i form af de gældende EU-regler 

på området. I det juridiske kapitel vil det tillige vurderes, hvilken indflydelse medarbejderrepræsentanter 

egentlig har, samt afdækkes hvorvidt der er et behov for medarbejderrepræsentanter i danske selskaber. 

Dette set ud fra en komparativ analyse, hvor der foretages en analyse af forskellen på de nugældende dan-

ske regler om medarbejderrepræsentation med de britiske og tyske regler. Det juridiske kapitel vil endeligt 

udlede, hvorvidt de nugældende danske regler på området for medarbejderrepræsentation bør ændres, så 

de nærmer sig reglerne på EU-plan. 

2.1 Ledelsessammensætning 

Medarbejderrepræsentanterne er en del af det øverste ledelsesorgan i et selskab, hvorfor det juridiske 

kapitel indledes med en generel analyse af ledelsessammensætningen i dansk ret, for at forstå medarbej-

derrepræsentanternes placering i ledelsen. Derefter munder det ud i en analyse af medarbejderrepræsen-

tanternes retstilling i danske henholdsvis europæiske selskaber. 

2.1.1  Nuværende lovgivning for aktie- og anpartsselskaber 

Den første aktieselskabslov blev til i 1917 og var en regulering, der var langt mere simpel, end den der ef-

terfølgende har været i Danmark.11 Den mere detaljerede og komplicerede danske selskabsregulering, som 

eksisterer i dag, blev en realitet, da den daværende aktieselskabslov trådte i kraft i januar 1973.12 Selskabs-

reguleringen består i dag af selskabsloven (herefter SL), som samlet erstatter den daværende aktie- (heref-

ter ASL) og anpartsselskabslov (herefter ApSL), og regulerer forholdene for henholdsvis aktie- og anparts-

selskaber jf. SL § 1, stk.1.  

2.1.1.1 Det 5. selskabsdirektiv 

Ved indføringen af den nye selskabslov er det ikke første gang, der er fokus på ændring af ledelsesstruktu-

ren i Danmark, da det allerede var tilfældet ved forslaget af det 5. selskabsdirektiv, som blandt andet havde 

til formål at gøre det muligt at vælge mellem det en- eller det tostrengede ledelsessystem.13 Forslaget in-

deholdt ligeledes regler om medarbejderindflydelse i de forskellige ledelsesorganer, herunder hvorvidt 

disse skulle have direkte eller indirekte indflydelse og generelt om ledelsens ansvar. Forslaget blev oprinde-

                                                           
11

 Neville & Sørensen (2009, 25)  
12

 Neville & Sørensen (2009, 24) 
13

 Neville & Sørensen (2009, 98)  
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ligt fremsat af Kommissionen ved direktiv 1972/887 og blev kaldt ”Strukturdirektivet”. Det blev dog ikke 

vedtaget og blev derfor trukket tilbage i december 2001.14 

2.1.1.2 Selskabsloven 

Folketinget vedtog den 29. maj 2009, lov nr. 470 af 12. juni 2009, som er den nye selskabslov. Selskabslo-

ven omfatter både aktie- og anpartsselskaber, således at disse to ikke længere er opdelt.15 Loven er udar-

bejdet af et moderniseringsudvalg, også kaldet ”Udvalg til modernisering af selskabsretten”, der blev ned-

sat i 2006 af Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen. Udvalget bestod af personer med erhvervs-

mæssig interesse i modernisering af loven, og de havde til hensigt at skabe en klar og effektiv lovgivning, 

som ville være let at administrere og efterleve. Moderniseringsudvalget afsluttede deres arbejde i novem-

ber 2008, med en afgivelse af betænkning 1498/2008. Økonomi- og Erhvervsministeriet, med Lene Esper-

sen i spidsen, fremsatte lovforslag (L 170) den 25. marts 2009, og loven blev som sagt vedtaget den 29. maj 

2009. Det var hensigten at selskabsloven skulle træde i kraft allerede ved årsskiftet 2010, men på grund af 

manglende færdiggørelse af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-systemer, er denne først trådt i kraft pr. 1. 

marts 2010, ved bekendtgørelse af 24. februar 2010.16 Bekendtgørelsen medfører dog, at kun dele af sel-

skabsloven træder i kraft, hvor medarbejderrepræsentation og valgfrihed mellem ledelsesmodeller er i 

blandt. Det er økonomi- og Erhvervsministeren, der fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af loven og 

denne kan ligeledes fastsætte særlige regler om overgangsregler. 

2.1.2 Anbefalingerne for god selskabsledelse   

Til at supplere det ret komplekse område omkring selskabsstrukturen og selve ledelsen har en gruppe er-

hvervsfolk set det nødvendigt at udarbejde nogle anbefalinger, der kan supplere selskabsloven i form af 

soft law. Anbefalingerne for god selskabsledelse er udarbejdet af ”Komitéen for god selskabsledelse”, som 

arbejder for at fremme udviklingen af selskabsledelsen i danske børsnoterede selskaber. De seneste anbe-

falinger på området er fra april 2010, da Komitéen, på baggrund af blandt andet den nye selskabslov, fandt 

det nødvendigt at revidere anbefalingerne for god selskabsledelse.  

Når der er tale om soft law, er selskaberne således ikke forpligtet til at efterleve anbefalingerne for god 

selskabsledelse, men der gælder et ”comply or explain” princip for selskaber, som har værdipapirer optaget 

til handel på et reguleret marked og for statslige aktieselskaber jf. årsregnskabslovens §§ 107 b-107 c. Prin-

cippet betyder, at det enkelte selskab selv afgør hvorvidt og i hvilket omfang, de vil efterleve anbefalinger-

                                                           
14

 Neville & Sørensen (2009, 98)  
15

 Neville & Sørensen (2009, 13) 
16

 BEK nr. 172 af 22. februar 2010 
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ne for god selskabsledelse. Hvis de ikke efterlever dem, skal de forklare hvorfor, og hvordan selskabet i 

stedet har indrettet sig med hensyn til selskabsledelsen.17  

2.1.3 Ledelsesstrukturen i selskabsloven 

Ved indføring af den nye selskabslov, er det blevet muligt at vælge mellem to forskellige ledelsesstrukturer 

jf. SL § 111, stk. 1 og dette giver derfor selskaberne en større valgfrihed end hidtil. Strukturerne består af 

henholdsvis en ”semi-two-tier” struktur og en ren tostrenget struktur. Det tostrengede system kendes 

bedst som det tyske ledelsessystem. Der findes også et enstenget ledelsessystem, som kendes bedst fra 

England, men dette anvendes ikke i Danmark.  

Friheden til selv at vælge ledelsesstruktur er især fordelagtigt for udenlandske investorer, der kan etablere 

sig med den ledelsesstruktur, som de er vant til at arbejde under, og som ikke sætter begrænsninger i for-

hold til strukturen i hjemlandet.      

2.1.3.1 Det danske system – ”semi-two-tier” 

Før den nye selskabslov blev vedtaget i Danmark, havde vi reelt set hverken en en- eller tostrenget struktur, 

men derimod en blanding, som man har valgt at kalde en semi-two-tier struktur. Denne struktur er videre-

ført i den nye selskabslov. Strukturen har formelt set både en direktion og en bestyrelse, men de er ikke 

adskilt som en almindelig tostrenget struktur, da man i Danmark kan have sammenfald mellem direktions- 

og bestyrelsesmedlemmer. Denne struktur er videreført fra aktieselskabsloven, hvor bestyrelsen har til 

opgave at varetage den overordnede og strategiske ledelse, og ligeledes kontrollere direktionen.  Direktio-

nen bliver i dette tilfælde ansat af bestyrelsen og varetager den daglige ledelse, se første søjle i figur 2.1. 

Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen udsteder jf. SL § 117, stk. 1. Flertal-

let af bestyrelsens medlemmer, må ikke bestå af direktører fra selskabet, og en direktør kan ligeledes ikke 

være hverken formand eller næstformand for bestyrelsen i selskabet jf. SL § 111, stk. 1, nr. 1.  Bestyrelsen 

skal endvidere som minimum bestå af tre personer jf. SL § 111, stk.2. 

Bestyrelsen fører tilsyn med den daglige ledelse, som består af direktionen. Opdelingen er dog ikke så 

skarp, da bestyrelsen tillige varetager den strategiske ledelse. Medlemmer af direktionen kan ligeledes sid-

de i bestyrelsen, så længe disse ikke udgør et flertal. Dette er ikke muligt, hvis ledelsen er en ren tostrenget 

struktur, da denne kræver en klar adskillelse af direktion og bestyrelse. Det danske system er endvidere 

forskelligt fra den enstrengede struktur, der findes i common law landene, da selskaber med enstrenget 

                                                           
17

 Anbefalingerne for god selskabsledelse (2010, 4) 
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struktur kun er ledet af en bestyrelse, der varetager både den daglige og strategiske ledelse, uden et selv-

stændigt kontrolorgan. Dette kommer vi nærmere ind på i afsnit 2.4.1. 

2.1.3.2 Det tostrengede system 

Med indføringen af den nye selskabslov er det blevet muligt at have en ledelsesstruktur i selskabet, der 

består af en direktion og et tilsynsråd, se sidste søjle i figur 2.1. Da det nu er muligt at vælge mellem to 

forskellige ledelsesorganer på det øverste niveau i selskabet, anvender man samlet set betegnelsen ”sel-

skabets øverste ledelsesorgan”, som nu derfor ikke kun refererer til en bestyrelse, men også til tilsynsrådet 

som ledelsesorgan. I selskaber, som består af en direktion og bestyrelse, er det således bestyrelsen, der 

varetager det øverste ledelsesorgan, og har selskabet i stedet et tilsynsråd, er det dette, der varetager det 

øverste ledelsesorgan. 

 

 

Figur 2.1 – Figuren viser de forskellige ledelsesstrukturer - Den midterste søjle viser anpartsselskaberne struktur, hvor de kan 
nøjes med at have en direktion til at varetage den daglige ledelse, medmindre medarbejderne har valgt at lade sig repræsentere 

i det øverste ledelsesorgan, se afsnit 2.2.1.1. 

 

2.1.3.2.1 Tilsynsrådet  

Strukturen med et tilsynsråd som øverste ledelsesorgan er inspireret af den tyske ledelsesstruktur. Tilsyns-

rådets eneste opgave er at kontrollere direktionen, og det varetager de fleste af bestyrelsens opgaver, men 

de skal dog ikke varetage den overordnede og strategiske ledelse jf. SL § 116.18 Opgaverne for tilsynsrådet 

er derfor lovmæssigt set meget lig bestyrelsens, men dette har som sagt ikke ledelseskompetence, hvorfor 

det ikke er muligt for tilsynsrådet at udstede retningslinjer for direktionen. Direktionens opgaver bliver 

derfor også anderledes, da denne ikke kun skal varetage den daglige ledelse, men ligeledes den overordne-

de og strategiske ledelse jf. SL § 117, stk. 2. 
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Tilsynsrådet skal bestå af mindst tre medlemmer jf. SL § 111, stk. 2, hvor flertallet af medlemmerne skal 

vælges på generalforsamlingen jf. SL § 120, stk. 1. Tilsynsrådets medlemmer kan til enhver tid udtræde eller 

afsættes af den pågældende, der har udpeget medlemmet, som det også er muligt i bestyrelsen. Tilsynsrå-

det vælger selv sin formand, som skal sørge for, at der indkaldes og bliver holdt de nødvendige møder.19  

I denne struktur må der ikke være sammenfald mellem personerne i tilsynsrådet og direktionen jf. SL § 111, 

stk. 1, nr. 2. Den tostrengede ledelsesmodel holder således selskabets ledelse adskilt fra tilsynsfunktionen, 

idet disse er to uafhængige organer.  

2.1.3.2.2 Repræsentantskabet 

Indføringen af tilsynsrådet kan i nogle henseender minde lidt om repræsentantskabet, som var med i ASL § 

59, stk. 1-4, der dog som udgangspunkt ikke har overlevet den nye selskabslov. Efter bestemmelsen i ASL 

kunne man indføre et repræsentantskab ved en vedtægtsændring. Repræsentantskabet skulle bestå af 

mindst fem medlemmer, hvor direktører og bestyrelsesmedlemmer ikke måtte være iblandt. Det havde til 

opgave at føre tilsyn med bestyrelsens og direktionens forvaltning af selskabets anliggender, og flertallet af 

medlemmerne skulle vælges af generalforsamlingen jf. ASL § 59, stk. 1. Repræsentantskabet var dog sjæl-

dent benyttet i aktieselskaber, men blev anvendt i mange pengeinstitutter. Brugen af repræsentantskabet 

har på baggrund af repræsentantskabets manglende magt været meget begrænset, og effektiviteten i form 

af kontrol med ledelsen, har som følge deraf ikke været optimal. Ofte gav det derfor ikke medlemmerne i 

repræsentantskabet incitament til at yde en indsats20, hvilket eventuelt også kan blive et problem ved det 

nye tilsynsråd. Nogle af argumenterne for at repræsentantskabet ikke fungerede optimalt, var desuden 

antallet af medlemmer. Derfor er der ved indføring af tilsynsrådet forsøgt at mindske antallet af medlem-

mer, så det giver repræsentanterne i tilsynsrådet større incitament til og mulighed for at udføre sine opga-

ver optimalt. 

Selvom den nye selskabslov ikke har videreført særskilte bestemmelser om repræsentantskab, kan dette 

stadig oprettes, hvis det er indført i selskabets vedtægter.21 Dette gælder uanset om selskabet har valgt 

bestyrelse eller tilsynsråd som det øverste ledelsesorgan, men det fremgår dog af lovforslaget til den nye 

selskabslov, at repræsentantskabet ikke kan tillægges de beføjelser, som de andre ledelsesorganer har iføl-

ge selskabsloven.22 

                                                           
19

 Neville & Sørensen (2009, 101) 
20

 Neville & Sørensen (2009, 103) 
21

 L 170 af 25. marts 2009 til § 111 
22

 L 170 af 25. marts 2009 til § 111 
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2.2 Medarbejderrepræsentation 

Medarbejdere ansat i et selskab af en vis størrelse behøver ikke kun at indgå i et ansættelsesretligt samspil 

med virksomheden, men kan også have ret til at være repræsenteret i selskabets øverste ledelsesorgan, på 

lige vilkår med de øvrige bestyrelses- eller tilsynsrådsmedlemmer og dermed indgå i et mere selskabsretligt 

samspil med selskabet.23 Denne ret for medarbejderne, kaldet medarbejderrepræsentation, blev indført i 

Danmark ved ændringen af aktieselskabsloven i 1973. Baggrunden for indføringen af medarbejderrepræ-

sentation var, at der i tiden op til lovændringen, opstod en heftig diskussion omkring øget demokrati på 

arbejdspladserne, og lovændringen blev derfor en nødvendighed.24   

I dag er medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber i Danmark reguleret i selskabsloven. Reg-

lerne i selskabsloven er de såkaldte ”almindelige danske regler” om medarbejderrepræsentation, som 

stammer tilbage fra ændringen af aktieselskabsloven i 1973. Reglerne finder fortsat anvendelse på alminde-

lige danske aktie- og anpartsselskaber, der er underlagt dansk lovgivning. Den nye selskabslov trådte, som 

beskrevet ovenfor, i kraft 1. marts 2010. Inden da var reglerne om medarbejderrepræsentation i aktie- og 

anpartsselskaber reguleret i henholdsvis aktieselskabsloven25 og anpartsselskabsloven26. Indføringen af den 

nye selskabslov har ændret reglerne om medarbejderrepræsentation på nogle områder, og er samtidig 

gjort mere fleksibel for både selskabets ledelse og medarbejderne i selskabet. 

Udover reglerne om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber findes der også regler om 

medarbejderrepræsentation i SE-selskaber, som er reguleret i lov nr. 281 af 26. april 2004 om medarbejder-

indflydelse i SE-selskaber. Da loven om medarbejderindflydelse i SE-selskaber (herefter MSE) trådte i kraft 

den 8. oktober 2004, kom der således et yderligere regelsæt for medarbejderindflydelse i nogle danske 

selskaber, herefter kaldet ”SE-reglerne”. Loven gælder for SE-selskaber, som ved stiftelsen får, eller har 

vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark jf. MSE § 1, stk. 1. I visse tilfælde er aktie- og anpartsselskaber dog 

også omfattet af SE-reglerne, hvis der er tale om en grænseoverskridende fusion eller spaltning med et 

andet selskab, hvor det fortsættende selskab hører under dansk lovgivning. Dette vil vi komme nærmere 

ind på i afsnit 2.3.3.  

Både de almindelige danske regler om medarbejderrepræsentation, som omtales i afsnit 2.2.1 og SE-

reglerne om medarbejderindflydelse, som omtales i afsnit 2.3, vedrører proceduren for vedtagelsen af en 

ordning om medarbejderrepræsentation, samt hvilket omfang ordningen skal have. Reglerne vedrører dog 

ikke medarbejderrepræsentanternes retsstilling omkring indholdet af hvervet som medarbejderrepræsen-
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tant efter vedtagelsen af en ordning, da dette følger af selskabslovens øvrige bestemmelser, som gælder 

for hele det øverste ledelsesorgan og dermed er uafhængig af selve ordningen om medarbejderrepræsen-

tation. Reglerne for medarbejderrepræsentanternes retsstilling efter vedtagelsen af en ordning om medar-

bejderrepræsentation vil blive analyseret samlet i afsnittene 2.5 – 2.7, efter reglerne for selve proceduren 

vedrørende tilblivelsen af en ordning. 

2.2.1  De almindelige danske regler om medarbejderrepræsentation 

2.2.1.1 Selskabsrepræsentation  

Retten til medarbejderrepræsentation i selskabets øverste ledelsesorgan er ikke en generel mulighed for 

alle aktie- og anpartsselskaber, men kun for de selskaber, der gennemsnitligt har haft mindst 35 ansatte 

indenfor de seneste tre år jf. SL § 140, stk. 1.27 Dette var også gældende efter de hidtidige regler i aktie- og 

anpartsselskabsloven jf. ASL § 49, stk. 2 og ApSL § 22, stk. 1. Ifølge selskabsloven har medarbejderne i kapi-

talselskaber med mindst 35 ansatte, således ret til at vælge et antal medlemmer til det øverste ledelsesor-

gan, samt suppleanter for disse, der svarer til halvdelen af de øvrige medlemmer af ledelsen. Dog har de 

altid ret til at vælge mindst to medlemmer, og hvis ikke det antal, der skal vælges udgør et helt tal, afrundes 

der opad jf. SL § 140, stk. 1. Medarbejderrepræsentanterne har derfor ikke mulighed for at besidde et fler-

tal af stemmerne eller alene blokere for et flertal i det øverste ledelsesorgan, da de kun udgør 1/3 af stem-

merne, og det øverste ledelsesorgan som udgangspunkt træffer deres beslutninger med simpelt flertal jf. SL 

§ 124, stk. 3. 

2.2.1.1.1 Antallet af medarbejderrepræsentanter 

Den nye selskabslov medfører en vigtig nyskabelse for antallet af medarbejderrepræsentanter, da medar-

bejderne nu kan og ikke skal vælge mindst to medlemmer til det øverste ledelsesorgan. Det vil sige, at de 

har en ret til at vælge mindst to medarbejderrepræsentanter, men ikke en pligt. Efter den hidtidige aktie-

selskabslovs § 49, stk. 2 (ApSL § 22, stk. 1) skulle medarbejderne vælge minimum to medarbejderrepræsen-

tanter, men hvis der blev opstillet færre kandidater, end der skulle vælges til bestyrelsen, kunne valget ikke 

afholdes, og medarbejderne mistede derved deres ret til medarbejderrepræsentation i bestyrelsen.28 

Den nye selskabslov giver derved medarbejderne ret til at vælge et lavere antal medarbejderrepræsentan-

ter, hvis ikke de har mulighed for at stille med det antal, som udgør halvdelen af de øvrige ledelsesmed-

lemmer jf. SL § 140, stk. 2. Der er tale om en lempelse af loven, som kan betyde, at medarbejderne oftere 
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vil være repræsenteret i selskabets øverste ledelsesorgan, da de nu ikke behøver at opfylde det hidtidige 

minimumskrav. Før ikrafttrædelsen af den nye selskabslov, blev der som tidligere anført ikke afholdt valg, 

hvis der var færre kandidater opstillet til medarbejderrepræsentanter og suppleanter, end der skulle væl-

ges. Dette har i praksis vist sig i nogle tilfælde at være en hindring for valg af medarbejderrepræsentanter, 

hvis alle kandidater ønskede at opstille som medarbejderrepræsentanter og ikke som suppleanter.29 En 

kandidat havde ikke mulighed for at stille op som kandidat til både medarbejderrepræsentant og supple-

ant,30 og det kunne resultere i, at flere eller alle kandidater ønskede at opstille som medarbejderrepræsen-

tant og ikke som suppleant. Dette ville således medføre, at der ikke var nok valgbare suppleanter, og valget 

derfor måtte aflyses.   

Udkastet til den nye bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber (herefter 

BEK), der er udarbejdet på baggrund af den nye selskabslov og som endnu ikke er trådt i kraft, foreskriver 

ret til, at kandidater til medarbejderrepræsentanter og suppleanter nu kan opstilles på én liste jf. BEK § 40, 

stk. 4. Det vil sige, at dem der får flest stemmer bliver medarbejderrepræsentanter og de øvrige, der har 

fået mindst én stemme bliver suppleanter jf. BEK § 43, stk. 1. Valgudvalget31 kan dog ved enighed træffe 

beslutning om, at der stadig udarbejdes to lister, så medarbejderrepræsentanterne og suppleanterne væl-

ges på hver sin liste som hidtil jf. BEK § 40, stk. 5. Da kandidaterne derfor som udgangspunkt nu opstiller på 

samme liste, kan det tænkes, at der vil være flere tilfælde, hvor valget bliver gennemført, da der ikke læn-

gere er et krav om, at der som minimum er to personer, der skal stille op som kandidater til suppleantpo-

sterne.    

2.2.1.2 Koncernrepræsentation 

Koncernrepræsentation er et udtryk for, at medarbejderne er repræsenteret på ejerniveau, hvor den oven-

nævnte form for medarbejderrepræsentation (selskabsrepræsentationen) er på ledelsesniveau.32 En forud-

sætning for koncernrepræsentation er ifølge de danske regler, at moderselskabet er dansk, og at betingel-

serne om moderselskabets bestemmende indflydelse i datterselskabet jf. SL §§ 6 og 7 er opfyldt jf. SL § 141, 

stk. 1. 

Reglerne om koncernrepræsentation i den nye selskabslov er nogenlunde enslydende med de hidtidige 

regler i aktie- og anpartsselskabsloven, for så vidt angår moderselskabets og de danske datterselskabers 
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medarbejdere. Dog er der en enkelt tilføjelse vedrørende udenlandske datterselskaber, som beskrives 

nærmere nedenfor. Hvis koncernen som helhed opfylder betingelserne i SL § 140 om gennemsnitligt mini-

mum 35 ansatte indenfor de seneste tre år, har de derfor samme ret til medarbejderrepræsentation som et 

enkelt selskab, der ikke indgår i en koncern, se afsnit 2.2.1.1. 

2.2.1.2.1 Antallet af medarbejderrepræsentanter 

Hvis moderselskabet alene opfylder betingelserne i SL § 140, har medarbejderne i moderselskabet ret til at 

vælge to medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse jf. SL § 141, stk. 2. Det samlede antal med-

arbejderrepræsentanter i moderselskabets øverste ledelsesorgan skal, som ved medarbejderrepræsentati-

on i et enkelt selskab, udgøre halvdelen af de øvrige ledelsesmedlemmer. Dog skal der her være mindst tre 

medarbejderrepræsentanter jf. SL § 141, stk. 2. Da medarbejderne således har ret til at vælge mindst tre 

repræsentanter til et moderselskabs øverste ledelsesorgan, hvor medarbejderne i moderselskabet, hvis de 

opfylder betingelserne i SL § 140, vælger to af disse, kan datterselskabernes medarbejdere altid som mini-

mum vælge én repræsentant. Afhængigt af antallet af øvrige bestyrelsesmedlemmer er der dog i nogle 

tilfælde mulighed for at vælge flere. Disse regler er identiske med de hidtidige regler i aktie- og anpartssel-

skabsloven jf. ASL § 49, stk. 3 og ApSL § 22, stk. 2. 

Det nye i selskabsloven vedrørende koncernrepræsentation er, at det også her er tilladt at vælge et lavere 

antal medarbejderrepræsentanter, hvis ikke det er muligt at vælge det antal, som de har ret til. Dette vil 

være tilfældet, hvis der er færre opstillede kandidater, end de har ret til at vælge jf. SL § 141, stk. 2. 

Endvidere er der en tilføjelse i den nye selskabslovs § 141, stk. 1 vedrørende danske datterselskabers uden-

landske filialer beliggende i et andet EU/EØS-land, således at disse også er omfattet, hvilket kan antages 

ikke at have været tilfældet tidligere.33 Den oprindelige selskabslovs § 141, stk. 1 vedtog, at filialer af uden-

landske datterselskaber også var omfattet af loven, men da bestemmelsen var uklar, blev der fremsat et 

lovforslag34, som blev vedtaget den 1. juni 2010. Dette har ændret bestemmelsen således, at det er specifi-

ceret, at kun de danske datterselskabers udenlandske filialer, der er beliggende i et EU/EØS-land, er omfat-

tet af bestemmelsen.35     

Som beskrevet ovenfor omfatter retten til koncernrepræsentation som udgangspunkt kun medarbejdere i 

de danske selskaber i koncernen, samt disses filialer i et andet EU/EØS-land. Medarbejdere i udenlandske 
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datterselskaber er derfor ringere stillet end dem i indenlandske koncernselskaber, selvom der reelt er tale 

om den samme koncern.36 

Den nye selskabslov har dog lempet på dette, da det nu er muligt for medarbejderne i udenlandske datter-

selskaber at indgå i kredsen af både valgbare repræsentanter og de stemmeberettigede jf. SL § 141, stk. 3, 

men kun hvis generalforsamlingen beslutter det. Medarbejderne i de udenlandske datterselskaber er der-

for afhængige af generalforsamlingens beslutning om at lade dem repræsentere sig i det øverste ledelses-

organ. De har derfor stadig ikke en selvstændig ret til medarbejderrepræsentation, som det er tilfældet 

med medarbejderne i de danske koncernselskaber. Der er desuden to indskrænkninger til de udenlandske 

datterselskabers ret til medarbejderrepræsentation, da medarbejderne i danske datterselskaber, skal kun-

ne vælge mindst én medarbejderrepræsentant, dog mindst to medarbejderrepræsentanter, hvis medar-

bejderne i de danske datterselskaber udgør mere end 10% af det samlede antal, der kan deltage i valget. 

Derudover kan medarbejderne i de udenlandske datterselskaber ikke fravælge koncernrepræsentation, hvis 

medarbejderne i de danske datterselskaber ønsker den. De udenlandske datterselskaber skal dog ikke del-

tage i valget af medarbejderrepræsentanter, hvis ikke de ønsker koncernrepræsentation. 

2.2.1.3 Valg af medarbejderrepræsentanter 

For at udøve retten til medarbejderrepræsentation i selskabets bestyrelse, kræver det som udgangspunkt 

et initiativ fra medarbejdernes side i form af en ja/nej-afstemning, og det er derfor ikke alle selskaber, som 

har en medarbejderstab på over 35 ansatte, der udnytter retten til medarbejderrepræsentation i det øver-

ste ledelsesorgan. Mindst halvdelen af medarbejderne i kapitalselskabet henholdsvis i datterselskaberne 

skal stemme ja til medarbejderrepræsentation, for at medarbejderne kan blive repræsenteret i selskabets 

øverste ledelsesorgan, medmindre ledelsen og medarbejderne er enige om ikke at gennemføre en afstem-

ning herom jf. SL § 142. Inden selskabslovens vedtagelse var det ikke muligt for medarbejderne at undgå 

afstemningen om medarbejderrepræsentation, heller ikke ved enighed med ledelsen, da en sådan afstem-

ning skulle afholdes jf. ASL § 177, stk. 1 og ApSL § 22, stk. 6.  

Når medarbejderne har stemt ja til medarbejderrepræsentation, eller der er indgået aftale om en sådan 

ordning mellem medarbejderne og ledelsen, skal medarbejderrepræsentanterne vælges snarest muligt og 

senest seks måneder efter, at beslutningen om medarbejderrepræsentation er truffet jf. BEK § 37, stk. 1, 

nr. 1. Det er valgudvalget, der skal sørge for overholdelsen af dette, og de kan ved enighed beslutte at af-

holde valget senere jf. BEK § 37, stk. 1, nr. 1. 
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Alle medarbejdere i selskabet har valgret, hvis de er ansat i selskabet både på tidspunktet hvor valglisten 

offentliggøres og på tidspunktet for valget jf. BEK § 15, stk. 1. Der er lidt strengere regler, når det angår 

valgbarhed ved valget, da det følger af BEK § 16, stk. 1 henholdsvis § 16, stk. 2, at medarbejderen kun er 

valgbar til valg ved selskabsrepræsentation og koncernrepræsentation, hvis den pågældende er myndig og 

gennem de sidste tolv måneder før valget har været ansat i selskabet. 

Valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse, finder sted hvert fjerde år jf. BEK § 19, stk. 1, 

så længe betingelserne for medarbejderrepræsentation er opfyldt. Når disse ikke længere er opfyldt ophø-

rer medarbejderrepræsentationsordningen ved valgperiodens udløb jf. BEK § 22.  

Genvalg af medarbejderrepræsentanter kan finde sted jf. BEK § 19, stk. 2 og et nyt valg skal afholdes inden 

selskabets ordinære generalforsamling. Medarbejderrepræsentanten skal dog straks udtræde af det øver-

ste ledelsesorgan, hvis den pågældende afsættes af medarbejderne, ikke længere er ansat i selskabet, selv 

udtræder af det øverste ledelsesorgan, eller afgår ved døden jf. BEK § 52, stk. 1, nr. 1-4.  

2.2.1.4 Frivillige ordninger om medarbejderrepræsentation 

Ifølge den hidtidige aktieselskabslovs § 49, stk. 5 kunne selskabets vedtægter give medarbejderne i et sel-

skab og en koncern ret til at vælge to eller flere bestyrelsesmedlemmer. Dette var således en ret medarbej-

derne kunne få, selvom de ikke opfyldte kravene i ASL § 49, stk. 2.  

Retten til medarbejderrepræsentation som en frivillig ordning kan stadig tillægges selskabets medarbejdere 

jf. BEK § 24 ved enighed mellem medarbejderne og selskabets ledelse. Dette skal fremgå af selskabets ved-

tægter og ifølge den samme bestemmelse, kan der ved enighed mellem medarbejderne og ledelsen fravi-

ges de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen. Dette betyder, at eksempelvis valgprocedurer kan fraviges 

ved enighed under en frivillig ordning, hvilket ikke var muligt tidligere jf. ASL § 177, stk. 5.  

Medarbejderrepræsentanternes rettigheder, pligter og ansvar jf. BEK § 20, samt deres ansættelsesretlige 

beskyttelse jf. BEK § 21, som vi kommer ind på i afsnit 2.5 og 2.7, kan dog ikke fraviges ved enighed jf. BEK § 

24, stk. 6. Den ansættelsesretlige beskyttelse gjaldt ikke tidligere for medarbejderrepræsentanter, som var 

valgt efter en frivillig ordning, da kun bestemmelserne om valg i bekendtgørelse nr. 942 af 9. december 

1993 fandt anvendelse på disse jf. bekendtgørelsens § 37.  

Efter tilblivelsen af den nye selskabslov, er der således stor mulighed for at indføre frivillige ordninger, så 

længe medarbejderne og ledelsen er enige herom. Dette kan ses som en tilnærmelse af SE-reglerne, som 

bliver præsenteret nedenfor i afsnit 2.3.  
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2.3 SE-reglerne om medarbejderrepræsentation 

Reglerne om medarbejderrepræsentation i SE-selskaber er fastsat i direktiv 2001/86/EF37 og implementeret 

i dansk lovgivning ved lov nr. 281 af 26. april 2004 om medarbejderindflydelse i SE-selskaber38 (herefter 

MSE). Reglerne er anderledes i forhold til de almindelige danske regler, da der i stort omfang er aftalefrihed 

mellem ledelsen og medarbejderne. Reglerne om medarbejderindflydelse skal overholdes, for at selskabet 

kan registreres og dermed opnå selskabsretlig eksistens. Endvidere går reglerne i direktivet som udgangs-

punkt forud for nationale regler om medarbejderrepræsentation.39 Formålet med direktivet er ligeledes, at 

uanset aftalefriheden, må stiftelsen af et SE-selskab ikke medføre en indskrænkning eller fortabelse af eksi-

sterende ret til medarbejderindflydelse jf. betragtning nr. 3 til direktiv 2001/86/EF. 

Reglerne for medarbejderrepræsentation i lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber skal anvendes på 

SE-selskaber, der ved stiftelsen får vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark og for SE-selskaber, der har ved-

tægtsmæssigt hjemsted i Danmark jf. MSE § 1, stk. 1. Derudover gælder loven også for selskaber, der lige-

ledes har vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark, og som deltager i stiftelsen af et SE-selskab, som skal have 

vedtægtsmæssigt hjemsted uden for Danmark, eller som er datterselskaber eller filialer i Danmark af et SE-

selskab jf. MSE § 1, stk. 2. 

2.3.1 SE-Selskaber 

Det europæiske selskab SE-selskabet, som er en forkortelse af Societas Europaea40, er en grænseoverskri-

dende europæisk virksomhed i aktieselskabsform.41 Denne selskabsform kræver, i forhold til et almindeligt 

aktieselskab, en minimumskapital på 900.000 DKK. 

Indføringen af forordningen for det europæiske selskab går helt tilbage til 1970, hvor der oprindeligt blev 

fremsat et forslag, som dog ikke blev vedtaget. I 1989 blev endnu et forslag fremsat og denne gang supple-

ret med et forslag til direktivet om medarbejderindflydelse. Det økonomiske og sociale udvalg fremlagde et 

nyt forslag i 1991, hvorefter det nu blev muligt at stifte europæiske aktieselskaber efter reglerne fastsat i 

Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE)42. Denne 

forordning er implementeret i dansk lovgivning ved LBK nr. 654 af 15. juni 2006 - SE-loven (herefter SEL). Til 

forordningen er der, som skrevet ovenfor, knyttet regler om medarbejderindflydelse, der findes i et særskilt 

direktiv. 
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SE-loven finder anvendelse på alle SE-selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, eller selska-

ber der deltager i stiftelsen af et SE-selskab jf. SEL § 1.  

2.3.1.1 Stiftelse af et SE-selskab 

Til forskel fra almindelige aktieselskaber, kan man ikke frit stifte et SE-selskab. Forordningen angiver fire 

stiftelsesmetoder, hvor der fælles for disse, er et krav om, at der skal være et grænseoverskridende ele-

ment. SE-selskabet kan stiftes ved grænseoverskridende fusion, holdingselskabsstiftelse, datterselskabsstif-

telse eller omdannelse af et aktieselskab. Den grundlæggende betingelse for at stifte et SE-selskab er, at 

mindst to selskaber indgår i stiftelsen af selve SE-selskabet, og disse er placeret under mindst to forskellige 

medlemsstaters lovgivning.43 

En stiftelse af et SE-selskab ved grænseoverskridende fusion opstår, når to selskaber, der er hjemhørende i 

hver deres medlemsstat, fusionerer, og der dermed stiftes et SE-selskab.44 Selskabet vil herefter være 

hjemmehørende i ét land og have datterselskab i et andet. Når to eller flere selskaber deltager i stiftelsen af 

et SE-selskab, kan der endvidere foretages en SE-holdingstiftelse, således at der etableres en koncernstruk-

tur, hvor SE-selskabet er moderselskab, og de andre selskaber derved bliver datterselskaber.45 Selskaber 

kan også stifte et SE-datterselskab ved at tegne aktier i det, hvis mindst to af selskaberne er placeret under 

to forskellige medlemsstaters lovgivning eller i mindst to år, har haft et datterselskab eller filial i en anden 

medlemsstat.46 

Det er desuden muligt for alle nationale aktieselskaber, der i mindst to år forinden har haft et datterselskab 

i en anden medlemsstat, at omdanne denne selskabsform til et SE-selskab, uden at der sker opløsning af 

det eksisterende selskab.47 Dette kan sammenlignes med, når man i Danmark foretager en omdannelse af 

et anpartsselskab til et aktieselskab, dog med den begrænsning, at der skal være tale om at selskabet har et 

grænseoverskridende element. Et SE-selskab har ligeledes mulighed for at foretage nationalitetsskifte, 

hvorved de kan flytte deres hjemsted til en anden medlemsstat, uden at det eksisterende selskab ophører. 

2.3.2 Det særlige forhandlingsorgan 

Da det ikke er muligt at registrere et SE-selskab, før der er taget stilling til hvorvidt og i hvilket omfang, der 

skal være medarbejderrepræsentation, skal ledelsen hurtigst muligt indlede forhandlinger med repræsen-

tanter for selskabernes medarbejdere jf. MSE § 3. Repræsentanterne for medarbejderne i de deltagende 
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selskaber og berørte datterselskaber findes ved, at der oprettes et såkaldt særligt forhandlingsorgan (heref-

ter SFO) jf. MSE § 4. Pladserne i SFO’et fordeles i forhold til det antal medarbejdere, der er beskæftiget i 

hver medlemsstat af de deltagende selskaber jf. reglerne i MSE § 6. Hvis der er tale om en fusion, hvor nog-

le af selskaberne ophører, skal medarbejdere fra de ophørende selskaber også tildeles pladser i SFO’et, i 

det omfang disse pladser ikke overstiger 20 pct. af de ordinære pladser jf. MSE § 7. De medlemmer der skal 

vælges i Danmark til SFO’et, bliver valgt blandt alle ansatte af medarbejderrepræsentanterne i samarbejds-

udvalget eller af tillidsrepræsentanterne, og hvor ingen af disse eksisterer (eller ved aftale med ledelsen), 

vælges repræsentanterne af samtlige lønmodtagere jf. MSE § 9. 

Når SFO’et er nedsat, skal dette forhandle med ledelsen omkring strukturen for medarbejderrepræsentati-

onen indenfor en periode på seks måneder, som dog kan forlænges op til et år. Beslutningerne træffes med 

simpelt flertal, dog skal dette flertal repræsentere et flertal af medarbejderne. Forhandlingerne omkring 

medarbejderrepræsentationen kan få tre udfald:48 

 Undladt eller afbrudt forhandling 

 Medarbejderrepræsentation via en aftale 

 Resultatløse forhandlinger 

 

2.3.2.1 Undladt eller afbrudt forhandling 

SFO’et kan til enhver tid undlade eller afbryde forhandlingerne med ledelsen, således at SE-reglerne om 

medarbejderindflydelse ikke finder anvendelse. Da dette er en indskrænkning af medbestemmelsesretten, 

skal beslutningen om dette vedtages med mindst 2/3 af stemmerne, der repræsenterer mindst 2/3 af med-

arbejderne, som er beskæftiget i mindst to lande jf. MSE § 16, stk. 1. Ifølge denne paragraf, gælder der 

endvidere det særlige, at hvis SFO’et på denne måde undlader eller afbryder forhandlingerne, så gælder de 

nationale regler om medarbejderindflydelse kun vedrørende information og høring af medarbejderne. Det 

vil sige, at de danske regler om medarbejderrepræsentation i SL § 140, stk. 1 ikke finder anvendelse, da 

disse vedrører medbestemmelse.49 SFO’et stiller sig derved ringere i forhold til gældende ret på området i 

Danmark, ved at undlade eller afbryde forhandlingerne.  Hvis et SE-selskab stiftes ved omdannelse, og der 

før omdannelsen eksisterede en ordning om medarbejderindflydelse, vil de almindelig danske regler i SL § 

140, stk.1 dog gælde, da MSE § 16, stk. 1 ikke finder anvendelse for denne type stiftelse jf. MSE § 16, stk. 2. 
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2.3.2.2 Medarbejderrepræsentation via aftale 

Hensigten med direktiv 2001/86/EF er at opnå en aftale mellem SFO’et og ledelsen. Der gælder som ud-

gangspunkt en aftalefrihed parterne imellem, dog er der en række punkter i loven, der skal tages stilling til 

ved forhandling af en aftale jf. MSE § 17. Parterne kan derfor forhandle både en bedre og en ringere form 

for medarbejderindflydelse, end hvad der hidtil har været gældende i de respektive selskaber. Dog skal en 

indskrænkning af medarbejderindflydelsen vedtages med mindst 2/3 af stemmerne, der repræsenterer 

mindst 2/3 af medarbejderne fra mindst to lande, hvis mere end 25% af medarbejderne har været omfattet 

af den tidligere ordning inden stiftelsen af SE-selskabet ved fusion jf. MSE § 15, stk. 1 og stk. 2.50 Hvis et SE-

selskab stiftes ved omdannelse, skal det hidtidige niveau for medarbejderrepræsentation desuden fortsæt-

te på mindst samme niveau, som fandtes i det pågældende selskab inden omdannelsen jf. MSE § 18. 

2.3.2.3 Resultatløse forhandlinger 

Hvis SFO’et og ledelsen ikke kan nå til enighed inden fristen på maksimalt et år, finder ”referencebestem-

melserne” anvendelse jf. MSE § 19. Referencebestemmelserne, som vil blive forklaret nærmere nedenfor, 

er et sæt komplicerede regler, der har forskelligt udfald, afhængigt af hvordan SE-selskabet er stiftet. Ved 

uenighed mellem SFO’et og ledelsen, holder SFO’et op med at eksistere, og i stedet skal der nedsættes et 

repræsentationsorgan, som i det store hele vælges på samme måde blandt medarbejderne som det er til-

fældet med SFO’et.51 Referencebestemmelserne kan også vælges ved aftale mellem parterne, således at 

disse anvendes fremover. Efter referencereglerne har medarbejderne via repræsentationsorganet, som 

udgangspunkt, kun krav på at blive hørt og informeret, men ikke en egentlig ret til medbestemmelse jf. 

MSE §§ 25 og 26. 

Selve retten til medbestemmelse forekommer derfor kun, hvis betingelserne herfor er opfyldt, og betingel-

serne afhænger af hvordan SE-selskabet er stiftet, samt hvorvidt de deltagende selskaber tidligere har haft 

medarbejderrepræsentation. Hvis der således ikke har været medarbejderrepræsentation i nogle af de 

deltagende selskaber inden stiftelsen af SE-selskabet, er SE-selskabet ikke forpligtet til at indføre en ordning 

herom jf. MSE § 34. 

Hvis SE-selskabet stiftes ved omdannelse, vil der efter referencebestemmelserne gælde de regler, der fandt 

sted vedrørende medarbejderindflydelse inden registreringen af SE-selskabet jf. MSE § 33, stk. 1. Medar-

bejderne er således stillet som før omdannelsen af selskabet. 
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Når SE-selskabet stiftes på baggrund af en fusion, skal der fortsat være medindflydelse i SE-selskabet, hvis 

mindst 25% af alle medarbejdere i de tidligere selskaber, har været omfattet af en sådan ordning, eller hvis 

SFO’et beslutter, at der fortsat skal være medindflydelse, og der tidligere har været dette i mindst et af de 

deltagende selskaber jf. MSE § 32, stk. 1, nr. 2. Det samme gælder ved stiftelse af et SE-selskab som et hol-

ding- eller datterselskab, her gælder dog i stedet en grænse på mindst 50% af samtlige medarbejdere jf. 

MSE § 32, stk. 1, nr. 3. Når der fortsat skal være medarbejderindflydelse efter stiftelse af et SE-selskab, en-

ten ved en fusion eller ved oprettelse af et holding- eller datterselskab, er den største andel af medbe-

stemmelse i de deltagende selskaber gældende og skal derfor videreføres i SE-selskabet jf. MSE § 33, stk. 2. 

Dette stiller derfor medarbejderne i en fordelagtig position i forhold til den situation, hvor SFO’et selv be-

slutter at undlade eller afbryde forhandlingerne med ledelsen. 

2.3.3 Aktie- og anpartsselskaber der er omfattet af SE-reglerne 

Efter det 10. selskabsdirektiv (CBM-direktivet)52 er blevet vedtaget og senere implementeret i aktie- og 

anpartsselskabsloven53, er det blevet muligt for danske aktie- og anpartsselskaber at have medarbejderre-

præsentation i form af SE-reglerne, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Da den nye selskabslov blev vedta-

get, blev reglerne også en del heraf. Direktivet vedrører ikke det europæiske SE-selskab, men regulerer i 

stedet fusioner og spaltninger mellem nationale selskaber, der er underlagt forskellige regler. Især reglerne 

omkring medarbejderrepræsentation er vidt forskellige i EU-landene, og da det derfor er svært at nå til 

enighed om enslydende regler i EU, er udgangspunktet i direktivet, at de nationale regler om medarbejder-

repræsentation som udgangspunkt skal benyttes jf. direktiv 2005/56/EF artikel 16, stk. 1 og SL § 311, stk. 1. 

Det vil sige, at det selskab der er resultatet af en grænseoverskridende fusion, som udgangspunkt er omfat-

tet af de regler om medarbejderrepræsentation, der gælder i den medlemsstat hvor selskabet har sit ved-

tægtsmæssige hjemsted. 

Det er dog besluttet, at medarbejderne i de selskaber der deltager i fusionen, ikke må miste retten til med-

arbejderrepræsentation eller have medarbejderrepræsentation på et lavere niveau, end der var i det på-

gældende selskab før fusionen. 

Derfor er det vedtaget i direktivet og dermed også i selskabsloven, at hvis én af følgende tre betingelser 

ikke er opfyldt, vil SE-reglerne i MSE finde anvendelse i stedet for de almindelige danske regler i SL § 140, 

stk. 1 om medarbejderrepræsentation.54 
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 De almindelige danske regler skal medføre mindst samme niveau for medarbejderindflydelse, som 

der var i de deltagende selskaber forud for fusionen eller spaltningen. 

 De almindelige danske regler skal give medarbejdere i filialer af det fortsættende selskab, som er 

beliggende i andre EU/EØS-lande, den samme ret til medarbejderindflydelse, som den giver de 

medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark.  

 Ingen af de deltagende selskaber i fusionen eller spaltningen må i de sidste 6 måneder før fusionen 

eller spaltningen have haft flere end 500 medarbejdere i gennemsnit, der var omfattet af en ord-

ning om medarbejderindflydelse. 

Første betingelse kan være svær at opfylde, hvis det danske selskab fusionerer med et udenlandsk selskab, 

der har en ordning om medarbejderrepræsentation, hvor flere pladser i det øverste ledelsesorgan er besat 

af medarbejderrepræsentanter, end det er tilfældet i Danmark. Et eksempel på dette er Tyskland, se afsnit 

2.4.2. Den anden betingelse vil stort set aldrig være opfyldt, da de almindelige danske regler om medarbej-

derrepræsentation ikke giver samme ret til medarbejdere i udenlandske datterselskaber, som de danske 

har, medmindre generalforsamlingen har besluttet at give de udenlandske datterselskaber denne ret, se 

afsnit 2.2.1.2.1. Da selskaber, der fusionere på tværs af landegrænser ofte er større selskaber, kan den tred-

je betingelse også være svær at opfylde, men da nogle selskaber i andre lande ikke har ordninger vedrøren-

de medarbejderindflydelse, vil denne betingelse ikke give problemer i alle tilfælde.   

Hvis SE-reglerne om medarbejderindflydelse finder anvendelse ved en grænseoverskridende fusion, gælder 

disse i en lidt ændret form, i forhold til hvis der er tale om medarbejderindflydelse i et SE-selskab. I dette 

tilfælde kan ledelsen vælge ensidigt at benytte referencebestemmelserne, men dette skal gøres inden 

SFO’et nedsættes jf. SL § 313, stk. 1, nr. 3.  

Hvis ledelsen og SFO’et indleder forhandlinger om en medarbejderrepræsentationsordning kan de indgå en 

aftale om en valgfri ordning, og SFO’et kan her tillige ensidigt med mindst 2/3 af stemmerne fra medlem-

mer, der repræsenterer mindst 2/3 af medarbejderne, som er beskæftiget i mindst to lande, beslutte ikke 

at indlede forhandlinger eller at afbryde forhandlingerne jf. SL § 315. Dette betyder, at de almindelige reg-

ler anvendes, således at SL § 140 er gældende. I dette tilfælde er medarbejderne således beskyttet, så de 

altid vil kunne opnå minimum de nugældende regler for medarbejderrepræsentation. Dette er ikke tilfæl-

det for medarbejdere i SE-selskaber, se afsnit 2.3.2.1 ovenfor. 

Hvis parterne indleder forhandlinger og der sker forhandlingssammenbrud, vil referencebestemmelserne 

som udgangspunkt finde anvendelse jf. SL § 313, stk. 1, nr. 2, dog kan antallet af medarbejderrepræsentan-

ter højst udgøre 1/3 jf. SL § 313, stk. 3. Hvis mindre end 1/3 af medarbejderne i de tidligere selskaber var 
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omfattet af en ordning om medarbejderindflydelse, skal SFO’et dog særskilt beslutte, at de vil anvende 

referencebestemmelserne jf. SL § 313, stk. 2. 

2.3.4 Frivillige ordninger i aktieselskaber vs. SE-reglerne 

Som det fremgår af afsnit 2.2.1.4 og 2.3 ovenfor, ses det, at både frivillige ordninger i selskabsloven og SE-

reglerne indebærer en høj grad af aftalefrihed mellem medarbejderne og ledelsen. Den væsentlige forskel 

er dog, at en frivillig ordning kun kan vedtages, hvis enten ledelsen eller medarbejderne tager initiativet til 

en anden ordning end den obligatoriske, og den anden part således er enig. Hvis én af parterne blot ønsker 

den obligatoriske ordning, kan ordningen ikke forhandles, og dette gælder derfor også hvis medarbejderne 

jf. SL § 140, stk. 1 ikke har ret til medarbejderrepræsentation, og ledelsen ikke ønsker at give dem en særlig 

ret til dette. 

SE-reglerne har til formål, at parterne skal forhandle sig frem til en ordning, der er det optimale for dem og 

for selskabet som helhed. Ledelsen bliver således tvunget til at skulle forhandle med medarbejderne om en 

ordning, og har ikke en lovreguleret ordning at falde tilbage på. Dette kræver, at selskabet og medarbej-

derne sætter sig ind i behovet for medarbejderrepræsentanter, samt hvilken indflydelse på arbejdet i det 

øverste ledelsesorgan, der er den optimale for begge parter.  

2.3.5 SE-reglerne vs. de almindelig danske regler 

Der er stor forskel på de to forskellige regelsæt beskrevet i henholdsvis afsnit 2.2 og 2.3. Regelsættene om-

handler lovgivning om proceduren for vedtagelsen af en ordning om medarbejderrepræsentation i hen-

holdsvis aktie- og anpartsselskaber beliggende i Danmark og SE-selskaber beliggende i hele EU. I danske 

aktie- og anpartsselskaber anvender man som udgangspunkt de danske selskabsretlige regler om medar-

bejderrepræsentation, medmindre der har været tale om et fusioneret eller spaltet selskab, men en mulig-

hed i fremtiden kan være at anvende SE-reglerne som udgangspunkt, selvom der ikke er noget grænseover-

skridende element. Hvis man, i stedet for at anvende den danske selskabslov på aktie- og anpartsselskaber 

beliggende i Danmark, anvender SE-reglerne på et dansk aktieselskab, vil man give afkald på et meget 

stærkt lovbundet system, som dog på den anden side kan siges at være under pres i forhold til indføringen 

af CBM-direktivet, og derved den delvise aftalefrihed. 

En permanent indføring af regler svarende til SE-reglerne for alle danske aktieselskaber vil medføre, at de 

hidtidige nationale regler om proceduren for valg af en ordning om medarbejderrepræsentation som ud-

gangspunkt ikke vil finde anvendelse. I og med at der jævnfør SE-reglerne som udgangspunkt er aftalefri-
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hed, vil indføringen indebære større frihed til at vælge en ordning om medarbejderrepræsentation, der 

passer til det enkelte selskab.  

En indføring af SE-reglerne vil derfor ændre på det faktum, at der skal være mindst 35 ansatte, før der er 

mulighed for en medarbejderrepræsentationsordning. Selskaberne skal således i stedet nedsætte et SFO jf. 

afsnit 2.3.2, inden deres registrering er mulig. SFO’et er som tidligere skrevet et udvalg bestående af med-

arbejdere, der forhandler om en medarbejderrepræsentationsordning med ledelsen i selskabet. Disse for-

handlinger giver medarbejderne mulighed for, i højere grad at deltage i en forhandling, i forhold til de al-

mindelige danske regler. SE-reglerne kan være langt mere fordelagtige for medarbejderne i forhold til de 

almindelige danske regler, da det giver dem en større grad af frihed til at vælge den optimale ordning for 

begge parter.  

I dag er der kun 22,33%55 af selskaberne med mindst 35 ansatte, der har medarbejderrepræsentanter i det 

øverste ledelsesorgan. Dette kan skyldes mange ting, blandt andet at medarbejderne ikke selv har taget 

initiativ og dermed stilling til deres indflydelse i det øverste ledelsesorgan, eller er uvidende om reglerne 

herom. I nogle tilfælde vil det være lettere for medarbejderne at tage initiativ til at forhandle om en sådan 

ordning, hvis SE-reglerne bliver anvendt som udgangspunkt i dansk ret, da de på denne måde allerede in-

den stiftelsen af selskabet, skal tage stilling til muligheden for medarbejderrepræsentation i det øverste 

ledelsesorgan. De skal på nuværende tidspunkt selv tage initiativ til at foretage en afstemning, og kan være 

skræmt af tanken om, hvorvidt det vil påvirke ledelsens holdning til den enkelte medarbejder. Kort sagt kan 

medarbejderne være bange for at blive upopulære hos resten af ledelsen, og tøver derved med at gøre 

deres indflydelse gældende.  

Udfaldet af forhandlingerne mellem SFO’et og ledelsen kan dog ligeledes være, at medarbejderne når frem 

til, at de ikke ønsker at være repræsenteret i det øverste ledelsesorgan. Dette har ikke desto mindre gjort, 

at medarbejderne er blevet hørt og i samråd med ledelsen har valgt, at medarbejderne ikke skal være re-

præsenteret i det øverste ledelsesorgan. 

I nogle tilfælde kan SFO’et og ledelsen ikke blive enige om en ordning for medarbejderrepræsentanterne og 

dette vil ende i resultatløse forhandlinger. Som lovgivningen er nu på EU-plan, skal der ved forhandlings-

sammenbrud handles efter referencebestemmelserne, som dog ikke eksisterer ved dannelsen af et helt nyt 

selskab, der ikke tidligere har eksisteret i anden form eller haft et grænseoverskridende element. Et forslag 

til løsningen af dette problem, kan være at se referencebestemmelserne, som de nuværende almindelige 
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danske regler om medarbejderrepræsentation, og som derfor vil være de regler, man kan falde tilbage på 

ved resultatløse forhandlinger.  

Ser man de to regelsæt i forhold til hinanden, skulle man tro, at moderniseringen af selskabsloven ville have 

medført, at dansk selskabslovgivning er kommet så tæt på de EU-retlige regler som muligt, da der ofte sø-

ges at gøre EU til et fællesskab med ensartede regler. Ved moderniseringen af den eksisterende aktie- og 

anpartsselskabslov, virker det dog som om, at man ved udformningen af selskabsloven ikke har taget højde 

for de eksisterende SE-regler, bortset fra CBM-direktivet.  

Et eksempel kan illustrere problematikken ved en anvendelse af SE-reglerne for nogle aktieselskaber og 

ikke for andre. Et aktieselskab i Danmark fusionerer med et selskab i et andet EU-land, hvilket medfører, at 

der er et grænseoverskridende element og SE-reglerne og dermed aftalefriheden finder anvendelse i nogle 

tilfælde, se afsnit 2.3.3. Et andet dansk aktieselskab med nøjagtig samme antal medarbejdere og vilkår som 

i det danske fusionerede aktieselskab beskrevet ovenfor, men som ikke er fusioneret med et selskab i et 

andet EU-land, vil ikke kunne blive omfattet af SE-reglerne og aftalefriheden, da der ikke er noget grænse-

overskridende element. Det sidstnævnte danske selskab bliver derfor stillet ringere i nogle tilfælde, da de 

skal følge de danske regler om medarbejderrepræsentation, og derfor ikke har aftalefrihed.  

Selvom nogle virksomheder muligvis vil se indføringen af SE-reglerne som en fordel, vil det dog for andre 

selskaber stadig være mere fordelagtigt med de almindelige danske regler, da de derved ikke behøver tage 

stilling til noget, der allerede er vedtaget ved lov. Det medfører ikke så store valg for de enkelte medarbej-

dere og det enkelte selskab, da de derved kun skal forholde sig til en medarbejderrepræsentation svarende 

til en tredjedel af det samlede øverste ledelsesorgan.  

Medarbejderrepræsentanterne i afhandlingens casestudier er i de fleste tilfælde enige om, at en indføring 

af SE-reglerne ikke umiddelbart vil være en fordel, da de mener, at den nuværende danske ordning er til-

strækkelig. Dette kan imidlertid blandt andet bunde i, at langt de fleste adspurgte medarbejderrepræsen-

tanter er en anelse uvidende omkring indføringen af SE-reglerne og betydningen af disse. Dog mener nogle 

af medarbejderrepræsentanterne, at man kan anvende aftalefriheden til at komme ind i eventuelle andre 

udvalg, hvor der i dag ikke er medarbejderrepræsentanter, hvilket de ser som en fordel. Nogle mener lige-

ledes, at forhandlingerne vil føre til, at ledelsen får den overvejende magt og medarbejderrepræsentanter-

ne derved er bedre stillet, hvis de forbliver ved den nuværende danske ordning, se bilag 3. 

Den adspurgte bestyrelsesformand mener ligeledes ikke, at indføringen af SE-reglerne på alle punkter vil 

være en fordel. Dette især ikke, hvis det kun vil medføre et øget antal medarbejderrepræsentanter i det 

øverste ledelsesorgan, hvorimod bestyrelsesformanden ser det som en fordel, hvis man i stedet forbedrer 
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de nuværende kompetencer hos de eksisterende medarbejderrepræsentanter. Dette vil både være en for-

del for det øverste ledelsesorgan og medfører større incitament for medarbejderrepræsentanterne til at 

deltage i arbejdet i det øverste ledelsesorgan, da de vil føle sig mere rustet til arbejdet og derved komme 

med flere brugbare idéer, se bilag 2. 

2.4 Komparativ analyse af behovet for medarbejderrepræsentation  

For at udlede hvilket behov der egentlig er for medarbejderrepræsentation, er der i denne afhandling des-

uden valgt at sammenholde den nuværende danske lovgivning om medarbejderrepræsentation i en kom-

parativ analyse med to forskellige EU-lande, nemlig Storbritannien og Tyskland. Netop disse to lande er 

valgt, da deres ledelsesstruktur er meget forskellig, fordi landende tilhører to forskellige slags retsfamilier56, 

og dette påvirker ikke mindst medarbejderrepræsentationen i de pågældende lande. Endvidere er det op-

lagt at vælge EU-lande, da disse landes ordninger om medarbejderrepræsentation også påvirkes af direkti-

ver udstedt af Kommissionen, som for eksempel CBM-direktivet, der er omtalt i afsnit 2.3.3. 

Landene repræsenterer derudover nærmest en slags yderpunkter i EU, hvad angår medarbejderrepræsen-

tation, og det er derfor interessant at sammenligne deres gældende ret på området med dansk ret. Årsagen 

til dette er, at en sammenligning kan hjælpe til med at belyse styrker og svagheder ved den danske ordning, 

samt undersøge, hvorvidt der er et behov for et sådan system. På baggrund af dette vil der derefter udle-

des, om en ændring i form af SE-reglerne kan styrke den danske ordning om medarbejderrepræsentation, 

samt hvorvidt der egentlig er et behov for at ændre den. 

2.4.1 Gældende ret i Storbritannien 

Storbritannien har en enstrenget ledelsesstruktur, som ledes af ét selskabsretligt organ, nemlig en bestyrel-

se, som omtales ”board of directors”, der består af executive directors og non-executive directors. Besty-

relsen varetager både den daglige og den overordnede strategiske ledelse, og der er således ikke et selv-

stændigt kontrolorgan, udover selve generalforsamlingen. 

Den daglige ledelse er, i denne ledelsesstruktur, de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som betegnes executi-

ve directors. De bestyrelsesmedlemmer, der ikke varetager den daglige ledelse som executive directors, 

varetager i stedet den overordnede og strategiske ledelse af selskabet og betegnes non-executive direc-

tors.57 
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 Tyskland hører under retssystemet ”civil law”, der bygger meget på retskilder, hvorimod Storbritannien hører under retssystemet 
”common law” der mere bygger på retspraksis. 
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Medarbejderne i de britiske selskaber har ikke ret til medarbejderrepræsentation rent lovgivningsmæssigt, 

men det kan rent aftaleretligt stadig forhandles mellem parterne, det vil sige mellem ledelsen og fagfore-

ningen/medarbejderne på den enkelte virksomhed.58 Der gælder således ikke et krav om, at der skal for-

handles om en medarbejderrepræsentationsordning, sådan som det er tilfældet ved SE-reglerne om med-

arbejderindflydelse. Arbejdsmarkedssystemet i Storbritannien er derfor baseret på frivillige aftaler mellem 

arbejdsmarkedets parter, og der er ikke minimumsbestemmelser om de ansattes rettigheder i forhold til 

medarbejderrepræsentation, som er tilfældet i dansk ret. En af årsagerne til, at der som udgangspunkt ikke 

er medarbejderrepræsentation i britiske selskaber er, at der som følge af den enstrengede struktur, kun er 

et enkelt selskabsorgan således, at hvis der var medarbejderrepræsentanter, ville disse kunne deltage i den 

daglige ledelse, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, når de samtidig er almindeligt ansatte. 

Det vil således sige, at arbejdsgiverne i Storbritannien ensidigt kan beslutte, hvorvidt der skal være medar-

bejderrepræsentation i det enkelte selskab, hvilket kan medføre en skæv magtbalance på arbejdsmarkedet, 

som i mange tilfælde ikke findes hensigtsmæssig.  

2.4.2 Gældende ret i Tyskland 

Tysklands ledelsesstruktur er en tostrenget model, hvor selskabet ledes af to organer, bestående af besty-

relsen og direktionen. Den rene tostrengede ledelsesmodel holder selskabets ledelse adskilt i de forskellige 

organer, idet der er forbud mod personsammenfald i bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen varetager 

primært en kontrol- og overvågningsfunktion af direktionen, men skal også godkende store strategiske 

beslutninger, samt vedtage selskabets generelle firmapolitik, hvorimod den daglige ledelse varetages af 

direktionen.59  

Retten til medarbejderrepræsentationen i Tyskland er lovfæstet og omfatter store komplicerede regelsæt, 

som forklares nedenfor. Overordnet set gælder der tre former for medbestemmelse, der afhænger af, hvor 

mange ansatte, der er i selskabet. I et selskab med over 2000 ansatte har medarbejderne ret til at vælge 

halvdelen af bestyrelsens medlemmer.60 Hele bestyrelsen består af et lige antal, således at medarbejderre-

præsentanterne i princippet kan blokere for beslutninger, der vedtages med simpelt flertal. Dog gælder der 

det, at bestyrelsesformanden har to stemmer ved stemmelighed, hvilket gør, at medarbejderrepræsentan-

terne kun kan blokere for et flertal, hvis formanden er en af dem. Bestyrelsesformanden vælges af bestyrel-

sen, men for at en kandidat kan vælges til posten, kræver dette 2/3 flertal i bestyrelsen, og hvis dette ikke 
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opnås, vælger de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer formanden og medarbejderrepræsen-

tanterne næstformanden.61  

I selskaber i industrien for minedrift, jern og stål med over 1000 ansatte, har medarbejderne også ret til at 

være repræsenteret i bestyrelsen med et antal svarende til halvdelen af medlemmerne. Yderligere gælder 

der det, at bestyrelsen samlet set, det vil sige både de medarbejdervalgte og de aktionærvalgte bestyrel-

sesmedlemmer, skal vælge et ekstra neutralt medlem, således at bestyrelsen egentlig består af et ulige 

antal. Hvis der ikke kan opnås enighed om hvilket ekstra medlem, der skal vælges til bestyrelsen, vil afgø-

relsen blive truffet af retten i Tyskland.62  

Det sidste regelsæt der gælder vedrørende medarbejderrepræsentation i Tyskland er for selskaber med 

over 500 ansatte. Disse regler minder mest om de danske regler, da medarbejderne i dette tilfælde kun har 

ret til at være repræsenteret med 1/3 medlemmer i bestyrelsen.63  

Selvom det tyske system med medarbejderrepræsentation giver omfattende rettigheder til medarbejderne 

i de tyske selskaber, kan ulemperne være, at det er et meget ufleksibelt system. Derudover er medarbej-

dernes ret til medarbejderrepræsentation i de mindre virksomheder med færre end 500 ansatte ikke eksi-

sterende, således at de ansatte i disse selskaber faktisk er dårligere stillet i forhold til ansatte i danske sel-

skaber, hvor det kun kræves, at der skal være mindst 35 ansatte, se afsnit 2.2.1.1. Dette kan, som systemet 

i Storbritannien, medføre en skæv magtbalance i de små selskaber, da de ansatte er væsentlig dårligere 

stillet end i de større selskaber. 

2.4.3 Det optimale antal medarbejderrepræsentanter i det øverste ledelsesorgan  

Årsagen til, at der er så stor forskel på de forskellige landes lovfæstede ret til medarbejderrepræsentation 

er, at selskaber i Storbritannien er mere market-based og derfor vægter profithensyn højere end Tyskland, 

som anses for værende relationship-based, og derved ligeledes vægter hensynet til stakeholders højt. 

Danmark ligger mellem disse to yderpunkter, hvilket tillige afspejles i de danske regler om medarbejderre-

præsentation.64 Vi vil komme nærmere ind på dette i afsnit 2.9.2. Derudover er retten til medarbejderre-

præsentation i de forskellige lande præget af forskelligartede politiske hensyn på dette område, hvilket 

derfor gør det svært at ændre på de eksisterende regler i EU, så man nærmer sig en ensartethed. 
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Når man skal sammenligne de to regelsæt i Storbritannien og Tyskland med de danske regler, skal man 

derfor have for øje, at selskaberne i de respektive lande er forskellige og vægter forskellige hensyn, samt at 

arbejdsmarkedssystemerne er præget af store forskelle som eksempelvis tilnærmelsesvis aftalefrihed, re-

gulering mellem arbejdsmarkedets parter, herunder overenskomster og decideret lovfæstede regler. 

Hvert land må antages at have gode erfaringer med netop den måde de regulerer forholdet på, da det har 

været sådan i årevis, og EU ikke på nogen måde har kunnet forene landene omkring ensartede regler for 

medarbejderrepræsentation. Det nærmeste EU har formået at regulere på dette område, er SE-reglerne for 

medarbejderindflydelse, som i det store hele er aftalefrihed, så selskaberne i princippet kan benytte natio-

nale regler eller at man ifølge SE-reglerne automatisk falder tilbage på de nationale regler i flere tilfælde, se 

afsnit 2.3.2.     

Danske selskaber er forskellige på samme måde som selskaberne er det i henholdsvis Storbritannien og 

Tyskland, hvorfor det er svært generelt at udlede, hvorvidt der er et egentligt behov for medarbejderre-

præsentation og i hvilket omfang, på baggrund af en komparativ analyse. Dette afhænger i høj grad af det 

enkelte selskab og i hvilken retning, det er præget, især efter selskaberne er blevet mere internationale. 

Det kan dog udledes, at da danske selskaber er mere stakeholder-orienterede65 end britiske selskaber, vil 

der være et større behov for medarbejderrepræsentation i danske selskaber. Samtidig vil en anvendelse af 

de tyske regler, især for de mindre selskaber, medføre en skæv magtbalance, som ikke ses på samme måde 

i dag, da selskaber med mindst 35 ansatte har ret til medarbejderrepræsentation. Selvom de tyske regler i 

de større selskaber giver ret til at halvdelen af medlemmerne i bestyrelsen er medarbejderrepræsentanter, 

ses det af afhandlingens casestudier, at et større antal ikke umiddelbart betyder mere end selve retten til at 

have en ordning om medarbejderrepræsentation, se bilag 2.    

På baggrund af ovenstående, kan de danske regler derfor være optimale for nogle selskaber og ubrugelige 

for andre, hvilket afspejles i det antal selskaber, der i dag udnytter systemet, se afsnit 2.9.4.  

En løsning på ovenstående problematik kan derfor være, at der anvendes egne erfaringer fra Danmark 

kombineret med erfaringerne fra Tyskland og Storbritannien, og der på denne måde tages udgangspunkt i 

SE-reglerne, og dermed aftalefrihed. Medarbejderne og ledelsen skal ved stiftelsen af et selskab, tvinges til 

at starte en forhandling vedrørende en ordning om medarbejderrepræsentation. Her skal der som ud-

gangspunkt være aftalefrihed mellem parterne, således at det enkelte selskabs behov tilgodeses, samtidig 

med at medarbejderne bliver hørt, uden at de selv skal tage initiativ til dette. De nuværende danske regler 

om medarbejderrepræsentation, som fungerer tilfredsstillende i nogle selskaber, kan dog bevares, således 
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at disse kan benyttes ved aftale, eller ved forhandlingssammenbrud mellem parterne. På denne måde skal 

danske selskaber ikke starte forfra og selv ”opfinde” et system, der passer til dem, hvis de blot ønsker den 

nuværende ordning. Samtidig er medarbejderne beskyttet ved uenighed mellem ledelsen og medarbejder-

ne, da man ved et forhandlingssammenbrud kan indføre en regel om, at man falder tilbage på de nuværen-

de danske regler, således at ledelsen ikke ensidigt kan beslutte, at selskabet ikke skal have medarbejderre-

præsentation, som det er tilfældet i Storbritannien.  

Hvis enten ledelsen eller medarbejderne ønsker at afbryde eller undlade forhandlingerne, som på nuvæ-

rende tidspunkt også er muligt ifølge SE-reglerne, vil det mest optimale være, når ledelsen afbryder, at man 

falder tilbage på de almindelige danske regler, igen for at undgå, at ledelsen ensidigt kan beslutte, at der 

ikke skal være medarbejderrepræsentation. Hvis det til gengæld er medarbejderne, der undlader eller af-

bryder forhandlingerne, vil der ikke være behov for at beskytte dem, og dermed vil det optimale være, at 

der således ikke skal gælde en ordning om medarbejderrepræsentation. Det vil sige, at man i princippet kan 

se referencebestemmelserne i SE-reglerne som de nuværende almindelige danske regler, således at der 

stadig er en form for beskyttelse af medarbejderne, men samtidig en valgfrihed for det enkelte selskab til at 

indrette sig på en måde, som de anser for optimalt. Dette vil gøre, at danske selskaber nærmer sig SE-

reglerne, og at alle danske selskaber i princippet bliver ligestillede, så det ikke længere kun er selskaber 

omfattet af CBM-direktivet, der har aftalefrihed. 

Ud fra ovenstående tager man hensyn til, at danske selskaber er forskellige og nogle mere internationale 

end andre, og man bruger derfor aftalefriheden fra Storbritannien og SE-reglerne kombineret med en be-

skyttelse af medarbejderne, som allerede i dag er hjemlet i de danske og tyske regler om medarbejderre-

præsentation. 

2.5 Medarbejderrepræsentantens rettigheder og pligter  

Når medarbejderne og ledelsen har aftalt, hvorvidt der skal være en ordning om medarbejderrepræsenta-

tion, vil der umiddelbart ikke længere gælde aftalefrihed i forhold til medarbejderrepræsentantens retsstil-

ling vedrørende selve arbejdet i det øverste ledelsesorgan. Medarbejderrepræsentanterne har således i 

deres arbejde i det øverste ledelsesorgan samme rettigheder og pligter som de øvrige medlemmer af det 

øverste ledelsesorgan jf. BEK § 20. Derfor vil medarbejderrepræsentanternes rettigheder og pligter afhæn-

ge af, hvorvidt de er medlem af en bestyrelse eller et tilsynsråd.  Direktionens opgaver vil samtidig afhænge 

af dette, hvorfor deres opgaver også vil blive inddraget i det følgende. 
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2.5.1 Medarbejderrepræsentantens rettigheder 

2.5.1.1 Stemmeret 

Medarbejderrepræsentanterne har stemmeret på lige vilkår med de øvrige medlemmer af det øverste le-

delsesorgan. Hvert medlem har én stemme, og beslutningerne træffes som udgangspunkt med simpelt 

flertal, medmindre andet er bestemt i selskabets vedtægter jf. SL § 124, stk. 3. Medarbejderrepræsentan-

terne har derfor meget at skulle have sagt på møderne i det øverste ledelsesorgan, og deres stemme kan 

blive udslagsgivende ved en beslutning, men de kan dog ikke alene udgøre et flertal af stemmerne, eller 

blokere for et flertal. Stemmerne i det øvrige ledelsesorgan kan ikke differentieres, dog med undtagelse af 

formandens eller næstformandens stemme, der kan være afgørende, hvis dette er bestemt i vedtægterne 

jf. SL § 124, stk. 3. Endvidere må beslutninger ikke træffes, uden at samtlige medlemmer af det øverste 

ledelsesorgan har haft mulighed for at deltage i en sags behandling jf. SL § 124, stk. 1, således at beslutnin-

ger ikke kan træffes uden, at medarbejderrepræsentanterne har haft viden om dette.  

2.5.1.2 Repræsentations- og tegningsret 

Medarbejderrepræsentanterne repræsenterer selskabet udadtil sammen med de øvrige medlemmer af 

bestyrelsen og direktionen jf. SL § 135, stk. 1. Det følger således heraf, at medarbejderrepræsentanterne 

kun kan repræsentere selskabet udadtil, når selskabet har valgt, at det øverste ledelsesorgan, skal være en 

bestyrelse. Hvis selskabet i stedet består af et tilsynsråd, vil medarbejderrepræsentanterne som udgangs-

punkt ikke have repræsentationsret.66 Der gælder dog en undtagelse til dette, da tilsynsrådet kan repræ-

sentere et selskab, hvis der anlægges sag mod medlemmer af selskabets direktion, eller hvis der anlægges 

sag mod selskabet af et medlem af direktionen, samt hvis medlemmerne af direktionen i en sag er inhabile 

jf. SL § 135, stk. 4. 

Endvidere kan medarbejderrepræsentanterne tegne selskabet jf. SL § 135, stk. 2, således at selskabet bliver 

forpligtet ved aftaler, som der indgås af medarbejderrepræsentanten på vegne af ledelsesorganet, med-

mindre der er tale om, at det øverste ledelsesorgan er et tilsynsråd. Tegningsretten kan dog begrænses i 

vedtægterne, så denne kun kan udøves af medlemmerne i fællesskab, eller af et eller flere bestemte med-

lemmer hver for sig eller i fællesskab jf. SL § 135, stk. 3.  

Anden begrænsning i tegningsretten kan dog ikke registreres i vedtægterne. Det vil hermed sige, at medar-

bejderrepræsentanterne ikke direkte kan udelukkes fra tegningsretten i vedtægterne, men dette kan være 
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tilfældet indirekte, hvis vedtægterne eksempelvis foreskriver, at kun bestemte medlemmer i fællesskab kan 

tegne selskabet, og disse medlemmer ikke inkluderer nogle af medarbejderrepræsentanterne.  

Som skrevet ovenfor bliver selskabet som udgangspunkt forpligtet, når medlemmer der har tegningsret, 

afgiver tilsagn på selskabets vegne, hvilket også følger af SL § 136, stk. 1. Dette er dog ikke gældende, hvis 

den tegningsberettigede handler i strid med de begrænsninger, der er i hans beføjelser ifølge selskabsloven 

jf. SL § 136, stk. 1, nr. 1, hvis aftalen/tilsagnet falder udenfor selskabets formål, og tredjemand vidste eller 

burde vide dette jf. SL § 136, stk. 1, nr. 2, eller hvis den tegningsberettigede overskrider sin bemyndigelse 

eller væsentligt tilsidesætter selskabets interesser jf. SL § 136, stk. 1, nr. 3. 

2.5.1.3 Aflønning 

Medlemmerne af det øverste ledelsesorgan kan aflønnes med fast eller variabelt vederlag, hvilket fremgår 

af SL § 138, stk. 1. Ifølge samme bestemmelse må vederlaget dog ikke overstige, hvad der anses for sæd-

vanligt efter arten og omfanget af arbejdet, samt hvad der er forsvarligt set i forhold til selskabets økono-

miske stilling.  

Medarbejderrepræsentanterne har samme rettigheder som de øvrige medlemmer af det øverste ledelses-

organ jf. BEK § 20, der er en identisk videreførelse af reglerne i BEK nr. 942 af 9. december 1993 § 36. 

Samme rettigheder er også gældende for medarbejderrepræsentanternes aflønning, da det er fastslået i en 

højesteretsdom ”Gate Gourmet-dommen”67, at medarbejderrepræsentanter har ret til samme honorar 

som øvrige bestyrelsesmedlemmer, medmindre der kan godtgøres en forskel i arbejdets art og omfang ud 

fra en saglig betragtning, som oftest kun er tilfældet ved for eksempel formandens funktion. Som følge af 

dette, vil medarbejderrepræsentanterne derfor også være omfattet af SL § 138, stk. 2, hvoraf det fremgår, 

at de skal tilbagebetale, hvad de har modtaget i variabelt vederlag for de sidste 5 år, hvis selskabet går kon-

kurs, selvom de har været i god tro. Dette forudsætter dog, at selskabet var insolvent, da det variable ve-

derlag blev fastsat. 

Moderniseringsudvalget overvejede i deres betænkning, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at indføre 

en mulighed for at medlemmerne i det øverste ledelsesorgan kan aflønnes forskelligt, ud fra den overvejel-

se, at det kan være svært at tiltrække højt kvalificerede medlemmer til det øverste ledelsesorgan, uden at 

tilbyde et stort honorar. Forslaget blev dog i sidste ende afvist ud fra den betragtning, at der ønskes en 

ligestilling af alle medlemmerne i det øverste ledelsesorgan, især ansvarsmæssigt, som vejer tungere end 
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 U.1997.1475H – Hvor et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem (appellanten) fik et mindre honorar end de eksterne bestyrelses-
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bestyrelsen.  
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differentieret aflønning. Man ønskede dog at bevare retten til differentieret aflønning af for eksempelvis 

formanden, hvis han udfører arbejde af andet omfang eller anden art end de øvrige medlemmer, som 

nævnt ovenfor.68  

Anbefalingerne for god selskabsledelse anbefaler desuden, at ledelsens vederlag skal afspejle deres selv-

stændige indsats, ansvar og værdiskabelse for selskabet. Som skrevet i forrige afsnit, er man dog nødsaget 

til at se det øverste ledelsesorgan som en samlet enhed, så der ikke differentieres i medlemmernes afløn-

ning. Det er vigtigt, at der er åbenhed og transparens om aflønningen, og denne skal understøtte en lang-

sigtet værdiskabelse for selskabet jf. anbefalingernes pkt. 6.69 Det er desuden anbefalet, at det øverste le-

delsesorgan fastlægger vederlagspolitikken for dem selv jf. pkt. 6.1.1. og at denne godkendes på general-

forsamlingen jf. pkt. 6.1.2. Endvidere anbefales det ikke, at medlemmerne i det øverste ledelsesorgan af-

lønnes med aktie- eller tegningsoptionsprogrammer jf. pkt. 6.1.6.  

Anbefalingerne for god selskabsledelse nævner ikke noget om, hvorvidt det anbefales at det øverste ledel-

sesorgan aflønnes efter andre incitamentskontakter, men af de tidligere anbefalinger for god selskabsledel-

se fremgik det, at man i stedet kunne aflønne i form af bonusprogrammer, det vil sige en bonus, der af-

hænger af et opnået resultat, eller i form af aktier til markedskurs.70  

Ud fra casestudierne ses det dog tydeligt, at medarbejderrepræsentanterne ikke ser den variable afløn-

ningsform som en fordel. De er tilfredse med det faste vederlag, som de modtager for arbejdet i det øver-

ste ledelsesorgan, og mener ikke det vil styrke deres incitamenter, hvis de i stedet kunne modtage en resul-

tatbaseret løn. De fleste medarbejderrepræsentanter ser det som et meget prestigefuldt hverv, og sidder 

ikke i det øverste ledelsesorgan på grund af honoraret. Dette ses ligeledes tydeligt i Novo Nordisk, hvor 

medarbejderrepræsentanterne bruger en stor del af deres honorar på en personaleforening, se bilag 2.  

Bestyrelsesformanden er heller ikke af den mening, at et resultatbaseret honorar vil være en fordel at an-

vende i det øverste ledelsesorgan, da dette kan give modsatrettede incitamenter, da medarbejderrepræ-

sentanterne varetager deres post i det øverste ledelsesorgan, men ligeledes stillingen som almindelig ansat 

i selskabet. Han mener således, at det vil give en al for kortsigtet adfærd, da de vil kunne have indflydelse 

på aktiekurs svingninger, når de er med til at træffe beslutninger, og dette vil ikke være efficient for selska-

bet på lang sigt. Han mener derfor, at medarbejderrepræsentanternes incitamenter vil være anderledes, 

hvis de aflønnes med et resultatbaseret honorar, se bilag 2. 
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2.5.1.4 Ansættelsesretlig beskyttelse 

Medarbejderrepræsentanterne og deres suppleanter har ofte en særlig beskyttelse i deres normale ansæt-

telsesforhold, da de er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres ansættelsesforhold på 

samme måde som tillidsrepræsentanter indenfor det faglige område eller tilsvarende jf. BEK § 21, stk. 1. 

Medarbejderrepræsentanterne er derfor kun beskyttet i deres ansættelsesforhold, hvis tillidsrepræsentan-

terne, indenfor det faglige område eller tilsvarende, nyder særlig beskyttelse i en overenskomst. Det er dog 

ikke en nødvendighed, at den pågældende virksomhed er dækket af selve overenskomsten, men blot skal 

tillidsrepræsentanterne normalt indenfor det faglige eller tilsvarende område være dækket af en overens-

komst, der har en særlig ansættelsesretlig beskyttelse af tillidsrepræsentanter.71 

Der er ikke tale om en absolut beskyttelse mod afskedigelse og forringelse af ansættelsesforholdet, men 

der skal være tale om tvingende årsager til opsigelsen, uanset om opsigelsen begrundes i medarbejderre-

præsentantens forhold eller i selskabets forhold. Desuden har medarbejderrepræsentanter ofte et længere 

opsigelsesvarsel end de øvrige ansatte, hvilket vil fremgå af overenskomsten.72  

Hvis der ikke er tale om, at medarbejderrepræsentanten har gjort noget strafbart eller i væsentlig grad 

misligholdt sit ansættelsesforhold, skal forholdet normalt være grovere, hvis opsigelsen er begrundet i 

medarbejderrepræsentantens forhold, og der skal ligeledes være givet en skriftlig advarsel inden opsigel-

sen.73 Hvis opsigelsen er begrundet i selskabets forhold, skal der være en reel arbejdsmangel, hvor det er 

selskabet, der har bevisbyrden.74 Endvidere vil der i den pågældende overenskomst ofte være fastsat regler 

for opsigelse af en tillidsrepræsentant, som i dette tilfælde vil være en medarbejderrepræsentant. Opsigel-

sen kan dermed ikke ske uden at den faglige organisation er inddraget ved forhandling eller afholdelse af et 

mæglingsmøde.75 

2.5.2 Medarbejderrepræsentantens pligter 

Da medarbejderrepræsentanterne, som skrevet i afsnit 2.5, har de samme pligter som de øvrige medlem-

mer i det øverste ledelsesorgan, vil afhandlingen i det følgende komme ind på både bestyrelsens, tilsynsrå-

dets og tillige direktionens opgaver, da disse afhænger af, hvorvidt det enkelte selskab har valgt en besty-

relse eller et tilsynsråd som det øverste ledelsesorgan. 
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2.5.2.1 Bestyrelsens opgaver 

Bestyrelsen er en aktiv del af selskabets ledelse, og har til opgave at varetage den overordnede og strategi-

ske ledelse jf. SL § 115. Derudover har bestyrelsen også en kontrollerende funktion, og de skal således påse, 

at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer jf. SL § 115, stk. 1, 

nr. 4. Endvidere har de til opgave at påse, at selskabets bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en 

tilfredsstillende måde jf. SL. § 115, stk. 1, nr. 1, samt at der er etableret fornødne procedurer for risikosty-

ring og interne kontroller jf. SL § 115, stk. 1, nr. 2. Endelig skal bestyrelsen påse, at de løbende modtager 

fornøden rapportering om selskabets finansielle forhold jf. SL § 115, stk. 1, nr. 3 og sikre at selskabets kapi-

talberedskab til enhver tid er forsvarligt jf. SL § 115, stk. 1, nr. 5. Når det således er bestyrelsen, der vareta-

ger den overordnede og strategiske ledelse, vil direktionen udelukkende varetage den daglige ledelse, efter 

de retningslinjer og anvisninger bestyrelsen har udstukket jf. SL § 117, stk. 1. 

2.5.2.2 Tilsynsrådets opgaver  

Tilsynsrådet er ikke på samme måde en aktiv del af selskabets ledelse, men er i stedet udelukkende et kon-

trollerende selskabsorgan, som beskrevet i afsnit 2.1.3.2.1. Dette udmønter sig i, at tilsynsrådet ikke delta-

ger i den overordnede og strategiske ledelse, hvilket fremgår af SL § 116, stk. 1, og SL § 116, stk. 1, nr. 4, 

hvor udelukkende den kontrollerende funktion er nævnt, og denne er identisk med bestyrelsens kontrolop-

gaver i SL § 115, stk. 1. Når tilsynsrådet er det øverste ledelsesorgan, er det således direktionen, der vareta-

ger både den overordnede og strategiske ledelse, samt den daglige ledelse jf. SL § 117, stk. 2. 

2.5.2.3 Risikostyring 

Medlemmerne af det øverste ledelsesorgan, skal som nævnt i afsnit 2.5.2.1 og 2.5.2.2 sikre sig, at der er 

etableret de nødvendige procedurer for risikostyring i selskabet. Der kan dog alligevel opstå en utilstrække-

lig risikostyring, når man har et tilsynsråd, således at dette kan forårsage store kriser på det operationelle 

plan i et selskab. Årsagen til dette er, at der muligvis ikke er en tilstrækkelige kontrol med direktionen, da 

det kan være svært for tilsynsrådet at vurdere direktionens procedurer, idet de ofte ikke har tilstrækkelig 

information omkring disse. Der kan derfor være en fare for, at anvendelsen af det nye tilsynsråd vil svække 

kontrollen med direktionen, da medlemmerne af tilsynsrådet er langt væk fra direktionen og dermed ikke 

har den nødvendige indsigt til at kunne vurdere, om den anvendte risikostyringspolitik er optimal. Kontrol-

len med direktionen kan således blive illusorisk.76 Tilsynsrådet vil derfor ofte ikke have samme indsigt i virk-

somheden, som den oprindelige bestyrelse, hvilket kan resultere i at kontrollen med direktionen svækkes.  
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Den nye selskabslov regulerer ikke dette område særlig dybdegående, og selvom Moderniseringsudvalget 

har omtalt punkterne om risikostyring i ”anbefalingerne for god selskabsledelse”77 i deres betænkning78, er 

de ikke yderligere uddybet i selskabsloven, men er kun nævnt i SL §§ 115, stk. 1, nr. 2 og 116, stk. 1, nr. 2, 

som nævner at det skal påses, at der er de fornødne procedurer for risikostyring. Der er således ikke forskel 

på de krav, der er til bestyrelsens og tilsynsrådets risikoprocedurer, selvom de har forskellig indsigt i de 

beslutninger, der bliver taget af den øvrige ledelse.  

Omvendt kan det dog også tænkes, at tilsynsrådet har en mere effektiv kontrol af direktionen, netop fordi 

dette er deres primære opgave. Når et selskab vælger et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse, kan det være 

på baggrund af, at der bliver lagt mere vægt på en effektiv kontrolfunktion i det øverste ledelsesorgan, og 

dette dermed er bedre rustet til at udføre denne opgave. Alt andet lige vil tilsynsrådet dog have en større 

distance til der, hvor beslutningerne tages, og dette gør kontrolfunktionen sværere.  

2.5.2.4 Tavshedspligtsregler 

Ledelsen i et selskab er underlagt en tavshedspligt, da de ikke uberettiget må videregive, hvad de har fået 

kendskab til i forbindelse med udøvelse af deres hverv som medlem af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direk-

tionen jf. SL § 132. Den nye selskabslov tillægger tavshedspligten større vægt end den hidtidige aktiesel-

skabslov, da der ikke af denne fremgik en materiel bestemmelse om tavshedspligt, således at man kun af 

strafbestemmelsen i ASL § 160, stk. 1 kunne se, at der eksisterede en sådan.  

Da medarbejderrepræsentanterne, som skrevet i afsnit 2.5, er underlagt samme pligter som de øvrige med-

lemmer af det øverste ledelsesorgan, gælder tavshedspligten også for dem på samme vilkår som for de 

øvrige medlemmer79, hvilket også fremgår af lovforslaget til selskabsloven.80 Det kan tænkes, at der kan 

opstå interessekonflikter, da de øvrige ansatte og eventuelt de faglige organisationer kan have en forvent-

ning om, at medarbejderrepræsentanterne udelukkende varetager deres interesser og derfor informerer 

dem om, hvad der er blevet diskuteret og besluttet på mødet i det øverste ledelsesorgan. Det er dog ikke 

medarbejderrepræsentanternes opgave at informere om selskabets forhold, og for at dæmme op for den-

ne interessekonflikt, er det vigtigt at det øverste ledelsesorgan overholder BEK §§ 57-58, hvoraf det frem-

går, at det er det øverste ledelsesorgan, der som en helhed skal sørge for, at medarbejderne bliver oriente-

ret om selskabets økonomiske, driftsmæssige og beskæftigelsesmæssige situation. Informationen kan 

eventuelt gives af den daglige ledelse af samarbejdsudvalget. 
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I RealDanmark-sagen81 blev et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem dog frikendt, for at have videregivet 

intern viden til sin faglige organisation om selskabets forhandlinger med Danske Bank om en forestående 

fusion. Forholdet vedrørte intern viden jf. VPHL § 36, og selvom dette er den børsretlige tavshedspligt, kan 

den antages også at gælde for den selskabsretlige tavshedspligt.82 Højesteret bemærkede, at en medarbej-

derrepræsentant som udgangspunkt skal have lov til at drøfte spørgsmål om en forestående fusion med sin 

faglige organisation, hvis fusionen har væsentlig betydning for de ansatte i selskabet. Endvidere mente 

Højesteret, at det var sagligt begrundet og et normalt led i medarbejderrepræsentantens funktion som 

medarbejdervalgt medlem af RealDanmarks bestyrelse. Det er derfor en hårfin balance, hvornår og med 

hvem, medarbejderrepræsentanterne må diskutere selskabets anliggender, som de har fået kendskab til på 

et møde i det øverste ledelsesorgan, og som endnu ikke er offentliggjort.  

Moderniseringsudvalget bekræfter, at den selskabsretlige tavshedspligt i SL § 132 suppleres af den børsret-

lige tavshedspligt i VPHL § 36, men at der ikke nødvendigvis er sammenfald mellem disse to bestemmelser, 

da den førstnævnte skal værne om selskabets interesser og sidstnævnte om markedets interesser. Der er 

desuden en undtagelse til forbuddet mod videregivelse af intern viden i VPHL § 36 for normale videregivel-

ser, som er et led i udøvelsen af personens erhverv eller funktion. Det vil sige, at denne undtagelse i besty-

relsessammenhæng faktisk knytter sig til den selskabsretlige tavshedspligt, og hvor vidtrækkende denne er, 

således at RealDanmark-sagen kan antages at udstikke grænserne for hvor langt medarbejderrepræsentan-

terne kan gå i forhold til deres tavshedspligt og normale videregivelser.83 

2.6 Inhabilitet 

Det følger af SL § 131, at et medlem af ledelsen og dermed medarbejderrepræsentanten ikke må deltage i 

behandlingen af spørgsmål om aftaler, der omhandler den pågældende og selskabet. Ligeledes ej heller 

andre aftaler eller søgsmål, hvor medlemmet kan have en væsentlig interesse heri, og som modstrider sel-

skabets interesser. Den pågældende medarbejderrepræsentant er dermed inhabil i sager, der for eksempel 

vedrører medarbejderrepræsentantens ”normale” jobfunktion som almindelig ansat, hvis han har modstri-

dende interesser, og handler ud fra hans eget og eventuelt kollegaers bedste og ikke i selskabets interesse. 

Når det øverste ledelsesorgan således skal behandle spørgsmål om arbejdsretlige konflikter eller forhandle 

og afslutte kollektive lønaftaler med den faglige organisation, kan der foreligge inhabilitet.84  
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Medarbejderrepræsentanten kan dog deltage i forhandlinger med det øvrige ledelsesorgan om generelle 

lønninger, personalepolitik og ansættelsesvilkår i selskabet, hvis ikke medarbejderrepræsentanten har en 

væsentlig interesse i det pågældende. Dette fremgår af sidste del af SL § 131, men så længe det konkret er 

medarbejderrepræsentantens egne interesser det angår, vil han være inhabil, og må således ikke deltage i 

mødet under behandlingen af det pågældende spørgsmål, hvilket fremgår af den første del af bestemmel-

sen.85 

2.7 Det øverste ledelsesorgans ansvar 

Der gælder som udgangspunkt ikke specielle ansvarsregler for medarbejderrepræsentanterne, men det 

følger af BEK § 20, at medarbejderrepræsentanterne har samme ansvar som de øvrige medlemmer af det 

øverste ledelsesorgan. 

Erstatningsansvarsreglerne for det øverste ledelsesorgan findes i SL § 361 og er en videreførelse af reglerne 

i aktieselskabsloven. Der gælder således stadig ikke en særlig ansvarsregel på det selskabsretlige område, 

men selskabsloven indeholder blot en henvisning til de almindelige erstatningsregler, der gælder i dansk 

ret.86 

2.7.1 Almindelige erstatningsprincipper i dansk ret 

I dansk ret gælder der en række betingelser, der skal være opfyldt, for at en person kan ifalde erstatnings-

ansvar. Først og fremmest skal der være et ansvarsgrundlag på skadevoldersiden, og skadelidte skal have 

lidt et tab. Derudover skal der være kausalitet, det vil sige en årsagssammenhæng mellem det forhold, der 

betinger tilstedeværelsen af ansvarsgrundlaget, det vil sige skadevolders handling, og den indtrådte skade, 

således at handlingen er årsag til den indtrådte skade. Endvidere skal kravet om adækvans være opfyldt, 

som betyder, at den indtrådte skade skal være en påregnelig følge af skadevolders handling.87    

2.7.2 Culpa 

Ansvarsgrundlaget i dansk ret er som udgangspunkt culpa. Der kan dog gælde strengere ansvar som for 

eksempel objektivt ansvar, der imidlertid oftest statueres af domstolene, hvis det er lovhjemlet, men det 

bliver dog også statueret i nogle tilfælde uden lovhjemmel.88 Objektivt ansvar er en vidtgående ansvars-
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skærpelse, da man her tillige kan ifalde ansvar for hændelige skader, fordi der ikke kræves uagtsom eller 

forsætlig adfærd hos skadevolder.89  

Culpa indebærer, at den der forvolder skaden har handlet uforsvarligt, det vil sige enten forsætligt eller 

uagtsomt.90 Ledelsesansvaret i selskabsloven er derfor også et culpaansvar jf. SL § 361, stk. 1, da det frem-

går af bestemmelsen, at medlemmer af ledelsen, som ved udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagt-

somt tilføjer selskabet, ejere eller tredjemand skade, er forpligtet til at erstatte denne.  

Man kan både betragte en handling og en undladelse som en culpøs adfærd, det vil sige, at en medarbej-

derrepræsentant kan blive erstatningsansvarlig både for handlinger han foretager, men også for undladte 

handlinger, der viser sig at være culpøs adfærd.  

Bevisbyrden er som udgangspunkt ligefrem, men moderniseringsudvalget diskuterede, hvorvidt det ville 

være hensigtsmæssigt at indføre en regel om omvendt bevisbyrde, det såkaldte præsumptionsansvar, såle-

des, at det er medlemmet af ledelsen, der skal bevise, at vedkommende har handlet berettiget og forsvar-

ligt, og dermed ikke i strid med culpanormen. Moderniseringsudvalget kom dog frem til, at dette ikke er en 

ønskværdig ændring, da det vil afholde mange fra at påtage sig poster i ledelsen.91  

I afhandlingens økonomiske analyse i afsnit 3.2.4, vil der endvidere foretages en analyse, om hvorvidt er-

statningsansvaret for arbejdet i det øverste ledelsesorgan kan påvirke medarbejdernes incitament til at 

deltage i arbejdet i det øverste ledelsesorgan.  

2.7.2.1 Ansvarsstandarden 

Det er vanskeligt at definere, hvornår medarbejderrepræsentanter ifalder ansvar, da det i høj grad afhæn-

ger af, hvorvidt medarbejderrepræsentanten har handlet forsvarligt, når beslutninger træffes.  

Der er plads til skøn og fejlskøn når beslutninger træffes, så længe der er handlet i god tro og i selskabets 

interesser.92 Dette kaldes ”the business judgment rule”. Princippet bygger på to begreber ”duty of care” og 

”duty of loyalty”, der betyder, at ledelsen skal handle loyalt og i selskabets interesse ud fra et oplyst grund-

lag.93 For at et selskab har en fornuftig drift og er i vækst, er det ofte nødvendigt at investere i risikofyldte 

projekter, der i værste tilfælde kan ende galt. Når det øverste ledelsesorgan således har truffet beslutnin-

gen på et oplyst grundlag og har erkendt, at der er en risiko, men at projektet stadig er i selskabets interes-
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se, det vil sige, at det for eksempel har større forventet afkast end projekter med lignende risiko, ifalder 

ledelsen ikke ansvar, hvis det viser sig at være et fejlskøn. 

Endvidere er der mindre risiko for at ifalde ansvar i det øverste ledelsesorgan, hvis ledelsen handler aktivt i 

en krisesituation og dermed forsøger at afværge denne. Hvis ledelsen ikke handler og dermed forholder sig 

passivt, vil de langt nemmere ifalde ansvar for deres undladelser, især hvis de ikke har overholdt deres for-

pligtelser som medlem af det øverste ledelsesorgan.94  

2.7.3 Lempelse af erstatningsansvaret 

Erstatningsansvaret for medlemmer af det øverste ledelsesorgan kan lempes jf. SL § 363, da det fremgår 

heraf, at erstatning efter SL § 361 kan nedsættes, når det findes rimeligt under hensyntagen til skyldgraden, 

størrelse og omstændighederne i øvrigt. En lempelse af ansvaret kan dog kun ske efter påstand af den sag-

søgte.95  

Medarbejderrepræsentanterne skal bedømmes på lige fod med de øvrige medlemmer af det øverste ledel-

sesorgan, og kan derfor ikke undskylde sig med, at de øvrige medlemmer ofte er mere professionelle. Hvis 

det øverste ledelsesorgan har tegnet en ansvarsforsikring, der dækker deres ansvar, og denne ikke dækker 

hele tabet, vil domstolene dog ofte være lydhøre for at lempe den del af ansvaret, som forsikringen ikke 

dækker, så længe forsikringsvilkårene har været rimelige.96  

I Nordisk Fjer-sagen blev to medarbejderrepræsentanter sammen med et andet bestyrelsesmedlem dømt i 

byretten den 12. august 1993 for at have overtrådt ASL § 54, stk. 3, da retten mente, at de havde svigtet i 

forbindelse med underskrivelse af revisionsprotokollaterne, uden at have set disse. I en utrykt Østre Lands-

retsdom afsagt den 14. december 1993 blev erstatningen dog nedsat fra 5.000 kr. til 1.000 kr. for hver af de 

to medarbejderrepræsentanter, men ikke for det øvrige bestyrelsesmedlem.97 Årsagen til lempelsen var 

både medarbejderrepræsentanternes økonomiske situation, men også at det øvrige bestyrelsesmedlem 

agerede advokat og således var et mere professionelt bestyrelsesmedlem i forhold til medarbejderrepræ-

sentanterne, og han fik således ikke lempet erstatningsansvaret.98 Domme fra før vedtagelsen af den nye 

selskabslov, der vedrører det øverste ledelsesorgans ansvar antages at have fuld retskildeværdi, da de ma-

terielle regler i selskabsloven ikke er ændret.99 
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2.7.4 Solidarisk hæftelse 

Medlemmerne af ledelsen hæfter solidarisk for erstatningen jf. SL § 363, stk. 2, dog kun hvis de hver især er 

gjort erstatningsansvarlige efter SL § 361, stk. 1. Det vil sige, at der gælder et individuelt ansvar således, at 

det skal bedømmes, hvorvidt det enkelte medlem har handlet ansvarspådragende. Da det øverste ledelses-

organ dog i de fleste tilfælde handler samlet som en enhed, vil det ofte være det samlede ledelsesorgan, 

der har pådraget sig ansvar. Hvis et enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan ikke har haft mulighed for 

at deltage i mødet, hvor den ansvarspådragende beslutning er truffet, skal medlemmet efterfølgende ori-

enteres og have muligheden for at sige fra overfor beslutningen.100 

Hvis et medlem af det øverste ledelsesorgan deltager i mødet, men ikke er enig i de beslutninger der bliver 

truffet, har medlemmet mulighed for at få påført dissensen i bestyrelsesprotokollen jf. SL § 128, stk. 2. Det-

te er dog ikke altid nok til at undgå at ifalde erstatningsansvar, hvis beslutningen har været uforsvarlig, da 

det kræves, at medlemmet har handlet aktivt og forsøgt at påvirke de andre medlemmer af det øverste 

ledelsesorgan, i stedet for blot at indføre dissensen i bestyrelsesprotokollen.101   

Da ledelsen derfor som udgangspunkt hæfter solidarisk, kan det medlem, der har betalt erstatningen, såle-

des gøre regres mod de øvrige erstatningspligtige medlemmer af ledelsen under hensyntagen til den skyld, 

der påhviler det enkelte medlem, samt omstændighederne i øvrigt. 

2.7.5 Erstatningsansvar for medlemmer af bestyrelsen henholdsvis tilsynsrådet 

Erstatningsansvaret er som udgangspunkt ens for alle medlemmer af det øverste ledelsesorgan, og der 

gælder ikke særskilte regler for medlemmer af bestyrelsen henholdsvis tilsynsrådet. Da bestyrelsen delta-

ger i den strategiske og overordnede ledelse, kan denne dog tænkes oftere at ifalde ansvar for beslutninger 

truffet på et uforsvarligt grundlag, da denne form for ledelse ikke ligger inden for tilsynsrådets kompeten-

ceområde.102 Tilsynsrådet kan dog ifalde ansvar for direktionens beslutninger, hvis det burde have indset, 

at direktionen har handlet uforsvarligt og på baggrund af dette, ikke har grebet ind. Tilsynsrådets kontrol 

sker dog ofte først efter, at direktionen har udført den uforsvarlige handling, og hvis ikke tilsynsrådet burde 

have indset denne handling, vil de ikke ifalde ansvar, som bestyrelsen kunne have gjort, hvis det var dem, 

der var det øverste ledelsesorgan og havde truffet beslutningen. Hvis medlemmerne af tilsynsrådet forhol-

der sig passivt, trods de er vidende om at direktionen handler uforsvarligt, vil de dog kunne ifalde ansvar for 

direktionens forsømmelser på grund af passivitet.103 Højesteretsdommen U.1997.283H kan illustrere dette, 
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selvom den ikke direkte omhandler et tilsynsråd, men i stedet en bestyrelsesformands passivitet overfor 

direktørens uforsvarlige handlinger, efter bestyrelsesformanden selv udtrådte af bestyrelsen. Bestyrelses-

formanden burde være vidende om, at der var en risiko for, at direktøren ville misbruge dispositionsadgan-

gen som det eneste tilbageværende bestyrelsesmedlem. Da det både før og efter vedtagelsen af den nye 

selskabslov er det øverste ledelsesorgans opgave at kontrollere direktionen og gribe ind overfor uforsvarli-

ge handlinger, kan det efter reformen af selskabsloven antages at betyde, at tilsynsrådet kan ifalde erstat-

ningsansvar for direktionens forsømmelser, hvis de udviser passivitet jf. U.1997.283H.    

Selskaber, der vælger at have et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse, kan dog, som skrevet i afsnit 2.5.2.3 

formodes at lægge mere vægt på at have en forsvarlig kontrol med den øvrige ledelse, og derfor skal med-

lemmerne af tilsynsrådet kunne varetage og leve op til denne opgave. Når medarbejderrepræsentanterne 

derfor bliver valgt til et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse, skal de varetage en anderledes post i det øver-

ste ledelsesorgan, og på baggrund af ovenstående kan det tænkes, at de ikke har lige så stor risiko for at 

ifalde ansvar, som hvis de deltog i den strategiske ledelse, netop fordi det kan tænkes, at der bliver lagt 

mere vægt på at have en effektiv kontrol af direktionen.  

2.8 Rettigheder, pligter og ansvar i forhold til SE-reglerne 

Som det ses af afsnit 2.3 regulerer SE-reglerne udelukkende forholdet omkring proceduren for vedtagelsen 

af en ordning om medarbejderrepræsentation. Det vil sige, hvorvidt der overhovedet skal være en ordning 

om medarbejderrepræsentation i selskabet, samt i hvilket omfang. SE-reglerne svarer derfor til kapitel 8 i 

selskabsloven, nærmere betegnet §§ 140 – 143. Derfor vedrører SE-reglerne ikke umiddelbart selskabslo-

vens øvrige bestemmelser om ledelsens ansvar og deres rettigheder og pligter. Disse øvrige bestemmelser 

vedrører som sagt ikke kun medarbejderrepræsentanterne, men hele det øverste ledelsesorgan, således at 

man ser dette som en samlet enhed. Selskabslovens øvrige bestemmelser, der regulerer forholdende for 

det øverste ledelsesorgan og dermed også medarbejderrepræsentanterne, kan derfor ikke sammenlignes 

på samme måde med SE-reglerne, som selve ordningen om medarbejderrepræsentation kan, da disse føl-

ger af nationale bestemmelser for det øverste ledelsesorgan. 

Medarbejderne og ledelsen har derfor i princippet kun aftalefrihed når det kommer til selve ordningen, 

men ikke i forhold til indholdet af eksempelvis medarbejderrepræsentanternes opgaver og ansvar. Det vil 

som udgangspunkt ikke være hensigtsmæssigt at ændre på dette i selskabsloven, da en ændring kan forår-

sage en skæv magtbalance i det øverste ledelsesorgan, hvis ikke medarbejderrepræsentanterne for eksem-

pel er underlagt samme ansvar som de øvrige medlemmer. Årsagen til dette er, at medarbejderrepræsen-

tanterne i deres hverv er ligestillet med den øvrige ledelse, og hvis medarbejderrepræsentanten for ek-
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sempel ikke er underlagt samme pligt til at kontrollere direktionen, vil han ikke kunne ifalde ansvar og hans 

funktion som kontrollerende medlem af det øverste ledelsesorgan vil falde bort. Omvendt, hvis ikke med-

arbejderrepræsentanten er underlagt samme ansvar som de øvrige medlemmer, vil det ikke være hen-

sigtsmæssigt, at de har de samme rettigheder og pligter som de øvrige medlemmer af det øverste ledelses-

organ.  

2.9 Medarbejderrepræsentantens reelle indflydelse i selskabet 

Ved en vurdering af hvorvidt man bør indføre SE-reglerne om medarbejderindflydelse som hovedregel i 

Danmark i stedet for de almindelige nugældende regler, er det vigtigt ikke kun at sammenligne regelsætte-

ne objektivt, men også vurdere hvordan de nugældende regler anvendes i dag. Derfor vil der i det følgende 

undersøges, hvordan medarbejderne udnytter systemet på nuværende tidspunkt, hvilken indflydelse med-

arbejderrepræsentanterne reelt har på det øverste ledelsesorgans arbejde og på baggrund heraf, hvorvidt 

der egentlig er et behov for medarbejderrepræsentation i Danmark samt i hvilken grad. 

Som beskrevet i afsnit 2.2.1.1, udgør medarbejderrepræsentanterne kun en tredjedel af det øverste ledel-

sesorgan, og man kan derfor overveje hvilken indflydelse de reelt har i forbindelse med arbejdet i det øver-

ste ledelsesorgan. Selvom det kan være ønskværdigt at have medarbejderrepræsentation i det øverste 

ledelsesorgan, er der bred enighed om, at disse ikke skal udgøre et flertal, netop fordi man ønsker en be-

skyttelse af aktionærernes interesser, således at de generalforsamlingsvalgte medlemmer af det øverste 

ledelsesorgan til enhver tid udgør et flertal.104   

Afhandlingens casestudier, se bilag 3, viser dog tydeligt, at medarbejderrepræsentanterne selv føler, at de 

har en stor indflydelse på arbejdet i det øverste ledelsesorgan, og at de bidrager med nogle gode idéer, 

hvor de øvrige medlemmer af ledelsesorganet er lydhøre. Bestyrelsesformanden mener ligeledes, at med-

arbejderrepræsentanterne bidrager med nogle væsentlige ting til arbejdet i det øverste ledelsesorgan, da 

de er med til at varetage selskabets interesser til dagligt og kommer med nogle input, som ingen af de øvri-

ge medlemmer er i stand til. Dette mener han, er uundværligt for arbejdet i det øverste ledelsesorgan, og 

ser det derfor som en mulighed, at medarbejderrepræsentanterne bliver endnu bedre, til at varetage sel-

skabets interesser, se bilag 2. 

Indflydelse kan betragtes på to forskellige måder, nemlig i form af påvirkning af det daglige arbejde i det 

øverste ledelsesorgan, hvor medarbejderrepræsentanterne bidrager med deres forslag, og de øvrige med-

lemmer har dette med i deres overvejelser, når de skal stemme for eller imod et forslag på mødet. Derud-
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over kan indflydelse tænkes værende det, at medarbejderrepræsentanterne kan trumfe en beslutning 

igennem eller blokere for en beslutnings vedtagelse. Denne form for indflydelse har medarbejderrepræsen-

tanterne naturligvis ikke alene, da de som sagt kun har en tredjedel af stemmerne på mødet i det øverste 

ledelsesorgan. Hvis man udelukkende tænker indflydelse i form af sidstnævnte, er det klart, at medarbej-

derrepræsentanterne ikke reelt har nogen indflydelse, men da påvirkning af de øvrige medlemmer må an-

tages at udgøre en form for indflydelse på arbejdet i det øverste ledelsesorgan, vil medarbejderrepræsen-

tanternes holdninger og synspunkter udgøre en del af det øverste ledelsesorgans beslutninger, så længe de 

øvrige medlemmer lytter til dem. Derudover vil de generalforsamlingsvalgte medlemmer ofte have forskel-

lige meninger og dermed stemme forskelligt, og medarbejderrepræsentanterne kan derfor udgøre et 

stemmeflertal med nogle af de øvrige medlemmer, således at de her vil have en helt reel indflydelse på de 

beslutninger, der bliver taget.  

2.9.1 Medarbejderrepræsentantens indflydelse ved tilsynsråd 

Hvis et selskab vælger at have et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse, vil medarbejderrepræsentanterne dog 

ikke længere have den samme form for indflydelse, som de har i en bestyrelse. Da tilsynsrådet udelukkende 

fører tilsyn og kontrollerer direktionens arbejde og dermed ikke længere deltager i det strategiske arbejde i 

ledelsen, kan det tænkes, at medarbejderrepræsentanternes indflydelse bliver illusorisk. Medarbejderre-

præsentanterne kan ikke længere gøre deres synspunkter gældende i ledelsens strategiske arbejde og er 

henvist til, sammen med de øvrige medlemmer af tilsynsrådet, udelukkende at kontrollere om direktionen 

handler i selskabets interesser. Det kan derfor overvejes som en mulighed, at medarbejderrepræsentanter-

ne i stedet vælges til direktionen, således at de kan gøre deres synspunkter gældende i forbindelse med 

selskabets strategiske beslutninger. Det har dog aldrig været meningen, at medarbejderrepræsentanter 

skal være en del af den daglige ledelse, som de automatisk vil blive i dette tilfælde, da de dermed varetager 

både den almindelige ansattes opgaver, samt direktionens opgaver, og denne sammenblanding er ikke 

hensigtsmæssig for hverken den daglige ledelse eller den ansatte. Moderniseringsudvalget er, i deres for-

slag til den nye selskabslov, tillige kommet til den konklusion, at medarbejderrepræsentanterne ikke skal 

kunne repræsenteres i direktionen, men kun i tilsynsrådet, da de er af den opfattelse, at medarbejderre-

præsentanternes synspunkter og oplysninger om selskabets drift er gavnlige for tilsynsrådets kontrolfunkti-

on.105 
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2.9.2 Shareholder value vs. stakeholder-orientering 

Medarbejderindflydelse kan være utrolig vigtig, da undersøgelser viser, at medarbejderrepræsentanter ofte 

lægger vægt på andre og bredere hensyn end de medlemmer, der er valgt af aktionærerne på generalfor-

samlingen. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af de øverste ledelsesorgan kan tænkes, at have en 

tendens til at tænke mere profitorienteret, og medarbejderrepræsentanterne kan derfor udgøre en mod-

vægt til dette, da de inddrager andre hensyn. 

Når ledelsen træffer beslutninger både på det daglige og det strategiske plan, kan disse træffes ud fra en-

ten hensynet til shareholder value eller stakeholder-orientering – eller overvejende ét af disse hensyn. De 

aktionærvalgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan tænker som sagt ofte profitmaksimering og øget 

indtjening, og dermed vil det primært være aktionærernes interesser de varetager, således at deres afkast 

øges mest muligt både på kort og lang sigt. Ledelsen kan dog også have et mere stakeholder-orienteret syn, 

hvor de således inddrager hensyn til virksomhedens interessenter, når beslutninger træffes, og som oftest 

er den del medarbejderrepræsentanterne lægger vægt på.106 Medarbejderrepræsentanterne tager desu-

den ofte et større hensyn til de ansatte i virksomheden end de øvrige medlemmer af det øverste ledelses-

organ gør, da det er de ansatte, der vælger medarbejderrepræsentanterne og de selv er en del af de ansat-

te. En undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik viser tillige dette, og resultatet af den er, at medarbej-

derrepræsentanterne vægter de ansattes reaktioner væsentlig højere end det øverste ledelsesorgan som 

helhed gør.107 Overordnet set opfatter medarbejderrepræsentanterne sig, som værende mere stakeholder-

orienterede end bestyrelsen som helhed, hvilket afspejler sig i de hensyn, de lægger mest vægt på oven-

for.108 

 Ovenstående undersøgelse viser desuden, at medarbejderrepræsentanterne har stor føling med omverde-

nen, deres interessenter, og at de lægger stor vægt på de ansattes meninger. Dette kan tænkes at være på 

grund af, at de vil skabe en slags tillidsbånd til deres interessenter, således at de ansatte føler, at der bliver 

lyttet til dem, og medarbejderrepræsentanterne dermed bliver vellidt i selskabet.  

Medarbejderrepræsentanterne lægger endvidere mindre vægt på ejernes reaktion, samt på hensynet til 

aktiemarkedet i især børsnoterede selskaber.109 Dette kan skyldes, at medarbejderrepræsentanterne ikke 

har den samme frygt for at blive fravalgt som medlem af det øverste ledelsesorgan, da de ikke bliver valgt 

og afsat af aktionærerne på generalforsamlingen, men af de øvrige ansatte hvert 4. år, se afsnit 2.2.1.3.  
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Som skrevet i afsnit 2.4.3, lægges der stor vægt på stakeholder-orienteringen i Tyskland og dermed er cor-

porate governance strukturen relationship-based. Det betyder, at man lægger stor vægt på langvarige for-

pligtelser overfor interessenterne, og har en høj grad af gensidig afhængighed. Modsat er et corporate go-

vernance system market-based, når der primært lægges vægt på profitmaksimering og dermed shareholder 

value, hvilket er tilfældet i Storbritannien. Disse markeder er ofte mere konkurrenceprægede samt mindre 

stabile.110     

Danmark ligger mellem de to yderpunkter, som et rent relationship-based henholdsvis et rent market-

based corporate governance system kendetegner. I Danmark er der tradition for at have en vis grad af hen-

syn til stakeholders, for eksempel i form af medarbejderrepræsentation og sikring af kreditorer i selskabs-

loven, hvilket eksempelvis ikke er tilfældet når corporate governance strukturen er market-based.111 I 

Danmark lægges der dog samtidig vægt på shareholder value, som følge af den øgede globalisering på de 

finansielle markeder, hvor USA, som har en market-based struktur, spiller en stor rolle, samt en øget brug 

af incitamentskontrakter i danske selskaber.112 Vi vil komme nærmere ind på det økonomiske aspekt af 

incitamentskontrakter til det øverste ledelsesorgan i afsnit 3.4.2.1.  

Generelt er det anerkendt i EU, på nær i Storbritannien og Irland, at man ikke ubetinget skal varetage akti-

onærernes interesser, men også selskabets og medarbejdernes interesser, hvilket fremgik af forslaget til 

det 5. selskabsdirektiv, som dog ikke blev vedtaget.113 Man kan argumentere for, at visionen for selskabs-

retten i EU kan udledes heraf, således at selskaber i EU-lande bør befinde sig mellem de to yderpunkter 

som et relationship-based henholdsvis et market-based corporate governance system er, således at hensyn 

til begge grupper vægtes, som det er tilfældet i de fleste danske selskaber. 

2.9.3 Anbefalingerne for god selskabsledelse 

”Anbefalingerne for god selskabsledelse” 114 viser ligeledes at danske selskaber bør lægge vægt på hensynet 

til deres stakeholders. Dette fremgår af anbefalingernes afsnit 2 om interessenternes rolle og betydning for 

selskabet, samt selskabets samfundsansvar, der lyder:  

 

”For at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig skiftende krav og dermed vedblivende 

er konkurrencedygtigt og værdiskabende, er det afgørende, at selskabet udover dialogen med 

aktionærerne har gode relationer til sine øvrige interessenter (stakeholders). Selskabets ledelse 
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bør drive og udvikle selskabet under behørig hensyntagen til dets interessenter og i passende 

omfang indgå i aktiv dialog med disse for at udvikle og styrke selskabet. En sådan dialog kan 

bl.a. foregå ved afholdelse af investormøder.”115  

 

Derudover anbefales det i afsnit 2.1.1 og 2.1.2, at det centrale ledelsesorgan116, identificerer selskabets 

vigtigste interessenter, samt deres væsentlige interesser i forhold til selskabet, samt vedtager en politik for 

selskabets forhold til sine interessenter, heriblandt investorerne. Desuden anbefales det, at det centrale 

ledelsesorgan sikrer, at interessenternes interesser og roller respekteres i overensstemmelse med den ved-

tagne politik, samt at der vedtages en politik for selskabets samfundsansvar jf. punkt. 2.2.1. 

 

Det er derfor bemærkelsesværdigt, at medarbejderrepræsentanternes stilling og opgaver i det øverste le-

delsesorgan ikke er nævnt i anbefalingerne, da disse, som nævnt ovenfor, har en væsentlig rolle i arbejdet i 

det øverste ledelsesorgan vedrørende forholdet til selskabets interessenter.  

Medarbejderrepræsentanterne er dog nævnt kort i anbefalingernes afsnit 5 om det øverste ledelsesorgans 

sammensætning. Af afsnit 5.5.1 fremgår det, at hvis et selskab har medarbejderrepræsentation, fordi med-

arbejderne har valgt dette, anbefales det, at der redegøres for reglerne om medarbejdervalg og om selska-

bets anvendelses heraf i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside. 

Man kan ud fra anbefalingerne om god selskabsledelse tro, at der ikke lægges specielt vægt på de egenska-

ber medarbejderrepræsentanterne særligt har i forbindelse med at varetage stakeholder-hensyn. Der bliver 

som sagt lagt stor vægt på at stakeholder-hensyn skal varetages, men ikke hvordan medarbejderrepræsen-

tanter kan hjælpe til med dette. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan vil 

ofte i udpræget grad varetage shareholder value, og som nævnt ovenfor kan medarbejderrepræsentanter-

ne derfor udgøre en sund modvægt til dette.117  

En norsk undersøgelse viser endvidere, at medarbejderrepræsentanter bidrager til og har en positiv indfly-

delse på kreative diskussioner i det øverste ledelsesorgan især ud fra et CSR perspektiv (Corporate Social 

Responsibility118), hvilket må siges tillige at være et stakeholder hensyn.119 Dette er dog især gældende når 

medarbejderrepræsentanterne har en anden baggrund, viden og information i forhold til de øvrige med-
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 Anbefalingerne for god selskabsledelse (2010, 8)  
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 Det centrale ledelsesorgan er bestyrelsen i selskaber, der har en direktion og en bestyrelse, og direktionen i selskaber, der har 
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 Rose (2005, 34) 
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lemmer, således at der er en diversitet i det øverste ledelsesorgan.120 Dette vil de ofte have, da de har de-

res daglige gang i virksomheden blandt de ansatte, samt ofte har en anden baggrund end de øvrige med-

lemmer. Det er således ikke kun tilstedeværelsen af medarbejderrepræsentanterne i det øverste ledelses-

organ, der hjælper på de kreative diskussioner ud fra et CSR perspektiv, men det, at der er diversitet i det 

øverste ledelsesorgan. Ofte vil et udelukkende generalforsamlingsvalgt ledelsesorgan være mere homo-

gent, hvor de respektive medlemmer vil have nogenlunde samme viden og information om selskabet, og 

derfor vil det være mere sandsynligt at medarbejderrepræsentanterne kan udgøre en diversitet i det øver-

ste ledelsesorgan frem for de generalforsamlingsvalgte. 

2.9.4 Antallet af bestyrelser i aktieselskaber med medarbejderrepræsentation 

Ud fra ovenstående afsnit omkring medarbejderrepræsentanternes indflydelse i form af blandt andet 

stakeholder-orientering, fremgår det, at medarbejderrepræsentanterne selv mener, at de har en vigtig rolle 

i det øverste ledelsesorgan. Dette afspejler sig dog som udgangspunkt ikke i antallet af selskaber, der har 

medarbejderrepræsentanter i deres øverste ledelsesorgan. En undersøgelse fra Experian, der omfatter alle 

danske selskaber i november 2009, viser, at kun 22,33% af alle danske selskaber, som har ret til at vælge 

medarbejderrepræsentanter til det øverste ledelsesorgan, det vil sige selskaber med over 35 ansatte, har 

valgt dette.121  

Knap en fjerdedel af alle danske selskaber har således medarbejderrepræsentation, hvorved det kan anta-

ges, at ordningen umiddelbart ikke har været en succes. Det skal dog tilføjes, at antallet af selskaber med 

medarbejderrepræsentation stiger proportionalt med antallet af medarbejdere i selskabet.122 Det kan der-

for udledes heraf, at medarbejderne i større selskaber i højere grad ønsker at være repræsenteret i det 

øverste ledelsesorgan, hvilket kan hænge sammen med, at større selskaber ofte lægger mere vægt på 

stakeholder-orientering og dermed andre hensyn end kun profitmaksimering. Dette kan skyldes, at større 

selskaber er bedre kendt og derfor vægter deres omdømme højt. Omdømmet kan ofte forbedres, når virk-

somheden vægter hensynet til deres stakeholders højt. Endvidere kan disse hensyn medføre, at det er me-

re acceptabelt, at medarbejderne repræsenteres i det øverste ledelsesorgan, og medarbejderrepræsentan-

terne dermed selv får en større lyst til at deltage i arbejdet i det øverste ledelsesorgan. 

Afhandlingens casestudier, som udelukkende er foretaget i de ti største danske selskaber, bekræfter oven-

stående, da medarbejderrepræsentanterne ser det som et meget prestigefuldt hverv at være valgt som en 

af selskabets medarbejderrepræsentanter, og varetager interesserne heri med størst mulig omhu. De gør 
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ligeledes et stort arbejde ud af, at varetage selskabets interesser så godt som muligt, og de fleste mener, at 

de som udgangspunkt overvejende varetager selskabets interesser, men at de dog også varetager de øvrige 

ansattes, se bilag 3. 

Bestyrelsesformanden er ligeledes yderst tilfreds med tilstedeværelsen af medarbejderrepræsentanter i 

det øverste ledelsesorgan, da han mener, at disse bidrager til diskussion og gode idéer i ledelsesorganet, se 

bilag 2.   
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2.10 Juridisk delkonklusion 

På baggrund af den juridiske analyse kan det ud fra en sammenligning af de danske almindelige regler og 

SE-reglerne konkluderes, at medarbejderrepræsentanter i danske selskaber, samt SE-selskaber kan være 

omfattet af to vidt forskellige og komplicerede regelsæt. Det danske system er meget regelbundet og ikke 

så fleksibelt, men foreskriver proceduren for hvornår medarbejderne har ret til at være repræsenteret i det 

øverste ledelsesorgan, samt i hvilket omfang. SE-reglerne, som gælder for SE-selskaber, samt nationale 

selskaber, der har deltaget i en grænseoverskridende fusion eller spaltning, er derimod præget af en stor 

grad af aftalefrihed i forhold til proceduren omkring en medarbejderrepræsentationsordning og hvorvidt 

denne ordning skal række. 

Det kan udledes af den komparative analyse, samt afhandlingens casestudier, at der er et reelt behov for 

medarbejderrepræsentanter i danske selskaber. Årsagen til dette er, at medarbejderrepræsentanterne er 

mere stakeholder-orienterede, når de træffer beslutninger og derved påvirker de øvrige medlemmer af det 

øverste ledelsesorgan, hvilket er med til at fremme diskussionerne og dermed diversiteten og effektiviteten 

på møderne. 

Det kan konkluderes, at danske selskaber er forskellige fra selskaber i Tyskland, der lægger meget vægt på 

stakeholder-orientering, og har et meget regelbundet system for medarbejderrepræsentanter. Danske 

selskaber er ligeledes forskellige fra de britiske selskaber, som er mere profit-orienteret, men hvor der gæl-

der aftalefrihed. De danske selskaber lægger dog ofte vægt på både stakeholder-orientering og profitmak-

simering, og derfor kan man benytte de gode erfaringer fra hvert system og kombinere dette med SE-

reglerne. Dette vil give en høj grad af aftalefrihed for medarbejderne og ledelsen til at indrette sig med en 

ordning, der er optimal for begge parter, samtidig med, at der er en vis beskyttelse af medarbejderne i form 

af, at man falder tilbage på de almindelige nuværende danske regler ved forhandlingssammenbrud, eller 

hvis ledelsen ensidigt beslutter at afbryde eller undlade forhandlingerne. 

Det kan dog endvidere konkluderes, at selve indholdet af medarbejderrepræsentanternes hverv i det øver-

ste ledelsesorgan ikke vil være hensigtsmæssigt at inddrage som en del af aftalefriheden, da medarbejder-

repræsentanternes rettigheder, pligter og ansvar er det samme som for de øvrige medlemmer af det øver-

ste ledelsesorgan. Hvis dette ændres, vil det særlige ved medarbejderrepræsentanternes funktion falde 

bort, og hvervet vil ikke have samme form som det er tilfældet i dag. 

Den danske medarbejderrepræsentationsordning har på baggrund af antallet af selskaber, der i dag udnyt-

ter systemet, ikke umiddelbart været en succes, da kun knap en fjerdedel af alle danske selskaber, har 

medarbejderrepræsentanter i det øverste ledelsesorgan. Antallet af ledelsesorganer med medarbejderre-



 Medarbejderrepræsentation i danske selskaber 

 

 59 

 

præsentanter stiger dog proportionalt med selskabets størrelse, og det kan desuden udledes af afhandlin-

gens casestudier, at både medarbejderrepræsentanterne og bestyrelsesformanden er tilfredse med ord-

ningen og ønsker at bevare den i en eller anden form.    

Afhandlingens juridiske analyse kan derfor umiddelbart konkludere, at en ordning om medarbejderrepræ-

sentation bør bevares i Danmark. Hvorvidt en indføring af aftalefrihed omkring proceduren for ordningen 

vil være efficient, kan dog først konkluderes, når vi har analyseret forhandlingssituationen mellem parterne 

i en spilteoretisk analyse, hvilket foretages i kapitel 4. Hvis parterne altid vil ende op med de nuværende 

almindelige danske regler i en forhandlingssituation, fordi dette er det optimale for dem, vil det således 

ikke være efficient at indføre aftalefrihed, når reglerne allerede i dag er gældende. 
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3 Økonomisk analyse 

Denne afhandlings økonomiske kapitel analyserer, hvorvidt en indføring af SE-reglerne som hovedregel for 

alle danske selskaber vil forbedre medarbejderrepræsentanternes incitamenter til at deltage i arbejdet i det 

øverste ledelsesorgan, samt varetage selskabets interesser. Der tages udgangspunkt i Principal-agent teori-

en123, og analysen foretages ligeledes på baggrund af gældende ret udledt i kapitel 2. Teorien vil i det føl-

gende afsnit kort blive forklaret og derefter anvendt i det omfang, det er relevant for afhandlingens pro-

blemstillinger med henblik på at analysere medarbejderrepræsentanternes incitamenter til at deltage i 

arbejdet i det øverste ledelsesorgan og varetage selskabets interesser, samt hvordan disse kan forbedres.  

3.1 Principal-agent teori 

Principal-agent teorien (PA-teorien) opstod efter Eisenhardts mening i de sene 1960’ere og start 1970’ere, 

hvor man begyndte at interessere sig for risikodelings-fænomenet mellem individer og grupper.124 Princi-

pal-agent forholdet (PA-forholdet) opstår når én person skal udføre noget for en anden, i dette tilfælde en 

agent og en principal.  

”…. An agency relationship has arisen between two (or more) parties when 

one, designated as the agent, acts for, or on behalf of, or as a representative 

for the other, designated the principal, in a particular domain of decision prob-

lem.”125 

I et sådant PA-forhold, mellem en principal og en agent, er der ofte både begrænset information og rationa-

litet.126  

Principalen engagerer en agent til at handle for sig og træffe beslutninger på hans vegne. Disse forhold 

opstår i mange handelssituationer, hvor principalen ikke har mulighed for selv at varetage den enkelte 

transaktion. Teorien vil i denne afhandling blive anvendt i forbindelse med medarbejderrepræsentanternes 

incitamenter til at varetage principalens interesser.  Begge parter, både principalen og agenten, antages at 

være nyttemaksimerende, det vil sige, at de handler ud fra, hvad der er bedst for dem selv, og tager som 

udgangspunkt ikke hensyn til andres interesser.  
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 Et Principal-agent forhold karakteriseres som en relation mellem to parter, en principal der engagerer en anden part en agent til 
at træffe beslutninger for sig, Knudsen (1997, 164) 
124

 Eisenhardt (1998, 58)  
125

 Ross (1973, 134)  
126

 Gardner (1995, 271)  



 Medarbejderrepræsentation i danske selskaber 

 

 61 

 

PA-teorien forsøger at finde den mest optimale kontrakt på baggrund af parternes adfærd og output. Den-

ne teori er i høj grad baseret på risikodelingen mellem de to parter, og hvordan man bedst muligt får denne 

allokeret, så ingen af parterne får interesse i at handle opportunistisk. Ved dette menes, at de to parter 

påtager sig den risiko de finder bedst, hvorved de ikke har incitamenter til at handle opportunistisk. 

Teorien skelner mellem output- og indsats-baserede kontrakter, samt hvilken der er bedst at anvende, for 

henholdsvis principal og agent og i forhold til om disse er risikoaverse, risikoneutrale eller meget risikovilli-

ge. Den indsats-baserede kontrakt omhandler den enkeltes løn i forhold til dennes indsats og en ledelse 

præget af hierarki, hvor den output-baserede kontrakt har mere fokus på kommission, ejerrettigheder og 

den mere markedsprægede ledelse.127 

PA-teorien forsøger at løse to problemer, som kan opstå i et forhold mellem en principal og en agent128: 

 PA-problemet som opstår, når principalen og agenten har modstridende interesser, og det er 

dyrt eller besværligt for principalen at monitorere sin agents indsats.  

 Det problem, at der er forskellige holdninger til risikodeling mellem principalen og dennes 

agent. 

PA-teorien har efter Eisenhardts mening udviklet sig i to forskellige teoriretninger, den almindelige princi-

pal-agent teori og en positivistisk agent teori.129 Disse to teorier omhandler begge princippet om PA-

forholdet, men differentierer sig i det matematiske aspekt, afhængig af forskellige variabler og udform-

ning.130 PA-teorien er derfor, sammenholdt med den positivistiske agent teori, mere underbygget af mate-

matiske beviser.  

3.1.1 Positivistisk agent teori 

Anskuelsen af denne teori er mindre matematisk, end hvis man anvender den principal-agent orienterede. 

Den positivistiske agent teori anvender i højere grad den sociale tankegang, hvor den ser på forholdet mel-

lem ejere (aktionærer) og ledelse. Det er disse ledelsesmekanismer, som man i denne teori ser som løsnin-

gen på PA-problemet. Stiger ejerskabet i virksomheden for selve ledelsen, kan dette reducere den opportu-

nistiske adfærd blandt ledelsesmedlemmerne. 

Man forsøger at anvende output-baserede kontrakter, da disse er i både principalens og agentens interes-

se, og derved er effektive til at styre agenternes opportunisme. Informationen spiller ligeledes en stor rolle, 
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for når principalen har fuld information omkring sin agents indsats, har agenten som oftest større incita-

ment til at handle i sin principals interesse, og derved ikke kun maksimere egen nytte ved at handle ud fra 

egne interesser.  

Det positivistiske syn på PA-teorien giver et større fuldt organisatorisk syn, og der er hermed ikke kun fokus 

på de matematiske udregninger.131   

De to ovenstående teorier, den positivistiske og den almindelig PA-teori er komplementære.132 Den positi-

vistiske PA-teori omhandler det aspekt, at der ses på flere forskellige kontrakts alternativer, hvor PA-

teorien søger at finde den mest optimale kontrakt, der gør det efficient både for principalen og agenten. 

Begge disse teorier er derfor relevante i denne afhandling, når man ser på det PA-forhold, der kan opstå i 

forbindelse med forbedring af medarbejderrepræsentanternes incitamenter i forhold til deltagelse i det 

øverste ledelsesorgan. 

3.1.2 PA-forhold ved medarbejderrepræsentation 

Samarbejdet i det øverste ledelsesorgan mellem medarbejderrepræsentanterne og aktionærerne kan med-

føre store vanskeligheder på grund af parternes forskellige niveau af information. Principalens informati-

onsniveau afhænger af forskellige ting, men er som udgangspunkt ikke lige så stort som agentens, da han 

som oftest ikke har mulighed for at observere sin agent, og derved ikke er i stand til at vide, om denne 

handler i principalens interesse. 

Nedenstående figur 3.1 viser de forskellige forhold, der kan opstå, når de involverede parter agerer hen-

holdsvis principal og agent i et selskab med medarbejderrepræsentanter. Der kan ligeledes opstå en inte-

ressekonflikt mellem aktionærerne og direktionen, da disse i nogle tilfælde ikke har samme interesse i sel-

skabets drift og dagligdag, og derfor handler ud fra egen nyttemaksimering. 

I afhandlingen vil analysen af medarbejderrepræsentanternes incitamenter til at deltage i arbejdet i det 

øverste ledelsesorgan, samt varetage selskabets interesser, primært foretages ud fra en sondring mellem to 

forskellige PA-forhold, medarbejderrepræsentanterne overfor aktionærerne og medarbejderrepræsentan-

terne overfor de ansatte. Der vil ligeledes være en sondring om medarbejderrepræsentanterne overfor 

direktionen, som kort vil blive omtalt i afsnit 3.1.2.3.  
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Figur 3.1 – Figuren viser de forskellige PA-forhold i afhandlingen 

 

Figuren ovenfor viser de forskellige forhold, der kan opstå på baggrund af medarbejdernes ret til repræsen-

tation i det øverste ledelsesorgan. Det øverste ledelsesorgan anvendes som en samlet betegnelse for at 

selskabet enten ledes af en bestyrelse eller efter den nye struktur, hvor tilsynsrådet er det øverste ledel-

sesorgan, se afsnit 2.1.3.2. 

3.1.2.1 Medarbejderrepræsentanten som agent for aktionærerne  

Medarbejderrepræsentanterne er en del af det øverste ledelsesorgan, og skal derfor handle ud fra de 

samme rettigheder og pligter, som de øvrige medlemmer af ledelsesorganet, se afsnit 2.5.  

Medarbejderrepræsentanterne agerer agent i forhold til aktionærerne, der forestår at være medarbejder-

repræsentanternes principal. Medarbejderrepræsentanterne handler på vegne af aktionærerne, og har til 

opgave primært at varetage selskabets interesser, som også er aktionærernes i et vist omfang. I en sådan 

henseende kan der opstå interessekonflikter, da medarbejderrepræsentanterne som hovedregel skal vare-

tage selskabets interesser, men de kan som oftest også have interesse i at varetage de øvrige ansattes inte-

resser. Det er her aktionærernes opgave at få medarbejderrepræsentanterne til udelukkende at varetage 

selskabets interesser, da dette også er i aktionærernes interesse.  

Det øverste ledelsesorgan består af medarbejderrepræsentanter og de øvrige medlemmer, hvor medarbej-

derrepræsentanterne er valgt af de ansatte, og de øvrige medlemmer er valgt af aktionærerne. Da de øvri-

ge medlemmer som oftest selv er aktionærer, vil de allerede fra starten have sammenfaldende interesser 

med de aktionærer, der har valgt dem til det øverste ledelsesorgan. Der vil derfor i denne afhandling ikke 

kommenteres på forholdet mellem de aktionærvalgte medlemmer i det øverste ledelsesorgan og medar-

Aktionærer

Medarbejderrepræsententer

direktion
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bejderrepræsentanterne, da dette på baggrund af ovenstående vil udgøre det samme PA-forhold, som ak-

tionærerne overfor medarbejderrepræsentanterne, når det øvrige medlem selv er aktionær.  

Når det øvrige medlem af det øverste ledelsesorgan ikke selv er aktionær, er det valgt til at varetage de 

samme interesser som medarbejderrepræsentanten, og der er derfor i dette tilfælde ikke noget selvstæn-

digt PA-forhold, da disse to parter ikke skal varetage hinandens interesser, men blot de samme interesser.  

3.1.2.2 Medarbejderrepræsentanten som agent for de ansatte 

Medarbejderrepræsentanterne vælges af de ansatte i selskabet til at sidde som deres repræsentanter i det 

øverste ledelsesorgan. Medarbejderrepræsentanterne er, ligesom de andre medlemmer af det øverste 

ledelsesorgan, valgt til overvejende at varetage selskabets interesser – hvilket både er shareholder value og 

stakeholder-orientering, som beskrevet i afsnit 2.9.2, hvorfor de overvejende skal handle profitorienteret, 

men også varetage selskabets interessenters interesser. De ansatte kan præge medarbejderrepræsentan-

terne, men har ingen mulighed for at overvåge hvilke interesser medarbejderrepræsentanterne egentlig 

varetager i det øverste ledelsesorgan. Dette kan muligvis få de ansatte til at tvivle på medarbejderrepræ-

sentantens incitamenter, da de kan være bange for, at medarbejderrepræsentanten ikke kan skelne mel-

lem hvilke interesser denne skal varetage i sin rolle som medarbejderrepræsentant, men ligeledes som 

almindelig ansat i selskabet, når denne ikke varetager opgaver i forbindelse med arbejdet i det øverste le-

delsesorgan. 

Dette forhold kan have to forskellige aspekter, hvor medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsessammen-

hæng kan varetage de ansattes eller selskabets interesser, men når medarbejderne i hverdagen er en al-

mindelig ansat, er der ikke noget PA-forhold til de øvrige ansatte, da disse i princippet varetager de samme 

interesser. De ansatte vælger medarbejderrepræsentanterne, som betroede medlemmer af det øverste 

ledelsesorgan til at varetage deres interesser, og forventer derfor ofte at medarbejderrepræsentanterne 

træffer beslutninger ud fra de ansattes interesser. I en sådan situation kan der opstå en interessekonflikt, 

da medarbejderrepræsentanterne er ansat i det øverste ledelsesorgan til at varetage selskabets interesser, 

og ikke udelukkende de ansattes. 

3.1.2.3 Medarbejderrepræsentanten som principal for direktionen 

Medarbejderrepræsentanterne agerer principal for direktionen, da det er det øverste ledelsesorgan som 

helhed, der fører tilsyn med direktionen og ligeledes kan afskedige denne. Direktionen varetager ledelsen 

af selskabet i dagligdagen og agerer derfor agent for medarbejderrepræsentanterne. Består det øverste 

ledelsesorgan af en bestyrelse, skal denne i en sådan situation påse, at direktionen udøver sit hverv på en 
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behørig måde og efter bestyrelsens udstedte retningslinjer. Tilsynsrådet har ikke ledelseskompetence, 

hvorfor de ikke kan udstede retningslinjer for direktionen. Tilsynsrådet er i forhold til bestyrelsen ikke en 

lige så aktiv del af selskabets ledelse, men er kun et kontrollerende organ.  

Når man ser på forholdet mellem direktionen og medarbejderrepræsentanterne, sondres der mellem de 

forskellige roller, som disse kan have. Størstedelen af tiden er medarbejderrepræsentanten en almindelig 

ansat, og agerer derved agent for direktionen. Sidder medarbejderen også som medarbejderrepræsentant i 

det øverste ledelsesorgan, er der byttet om på rollerne som principal og agent, og det er nu direktionen, 

der varetager rollen som agent. Direktionen forfølger ofte egne karrieremål i stedet for at varetage selska-

bets interesser, dette er muligt på grund af manglende information hos principalen. Dette forhold er dog 

ikke interessant i forhold til denne afhandlings problemstilling, og vil derfor ikke blive behandlet yderligere. 

3.1.2.4 Medarbejderrepræsentantens dobbeltfunktion i selskabet 

Medarbejderrepræsentanterne antager som oftest to forskellige roller i selskabet, rollen i det øverste le-

delsesorgan og ligeledes rollen som almindelig ansat. Tænker man sig, at selskabet står over for et salg af 

dele af selskabet beliggende i Danmark, vil medarbejderrepræsentanten i denne henseende have svært ved 

udelukkende at varetage selskabets interesse, da hans eget job kan være i fare, ligesom de øvrige ansattes. 

Medarbejderrepræsentanten vil derfor have incitament til at varetage egne interesser og ikke selskabets 

interesser, for derved at sikre sin ansættelse i selskabet.  

Dette er, uanset medarbejderrepræsentanternes incitamenter, en meget svær beslutning at skulle afgøre. 

De skal som udgangspunkt varetage selskabets interesser, men vil som oftest have svært ved dette, hvis det 

medfører, at de mister deres job i selskabet. 

3.1.3 Informationsniveauet i et PA-forhold 

I et PA-forhold kan der opstå to former for information, perfekt information eller imperfekt information. 

Den perfekte information kendetegner det scenarie, hvor aktionærerne og de ansatte som principaler for 

medarbejderrepræsentanten er fuldt informeret omkring agentens handlen og færden, hvor medarbejder-

repræsentanten ligeledes har fuld information omkring aktionærerne og de øvrige ansatte. Begge parter 

har således fuld information omkring den givne situation, og har derfor ingen grund til at tvivle på den an-

den parts handlinger og adfærd. 

Når der mellem en principal og en agent opstår imperfekt information, hvilket også kaldes asymmetrisk 

information, har medarbejderrepræsentanten som agent for aktionærerne og de ansatte, mere informati-

on om sin handlen og færden end sin principal. Det kan blive meget omkostningsfuldt for principalen, hvis 
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han vil søge at eliminere denne form for asymmetrisk information. Aktørerne har derved forskellige infor-

mationsniveauer og kan på baggrund af dette ikke handle ens, da den med det mindste informationsniveau 

kan tvivle på den anden part, hvilket kan være omkostningsfuldt, hvis det skulle få et negativt udfald. 

Den asymmetriske information kan opstå enten i form af adverse selection133 eller moral hazard134, som 

betyder henholdsvis skjult information og skjult handling. 

3.1.3.1 Adverse selection 

Adverse selection betyder skjult information og er en af de to situationer, der kan opstå ved den asymme-

triske information. Her har agenten noget information om sin type, som principalen ikke ved. I et forhold 

hvor aktionærerne og de øvrige ansatte agerer principal for medarbejderrepræsentanten, vil aktionærerne 

og de øvrige ansatte ofte ikke være i stand til at observere medarbejderrepræsentantens type, da denne 

besidder privat information om sig selv, som principalen ikke har mulighed for at vide. På grund af dette vil 

de derfor ikke vide om medarbejderrepræsentanterne har de korrekte incitamenter til at varetage sin prin-

cipals interesser. Dette er et eksempel på asymmetrisk information, hvor adverse selection opstår. Ved 

adverse selection er der desuden skjult information omkring agentens risikoaversion135, som beskrives i 

afsnit 3.1.6.  

Det karakteristiske ved dette informationsproblem er, at det opstår inden kontraktindgåelsen, det vil sige, 

at det er et prækontraktuelt problem. Dette medfører, at når parterne indgår en sådan aftale, kan den væ-

re præget af asymmetrisk information, hvor principalen ikke har mulighed for at vide, hvilken agent han 

ansætter, og hvilke incitamenter denne har til at varetage principalens interesser. Ser man dette i forhold til 

medarbejderrepræsentanterne og aktionærerne, ansætter aktionærerne dog ikke medarbejderrepræsen-

tanterne, men disse er valgt af de øvrige ansatte.  

Principalen kan i enkelte tilfælde være i besiddelse af noget information, som ikke er tilgængeligt for agen-

ten, for eksempel i tilfælde, hvor informationen vil være lettere at holde på aktionærniveau.  

3.1.3.1.1 Screening og signalering 

For at undgå problematikken som adverse selection medfører, kan de øvrige ansatte screene medarbejder-

ne i et forsøg på at vælge den rette kandidat til posten som medarbejderrepræsentant. Det betyder, at de 

får de opstillede kandidater til at afsløre hvilken type de er. De ansatte kan desuden signalere til de opstil-

                                                           
133

 Knudsen (1997, 165) 
134

 Knudsen (1997, 167)  
135

 Jullien, Sallanié & Sallanié (2002, 2) 



 Medarbejderrepræsentation i danske selskaber 

 

 67 

 

lede kandidater, hvilken type de har til hensigt at udvælge, og på denne måde håbe på, at det kun er kandi-

dater med rette hensigter, der tilbyder sig. 136 

En kandidat til posten som medarbejderrepræsentant kan også selv signalere hvilken type han er, men det-

te kan være et problem i medarbejderrepræsentantens situation, da det er de øvrige ansatte, der vælger 

medarbejderrepræsentanten, men det er ikke deres interesser denne primært skal varetage. Medarbejder-

repræsentanten kan derfor signalere, at han er typen, der vil varetage de ansattes interesser bedst muligt, 

for at komme i betragtning til posten, men det er selskabets interesser, han som helhed skal varetage, og 

aktionærerne er i sidste ende også medarbejderrepræsentantens principal. Medarbejderrepræsentanten 

kan derfor komme i et dilemma om, hvorvidt han skal signalere den ene eller den anden type. 

Ved at de ansatte forsøger at screene kandidaterne, således at de har mulighed for at se, om disse har de 

korrekte incitamenter, vil kandidaterne i sidste ende som oftest afsløre hvilken type de er, og dette signale-

res til de øvrige ansatte. 

3.1.3.2 Moral hazard 

Moral hazard er en del af begrebet asymmetrisk information og kendetegnes ved den skjulte handling, som 

modsat adverse selection, har en postkontraktuel karakter, hvor agenten her skjuler, at han ikke handler i 

overensstemmelse med aftalen. Ser man dette i forhold til scenariet med medarbejderrepræsentanten, 

skal medarbejderrepræsentanten forestå, at varetage selskabets interesser som hovedregel, men i nogle 

tilfælde varetager de ligeledes aktionærernes og de øvrige ansattes interesser. Da der her opstår asymme-

trisk information, kan medarbejderrepræsentanten udstråle, at han varetager selskabets interesser, dog 

uden at handle i overensstemmelse med dette. Selskabet har ofte ikke mulighed for at tjekke hvilke incita-

menter agenten har, og dermed hvordan han handler, og da det ofte ikke er muligt at monitorere medar-

bejderrepræsentanten, kan det blive et stort problem for selskabet i sidste ende. Moral hazard kan derfor 

opstå i de tilfælde, hvor aktionærerne ikke har mulighed for at overvåge ledelsen, og de derved ikke har 

nogen idé om, hvilke interesser medarbejderrepræsentanten egentlig varetager og om denne handler i 

egen interesse.  

For at løse sådanne problemer, er det fordelagtigt at ændre risikodelingen mellem principalen og agenten. 

For at ændre risikodelingen mellem parterne, vil man som aktionær forsøge at gøre ledelsens løn afhængig 

af dennes resultater, således at medarbejderrepræsentanten bærer en del af risikoen, se afsnit 3.4.2. 
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3.1.3.3 Agent-omkostninger 

Ifølge teoretikerne Jensen og Meckling kan man definere virksomheden som ”separation af ejerskab af 

kontrol”137. De søger derved, at definere ejendomsrettighederne i kontrakten mellem ejerne og lederne i 

virksomheden, som i dette eksempel er principalen og agenten, i form af aktionærerne overfor medarbej-

derrepræsentanterne.  

De to teoretikere definerer agentomkostninger138 som summen af: 

 Monitoreringsudgifter foretaget af principalen 

 Bindende udgifter for agenten (bonding costs) 

 Residualtabet 

Hvis begge parter i dette scenarie søger at nyttemaksimere, handler medarbejderrepræsentanten, i lyset af 

den asymmetriske information, ud fra sine egne behov, og dermed ikke i aktionærernes interesser.  

Agentomkostninger er omkostninger der opstår, når en agent handler på vegne af sin principal og denne 

gerne vil vide mere om sin agents handlinger end hidtidig muligt. Man ønsker herved at skabe incitamenter 

for medarbejderrepræsentanterne, der gør at den asymmetriske information og interessekonflikterne ge-

nerelt minimeres.139 Dette kan dog være ekstremt omkostningsfuldt for selskabet og aktionærerne.  

Aktionærerne kan minimere usikkerheden til medarbejderrepræsentanten ved at give medarbejderrepræ-

sentanten incitament til at handle i aktionærernes interesse, da der kan være god grund til, at agenten ikke 

handler i principalens interesse, hvis de begge forsøger at nyttemaksimere. Aktionærerne kan ligeledes 

pålægge monitoreringsomkostninger, der som oftest vil minimere agentens abnorme adfærd, som følge af 

den øgede overvågning. Agenten kan også have omkostninger i en situation, hvor han forsøger at garantere 

principalen, at han kun handler i dennes interesse, og bruger alle ressourcerne på dette. Dette kaldes for 

bindende udgifter, og kan tillige omhandle omkostninger, der kompenserer principalen ved abnorm adfærd 

fra agentens side. Forholdet kan dog uanset samarbejdsvillighed medføre et residualtab, som er et sam-

fundstab ved en sådan aftale, som er resultatet af, at principalen og agenten kan have forskellige holdnin-

ger til, hvad der maksimerer nytten.140  

Det optimale PA-forhold er et spørgsmål om risikoallokering og hvor det er mest optimalt at placere denne, 

for at få bedst muligt output og ligeledes minimere omkostningerne. Kontraktuelt søger principalen at give 
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agenten de bedst mulige incitamenter, så han forsøger at skabe de resultater, der maksimerer principalens 

nytte, ud fra den givne usikkerhed og den asymmetriske information.141  

I et PA-forhold antages det tillige, at agenterne er begrænset rationelle og opportunistiske, hvilket forklares 

nedenfor.142 

3.1.4 Begrænset rationalitet  

Rationalitet er et vigtigt begreb i et PA-forhold. Dette begreb kan antage to forskellige retninger, den al-

mindelige rationelle part og den begrænsede rationelle part. Begrænset rationalitet beskriver det forhold, 

hvor der tages en beslutning på baggrund af ufuldstændig information, samt en begrænset viden om denne 

beslutnings fremtidige konsekvenser. Dette opstår for eksempel ved udformningen af en kontrakt, hvor det 

ikke er muligt, på baggrund af den asymmetriske information at træffe beslutninger, hvor man er vidende 

om den mulige fremtidige konsekvens. Det er således ikke muligt, at man ex ante udformer en perfekt kon-

trakt, der viser sig at være fuldstændig, da der er begrænset information om fremtidens mulige hændelser.   

3.1.5 Opportunistisk adfærd 

I et PA-forhold, hvor der er asymmetrisk information, har agenten ofte tendens til at have en opportunistisk 

adfærd, og vil derfor være interesseret i at bryde indgåede aftaler, hvis dette skulle vise sig at være det 

bedste for ham. Agenten vil ikke blot være interesseret i at handle ud fra egne interesser, men vil i værste 

fald være i stand til at anvende grove metoder for at stille sig selv bedre. Dette kan være i form af fortielse 

af vigtige oplysninger, eller decideret handle svigagtigt.143  

Medarbejderrepræsentanten kan antage at udvise opportunistisk adfærd, hvis denne på et møde i det 

øverste ledelsesorgan udviser passivitet og ikke sætter sig ind i agendaen, og dermed i det hele taget agerer 

passivt. Dette har de ansatte ingen mulighed for at overvåge, men er nødsaget til at stole på, at medarbej-

derrepræsentanten på vegne af de øvrige ansatte, handler i overensstemmelse med de krav, som disse 

medarbejdere har stillet til ham i forbindelse med valget til medarbejderrepræsentant. 

3.1.6 Risikoaversion  

PA-teorien sondrer mellem tre forskellige former for risikoadfærd, som agenten kan påtage sig, når han 

handler på vegne af sin principal. Dette være sig enten en risikoavers, en risikoneutal eller en risikovillig 

adfærd.  
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Den risikoaverse agent vil ikke påtage sig risiko, og vil derfor klart foretrække at modtage et fast honorar, 

frem for et variabelt for arbejdet i det øverste ledelsesorgan.  Den risikoneutrale agent er indifferent i for-

hold til at påtage sig risiko eller ej, og den risikovillige agent er villig til at påtage sig meget risiko, og derved 

gamble med sit honorar, frem for blot at modtage et fast honorar. Når man i PA-teorien anvender ordet 

risiko, ses det, som udtrykt ovenfor, i forhold til aflønning, usikkerhed og den givne indsats.  

3.1.6.1 Medarbejderrepræsentantens påtagen af risiko 

Medarbejderrepræsentanten er, samtidig med hvervet som medarbejderrepræsentant, almindelig ansat i 

selskabet og bliver derfor også aflønnet i forhold til sin ansættelse i virksomheden. Dette er som regel et 

fast månedligt vederlag, som medarbejderen hver måned er sikret, uanset sin indsats og incitamenter. 

Medarbejderrepræsentanten modtager således både sin faste løn som ansat i selskabet, og bliver også 

honoreret med et vederlag for at varetage hvervet som medarbejderrepræsentant. Da medarbejderrepræ-

sentanten er sikker på at modtage sin faste månedlige løn, som ansat i virksomheden, vil han i nogle tilfæl-

de være mere risikovillig i forhold til sit honorar, som han modtager som vederlag for sin besiddelse af po-

sten som medarbejderrepræsentant i selskabet. Medarbejderrepræsentanten kan derfor antages at være 

forholdsvis risikoneutral i forhold til sit honorar som medlem af det øverste ledelsesorgan i de tilfælde hvor 

den faste løn er det primære for ham.   

I et selskab er der dog mange forskellige ansatte, der har hver deres arbejdsfunktion, ansvar og plads i hie-

rarkiet. Der kan således være forskel på deres grad af risikoaversion, da et større ansvar som oftest hænger 

sammen med højere løn, og to medarbejdere med forskelligt ansvar, kan derfor få en fast løn, der er væ-

sentlig forskellig. Begge medarbejderfunktioner har dog mulighed for at besidde pladsen som medarbejder-

repræsentant i det øverste ledelsesorgan, hvis disse har de rette incitamenter og kompetencer. De to vil 

som sagt blive aflønnet forskelligt i forhold til deres faste løn, og vil som oftest antage hver deres risikopro-

fil i forhold til at modtage honorar for arbejdet som medarbejderrepræsentant i det øverste ledelsesorgan. 

Hvis honoraret for at være medarbejderrepræsentant derfor udgør en væsentlig del af den faste løn, kan 

medarbejderrepræsentanten antage en mere risikoavers profil, da han ikke er villig til at gamble med hono-

rarets størrelse. 

Agenter der ikke har mulighed for at diversificere deres arbejde, er som udgangspunkt risikoaverse, hvilket 

ses i forhold til eksemplet ovenfor med den medarbejder, der er lavest lønnet.  Hvis principalen derimod 

har mulighed for at diversificere sine investeringer foretaget i selskabet, er han ofte mere risikoneutral end 

medarbejderrepræsentanten og kan derfor pålægges en større risiko. 
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Det kan ligeledes tænkes, at medarbejderrepræsentanten har en variabel løn i sit almindelige ansættelses-

forhold, og dette kan derfor have indvirkning på hans risikoprofil i forhold til honoraret for hvervet som 

medarbejderrepræsentant. Dette vil uddybes nærmere i afsnit 3.4.2.1.1.2. 

3.2 Incitamenter 

For at kunne vurdere hvorvidt en indføring af SE-reglerne, som beskrevet i kapitel 2.3 vil være en fordel for 

danske selskaber, har vi i det følgende afsnit valgt at analysere, hvorvidt medarbejderrepræsentanternes 

incitamenter til at deltage i arbejdet i det øverste ledelsesorgan, samt varetagelse af selskabets interesser, 

vil forbedres ved en sådan indføring. Analysen foretages på baggrund af gældende ret på området, som er 

beskrevet i kapitel 2. 

I de tilfælde hvor SE-reglerne ikke kan forbedre medarbejderrepræsentanternes incitamenter, vil vi komme 

med alternative forslag til ændringer, som kan kombineres med en indføring af SE-reglerne. 

3.2.1 Valgregler 

Ved de almindelige danske regler er der ikke automatisk medarbejderrepræsentation i selskabet, da det er 

medarbejderne selv, der skal tage stilling til, om det er noget de ønsker. Der kan være mange forskellige 

incitamenter forbundet med at tage sådan en beslutning, da det i nogle selskaber ikke er lige så velset med 

medarbejderrepræsentanter, som det er tilfældet i andre. 

Når medarbejderne i selskabet har taget stilling til, at der skal afholdes en ja/nej afstemning, sætter de en 

afstemning i gang. I sådanne afstemninger kan der være blandede incitamenter fra medarbejdernes side. 

Medarbejderne kan, som tidligere nævnt, være ansat på forskellige trin i selskabet, og dette betyder ligele-

des, at de har forskellige incitamenter til at varetage hvervet som medarbejderrepræsentant i selskabet.  

Da selve medarbejderrepræsentationen afhænger af en ja/nej afstemning, kan incitamenterne herved også 

være en vigtig faktor. Medarbejdere der tager initiativ til, at de øvrige medarbejdere skal foretage afstem-

ning, skal have for øje, at dette kan få konsekvenser for dennes omdømme i selskabet. De øvrige medlem-

mer af det øverste ledelsesorgan, kan i nogle tilfælde se skævt til en sådan beslutning, og dette kan skade 

den enkelte medarbejders omdømme i selskabet. Medarbejderne kan således have svækkede incitamenter 

til at tage stilling til en ja/nej afstemning, da de er bange for, at deres omdømme hos medlemmerne af det 

øverste ledelsesorgan forringes, hvis udfaldet af en afstemning bliver positiv. Ledelsen kan i nogle tilfælde 

opfatte den medarbejder, der tog initiativet, som værende en anelse utilfreds med selskabets nuværende 

ledelse.  
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3.2.1.1 Genvalg af medarbejderrepræsentanten 

Medarbejderrepræsentanten vælges til det øverste ledelsesorgan af de øvrige ansatte i virksomheden, og 

denne vælges til at varetage selskabets interesser. Medarbejderrepræsentanten vælges for en fireårig peri-

ode, og skal efter hver periode enten genvælges eller erstattes af en ny betroet medarbejder, som ligeledes 

er valgt af de øvrige ansatte. Medarbejderne vælger den enkelte ansatte til at varetage den betroede post 

som medarbejderrepræsentant, på baggrund af dennes kompetencer, erfaringer og engagement i selska-

bet. En medarbejderrepræsentant, der er ny- eller genvalgt, har en fireårig periode foran sig og skal søge, 

at varetage sin betroede stilling bedst muligt. De øvrige ansatte vælger denne medarbejder som medarbej-

derrepræsentant, da denne er en betroet og som oftest velset person, som de øvrige medarbejdere håber 

varetager de ansattes interesser bedst muligt.  

Når perioden på de fire år udløber, skal medarbejderrepræsentanten enten gå af eller genvælges. Er det i 

medarbejderrepræsentantens interesse at blive genvalgt til endnu en periode, vil medarbejderrepræsen-

tantens incitamenter til at varetage de ansattes interesse muligvis være større op til et valg, end det vil 

være normalt, da dette kan føre til genvalg.   

Når de i nogle tilfælde bliver genvalgt som medarbejderrepræsentant, er de sikret en ny fireårig periode, 

hvis ikke de afsættes af posten forinden. Dette kan gøre, at deres incitamenter måske svækkes en anelse 

efter valget, da de ved, at de er bedre sikret end de andre medlemmer af det øverste ledelsesorgan, da 

deres valgperiode ofte er kortere, se afsnit 3.2.1.2.  

3.2.1.2 Valgperioden for medarbejderrepræsentanten og de øvrige medlemmer 

Valgperioden kan være forskellig, når man sammenligner medarbejderrepræsentanterne og de øvrige med-

lemmer af det øverste ledelsesorgan. Det skal fremgå af det enkelte selskabs vedtægter, hvor lang valgpe-

rioden for de øvrige medlemmer af det øverste ledelsesorgan er jf. SL § 120 stk. 4. Medarbejderrepræsen-

tanterne vælges, som omtalt ovenfor, for en fireårig periode, hvorimod de øvrige medlemmer af det øver-

ste ledelsesorgan, kan vælges for ét år af gangen, indtil disse har siddet i fire perioder, som er svarende til 

fire år. Denne regel giver ikke de to parter, medarbejderrepræsentanten og de øvrige medlemmer, de 

samme incitamenter, og kan derfor give en skæv fordeling af arbejdet i det øverste ledelsesorgan, da med-

arbejderrepræsentanterne i nogle henseender vil sidde i det øverste ledelsesorgan længere end de øvrige 

medlemmer. 

Hvis selskabets vedtægter bestemmer, at de generalforsamlingsvalgte medlemmer kun er siddende for et 

år af gangen, skal der herefter tages stilling til, om disse skal genvælges eller erstattes af nye medlemmer. 

Medarbejderrepræsentanten er sikret sit hverv i en fireårig periode, medmindre denne misligholder sin 
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stilling som medarbejderrepræsentant og bliver afsat, hvorimod de øvrige medlemmer af det øverste ledel-

sesorgan kun er sikret for den første periode. Denne skæve fordeling kan føre til, at medarbejderrepræsen-

tantens incitamenter til at yde en høj indsats det første år, i sammenligning med de øvrige medlemmer af 

det øverste ledelsesorgan, er langt mindre.  

Udover ovenstående sondring, vil der ofte være forskel på beslutninger truffet af medlemmer af det øver-

ste ledelsesorgan, set ud fra et kort- eller langsigtet perspektiv. De øvrige medlemmer af det øverste ledel-

sesorgan kan, på baggrund af deres usikkerhed i forhold til næste valgperiode, føle sig tvunget til at træffe 

beslutninger på kort sigt. De skal vise deres evner, og er dermed nødt til at vise hurtige og brugbare resulta-

ter, så de kan bevise, at generalforsamlingen skal genvælge dem. Medarbejderrepræsentanten kan der-

imod have incitament til at træffe beslutninger, som er mere langsigtede, fordi valgperioden for ham ofte 

er længere. 

3.2.2 Repræsentations- og tegningsret 

Medarbejderrepræsentanternes ret til at tegne og repræsentere selskabet udadtil afhænger af, som skre-

vet i afsnit 2.5.1.2, om det øverste ledelsesorgan er en bestyrelse eller et tilsynsråd. Det vil sige, at når 

medarbejderrepræsentanterne har denne ret, i de tilfælde hvor der er en bestyrelse, vil det ofte øge med-

arbejdernes incitamenter til at opstille som kandidat til medarbejderrepræsentant, da de herved har en 

stor indflydelse på arbejdet i det øverste ledelsesorgan. Modsat kan det derfor være tilfældet, at når det 

øverste ledelsesorgan består af et tilsynsråd, og medarbejderrepræsentanterne dermed ikke har så stor en 

indflydelse, kan incitamenterne svækkes. Derved har medarbejderrepræsentanterne ingen mulighed for at 

indgå aftaler på ledelsesorganets vegne og ingen mulighed for at repræsentere selskabet udadtil. Medar-

bejderrepræsentanten vil i nogle henseender derfor muligvis ikke have de største incitamenter til at yde en 

høj indsats, hvis ledelsesorganet udgøres af et tilsynsråd, da de derved nærmest får frataget alle forpligti-

gelser, på nær kontrolfunktionen. 

I andre tilfælde vil det store ansvar, som tegningsret og repræsentationsret kan være for nogle medarbej-

dere, svække deres incitament til at stille op som medarbejderrepræsentant. I de tilfælde kan det være en 

fordel for selskabet at have et tilsynsråd, da dette kan have færre forpligtelser for medarbejderrepræsen-

tanterne udadtil, så det kan give flere incitamenter til at stille op som kandidat, hvis de blot skal varetage 

en kontrolfunktion og ikke som sådan repræsentere selskabet.  
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3.2.3 Ansættelsesretlig beskyttelse  

Medarbejderrepræsentanten er, ved sit hverv som medlem af det øverste ledelsesorgan, ansat på to for-

skellige niveauer i selskabet, både som medarbejderrepræsentant og som almindelig ansat. Medarbejder-

repræsentanterne er derfor, i forhold til de øvrige ansatte i selskabet, ofte beskyttet imod afskedigelse. 

Dette betyder, at medarbejderrepræsentanten kun ved tvingende årsager kan afskediges, se afsnit 2.5.1.4. 

Udover de tvingende årsager, har medarbejderrepræsentanten som oftest længere opsigelsesvarsel, hvil-

ket giver dem langt større tryghed, end hvis de kun har et opsigelsesvarsel som den almindelige ansatte. 

Dette kan give de ansatte større incitament til at påtage sig hvervet som medarbejderrepræsentant, da de 

derved har sværere ved at blive opsagt.  

3.2.4 Kompetencer i forhold til ansvarsbyrden 

Da medarbejderrepræsentanterne i arbejdet, som medlem af det øverste ledelsesorgan, er underlagt 

samme ansvar, som de øvrige medlemmer af det øverste ledelsesorgan, se afsnit 2.7, kan det svække deres 

incitamenter til at varetage deres stilling. Årsagen til dette er, at de, i forhold til de øvrige medlemmer, i 

nogle tilfælde ikke er tilstrækkelige vidende omkring de forskellige beslutninger der træffes, og dette kan 

medføre at de ifalder ansvar, for en beslutning de i princippet ikke har kompetence til at træffe. Det kan for 

eksempel være tilfældet, hvis der bliver taget beslutninger, hvor medarbejderrepræsentanterne ikke har 

den tilstrækkelige viden om konsekvenserne, og derved kan komme til at stemme for et forslag, som de i 

princippet ikke har kompetence til at tage stilling til. Som nævnt i afsnit 2.7.2.1, kan medarbejderrepræsen-

tanter endvidere ifalde ansvar, hvis de udviser passivitet for forhold, hvor de burde have handlet, og dette 

kan tillige gøre, at deres incitamenter til at opstille som kandidat svækkes, hvis ikke de mener, at de er i 

stand til at handle på de rette tidspunkter. 

Hvis en medarbejder ikke føler, at han har den tilstrækkelige viden til at kunne opfylde hvervet som medar-

bejderrepræsentant, kan det derfor medføre, at ansvarsbyrden er det der gør, at medarbejderen ikke stiller 

op, da han kan være bange for at stemme om beslutninger, som han ikke har tilstrækkelig viden omkring. 

3.2.5 Aflønning  

I et traditionelt PA-forhold svarer principalens nytte til den indtjening, der er resultatet af agentens aktivitet 

minus omkostningerne ved at lade agenten handle i principalens sted, hvor agenten er aflønnet med en 

fast eller variabel løn. Principalen søger at maksimere sin profit og vil derfor have agenten til at yde en bed-

re indsats, således at dette bliver en realitet. Agenten vil dog, hvis han er fast lønnet, som oftest handle 

opportunistisk, og dermed ikke have incitament til at yde en bedre indsats og skabe mere profit til selska-

bet, da han ikke selv får gavn af dette ved den givne faste aflønning.  
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Aktionærerne er residualaflønnet, hvilket betyder, at deres løn afhænger af selskabets resultat, og derfor er 

aktionærernes største interesse at maksimere selskabets profit således, at når de øvrige ansatte i selskabet 

er blevet kompenseret, er der stadig penge tilovers til aflønning af aktionærerne.144 I og med at aktionæ-

rerne er residualaflønnet, er de interesserede i, at medarbejderrepræsentanterne handler i deres og sel-

skabets interesse, og derved søger at maksimere profitten bedst muligt.   

Medarbejderrepræsentanterne er som oftest fast aflønnet, og derfor afhænger deres honorar ikke af virk-

somhedens overskud. De har derved ofte ikke samme incitament som aktionærerne til at maksimere sel-

skabets profit. Dette kan være en fordel, da de på denne måde ofte tænker mere stakeholder-orienteret, 

men også en ulempe, da de i nogle henseender ikke varetager ejernes interesser.145 Det er endvidere fast-

lagt, at samtlige medlemmer af det øverste ledelsesorgan, hvilket også indebærer medarbejderrepræsen-

tanterne, aflønnes efter samme princip, medmindre det kan godtgøres, at arbejdet er af forskellig art og 

omfang, se afsnit 2.5.1.3.  

Medarbejderrepræsentanterne i selskabet er desuden aflønnet med hver deres individuelle løn i kraft af 

deres almindelige ansættelsesforhold, som afspejler deres arbejde, arbejdets omfang og ligeledes deres 

plads i hierarkiet, hvilket også kan have en indvirkning på, hvilken risikoprofil de har i forhold til honoraret 

de får som medarbejderrepræsentant, se afsnit 3.1.6.1.  

3.3 Håndtering af interessekonflikter ved en indføring af SE-reglerne 

Ved indføring af SE-reglerne, som hovedregel for alle danske selskaber, vil der som udgangspunkt gælde 

aftalefrihed for parterne i deres forhandlinger vedrørende en ordning om medarbejderrepræsentation i 

selskabet. Sammenligner man de ovenstående incitamentsproblemer, som er set i forhold til de almindelige 

danske regler, se afsnit 2.2, vil det ved en indføring af SE-reglerne som udgangspunkt ikke have nogen ind-

virkning på de fleste af disse incitamenter hos medarbejderrepræsentanterne.  

Indføring af SE-reglerne vil i princippet kun ændre på reglerne vedrørende proceduren for selve medarbej-

derrepræsentationsordningen og dermed forskellen på de to forskellige ordningers valgregler. Der vil dog 

ikke være nogen umiddelbare ændringer i forhold til de øvrige gældende regler i selskabsloven, som vedrø-

rer indholdet af hvervet som medarbejderrepræsentant.  

Den største ændring i forhold til medarbejdernes incitament til at yde en høj indsats i det øverste ledelses-

organ, vil derfor være, at valgreglerne ændrer sig ved en indføring af SE-reglerne, og ledelsen og medarbej-
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 Rose (2005, 38)  
145

 Rose (2005, 41) 
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derne har derved mulighed for at forhandle sig frem til en bedre ordning end de nugældende almindelige 

regler. SE-reglerne medfører endvidere, at parterne nu i stedet er tvunget til at tage stilling til en ordning 

om medarbejderrepræsentation, inden de har mulighed for at stifte et selskab, se afsnit 2.3.  

Det er således ikke medarbejderne, der som udgangspunkt skal tage stilling til, hvorvidt der skal være en 

medarbejderrepræsentationsordning ved en ja/nej afstemning, men de er ved indføring af SE-reglerne sik-

ret, at de bliver hørt i forhold til at være repræsenteret i det øverste ledelsesorgan, ved en forhandling med 

ledelsen. Dette forbedrer klart medarbejdernes incitamenter til at varetage posten som medlem af det 

øverste ledelsesorgan, da de her, i forhold til ved de almindelige danske regler, ikke er bange for at få et 

dårligt omdømme, hos den resterende ledelse. 

I forhold til afhandlingens casestudier er der blandede meninger om en indføring af SE-reglerne, og derved 

indføring af aftalefrihed, således at medarbejderne selv skal forhandle sig frem til en aftale om medarbej-

derrepræsentation. Størstedelen af de adspurgte medarbejderrepræsentanter mener, at dette vil være 

problematisk, da de ikke tror, at forhandlingerne kommer ud til medarbejderrepræsentanternes fordel, se 

bilag 3. Her kan det dog også være et spørgsmål om forståelse af SE-reglerne og aftalefriheden, eller blot at 

de synes, det er lettest at anvende de eksisterende danske regler.  

Bestyrelsesformanden mener, at der er vigtigt for selskabet at have medarbejderrepræsentanter, og at 

disse giver gode og brugbare idéer til det øverste ledelsesorgan. Han mener ligeledes, at forhandlingerne 

mellem medarbejderne og den øvrige ledelse vil medføre gode resultater, som vil være efficient for begge 

parter og ikke mindst selskabet, se bilag 2.  

3.4 Håndtering af interessekonflikter som SE-reglerne ikke løser 

Da en indføring af SE-reglerne, som skrevet ovenfor, ikke løser alle de interessekonflikter, der er mellem 

medarbejderrepræsentanterne og aktionærerne/de ansatte, vil der i det følgende udledes alternative løs-

ninger til disse interessekonflikter. Disse løsninger kan bruges i en kombination med SE-reglerne, for at 

eliminere interessekonflikter mest muligt. 

3.4.1 Monitorering 

Monitorering er en mulig løsning på PA-problemet, da aktionærerne derved har mulighed for at overvåge 

medarbejderrepræsentanterne og om disse varetager de rette interesser. Monitorering kan antage mange 

forskellige former, dette være sig blandt andet i form af rapportering og om et eventuelt budget bliver 

overholdt, samt hvorvidt de fastlagte resultater opnås. Selvom monitorering klart vil være en fordel, er 



 Medarbejderrepræsentation i danske selskaber 

 

 77 

 

dette forbundet med ekstremt mange omkostninger for selskabet, og kan derfor i mange tilfælde slet ikke 

betale sig. Aktionærerne kompenseres efter residualaflønnings-princippet og har derfor incitament til at 

overvåge ledelsen, så ledelsen ikke handler opportunistisk, men i stedet præsterer bedst muligt og vareta-

ger selskabets interesser. Det er dog ofte decideret umuligt at monitorere ledelsen, set i forhold til omkost-

ningerne.  

3.4.2 Variabel løn 

SE-reglerne tager ikke stilling til aflønningen af medarbejderrepræsentanterne, hvorfor det er relevant at se 

på, om en indføring af variabel løn i form af incitamentskontrakter, vil forbedre medarbejderrepræsentan-

ternes incitamenter til at deltage i arbejdet i det øverste ledelsesorgan, samt varetage selskabets interes-

ser.  

For at medarbejderrepræsentantens honorar er pareto-optimalt146, skal det afhænge af den aktivitet som 

agenten udfører, og ligeledes give de rette incitamenter for agenten, til at handle på vegne af principa-

len.147 Agentens indsats er én af de ting, der bestemmer outputtet, og principalen betaler agenten et hono-

rar på baggrund af dette, hvilket samtidig afhænger af den informationsgrad principalen er i besiddelse af.  

3.4.2.1 Incitamentskontrakter 

Asymmetrisk information kan opstå i et PA-forhold, og til at eliminere dette, er én af løsningerne, at princi-

palen ud fra egne interesser, tildeler agenten en såkaldt incitamentskontrakt148, som vil styrke agentens 

incitamenter til at handle på principalens vegne, og således ikke opportunistisk. Incitamentskontrakten er 

en kontrakt, der forsøger at fordele incitamenter og ligeledes risiko, så dette er mest muligt efficient for 

parterne. Hvis en principal skal forsøge at give sin agent de bedste incitamenter til at handle på hans vegne, 

er han nødsaget til, at gøre agenten ansvarlig for sine handlinger, således at agentens fremtidige løn af-

hænger af hans indsats.149 Sådanne incitamentskontrakter kan dog være forbundet med mange omkostnin-

ger, hvis agenten er risikoavers, dette vil vi komme nærmere ind på i afsnit 3.4.2.1.1.2. For at udforme den 

mest efficiente kontrakt, skal omkostningerne ved at bære risiko for agenten i forhold til dennes nytte være 

efficiente.150  

                                                           
146

 Pareto-optimalitet kendetegner det scenarie, hvor ingen parter kan få det bedre, uden at de øvrige stilles værre. Det vil sige en 
situation, hvor det ikke er muligt at foretage en pareto-forbedring. En pareto-forbedring er en forbedring, hvor mindst én part 
stilles bedre, uden at de andre stilles værre.    
147

 Shavell (1979, 55)  
148

 Knudsen (1997, 165)  
149

 Milgrom & Roberts (1992, 207)  
150

 Milgrom & Roberts (1992, 207) 
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I dette afsnit vil der derfor, på baggrund af denne incitamentsbetragtning, foretages en analyse af medar-

bejderens motivation ved aflønning i form af incitamentskontrakter, samt tillige af principalens nytte ud fra 

agentens risikoprofil. 

Incitamentskontrakter er udformet således, at agenten har incitament til at varetage principalens interes-

ser og ikke kun handler ud fra egne interesser. Formålet er at finde frem til, hvordan man indretter situati-

onen, således at det får aktører med asymmetrisk information og nyttemaksimering for øje til at samarbej-

de optimalt. Incitamentskontrakterne skal anskues fra principalens synspunkt og derved dennes interesse 

og ligeledes medføre, at agentens og principalens målsætninger kommer til at stemme overens. Man indfø-

rer derfor et incitamentselement i agentens kontrakt, der gør, at hans løn bliver afhængig af egne handlin-

ger. Formålet med at tilbyde agenten en incitamentskontrakt er således, at principalen lader agenten påta-

ge sig noget af risikoen ved at lade hans løn være resultatbaseret, således at aflønningen til medarbejder-

repræsentanten afhænger af selskabets profit.151 Motivationsfaktoren spiller ligeledes en væsentlig rolle, 

da der ved incitamentsaflønning søges at give medarbejderrepræsentanten den bedst mulige motivation til 

at skabe størst mulig profit for selskabet.  

3.4.2.1.1 Eksempel på incitamentskontrakter 

De følgende afsnit analyserer, hvorvidt incitamentsaflønning ud fra medarbejderrepræsentantens risiko-

profil, som er enten risikoneutral eller risikoavers, er efficient set ud fra principalens nytte.152   

Der er forskellige strategier, som henholdsvis agenten og principalen kan foretage i forbindelse med inci-

tamentskontrakter. Dette illustreres nedenfor i figuren, hvor principalen enten kan vælge at tilbyde sin 

agent kontrakten eller lade være. Dernæst har agenten så mulighed for, hvis principalen tilbyder kontrak-

ten, at acceptere den givne kontrakt, eller at afvise den. 

 

     Acceptere kontakt 

  Tilbyde kontrakt  A 

     Afvise kontrakt 

P  

    

Ikke tilbyde kontrakt  

                                                           
151

 Økonomi- og erhvervsministeriet (2007, 2)  
152

 Nedenstående eksempel på incitamentskontrakter er udformet på baggrund af kapitel 7 i Milgrom & Roberts (1992) 
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Følgende variable anvendes til brug i modellen: 

R = Revenue, som her er selskabets omsætning 

e = Principalens indsats ved arbejde, denne kan enten være høj eller lav 

 

   eH (høj indsats) 

   

e  

    

eL (lav indsats) 

 

 

Nytten for agenten:  Agentens nytte er lønnen ved henholdsvis høj og lav indsats minus omkost-

ningerne ved at yde den pågældende indsats. 

U (w,e) = w-e  

Ua ved høj indsats = WH(eH)-eH  

Ua ved lav indsats  = WL(eL)-eL 

 

 

Nytten for principalen:  Principalens nytte er summen af omsætningen minus løn til agenten ved en 

given indsats. 

   Up = R(e) - w(e) 

 

Incitamentsbetingelsen: Denne betingelse siger, at lønnen man får ved at yde den høje indsats minus 

omkostningerne ved at yde den høje indsats, skal være højere end den løn, 

man får ved at yde den lave indsats minus omkostningerne ved at yde den la-

ve indsats.  

W(eH) – eH > w(eL) – eL 
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Deltagerbetingelsen: Denne betingelse siger, at nytten ved at acceptere kontrakten, det vil sige den 

høje løn minus indsatsen ved at yde en høj indsats, skal være større end nyt-

ten ved at afslå tilbuddet og dermed kun få reservationsnytten153, som i denne 

afhandling antages at være 0.  

W(eH) – eH > 0 

 

For at analysere hvorvidt en incitamentskontrakt kan motivere medarbejderrepræsentanten, så denne 

handler i overensstemmelse med aktionærernes ønsker, således at disse nyttemaksimerer, stilles følgende 

to eksempler op, hvor der ses på medarbejderrepræsentanten som værende risikoneutral henholdsvis risi-

koavers. Disse to scenarier ses tillige ud fra, at der er usikkerhed omkring udfaldet af medarbejderrepræ-

sentantens indsats, samt at der er asymmetrisk information mellem parterne i form af moral hazard fra 

medarbejderrepræsentantens side. Aktionærerne har derved ikke mulighed for at observere, hvad medar-

bejderrepræsentanternes indsats er.  

Hvis begge parter handler ud fra det aftalte, og aktionærerne har mulighed for at observere medarbejder-

repræsentantens indsats, vil medarbejderrepræsentanten blive aflønnet ud fra dette, og aktionærerne har 

derfor ikke yderligere omkostninger til at medarbejderrepræsentanten bærer risikoen. Hvis medarbejder-

repræsentanten handler som aftalt mellem parterne, vil denne blive kompenseret herfor og hvis ikke, vil 

medarbejderrepræsentanten kompenseres lavere. Det er dog i de fleste henseender ikke muligt at aftale 

sig frem til den bedst mulige kontakt mellem principalen og agenten, blandt andet på grund af den asym-

metriske information.154  

I stedet sondres der mellem de to nedenstående eksempler, hvor medarbejderrepræsentanten først er 

risikoneutral og derefter risikoavers. Til at foretage nedenstående beregninger anvendes der i afhandlingen 

fiktive tal, der vil give en samlet forståelse af, hvad der er optimalt for principalen og agenten at anvende, 

set i forhold til risikofordelingen, samt usikkerheden omkring omsætningens størrelse.  

Ved agentens høje indsats bliver omsætningen for principalen 25 med 80% sandsynlighed og 15 med 20% 

sandsynlighed. Er agentens indsats lav, bliver omsætningen 15 med 80% sandsynlighed og 25 med 20% 

sandsynlighed. Agentens omkostning er sat til 10 ved at yde den høje indsats, og omkostningen er 4 når 

denne kun yder den lave indsats.  

                                                           
153

 Reservationsnytten betegner alternativnytten, det vil sige, hvad agenten alternativt kan tjene udenfor kontraktsforholdet, hvis 
denne ikke godtager den tilbudte kontrakt.  
154

 Milgrom & Roberts (1992, 207) 
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   RH = 25 

  R  

   RL = 15 

 

   eH = 10 

  e  

   eL = 4 

 

 

 

 

3.4.2.1.1.1 Imperfekt information, usikkerhed og risikoneutral agent 

Nedenstående er agentens nytte ved henholdsvis en høj og en lav indsats. Ved den høje indsats, er nytten 

lig med lønnen ved den høje indsats minus omkostningerne ved at yde den høje indsats. Yder agenten der-

ved den lave indsats, får han nytten, der svarer til lønnen ved den lave indsats minus omkostningerne ved 

at yde den lave indsats. 

Agentens forventede nytte: 

Ua (H) = 0,80w(25) + 0,20w(15) – 10 10 er eH  

Ua (L) = 0,20w(25) + 0,80w(15) – 4    4 er eL 

 

Incitamentsbetingelsen: 

For at få agenten til at yde den høje indsats, skal Ua (H) være større eller lig med Ua (L). Det vil sige, at nyt-

ten for agenten ved en høj indsats skal være større end nytten for agenten, hvis denne yder en lav indsats. 

0,80w(25) + 0,20w(15) – 10 > 0,20w(25) + 0,80w(15) – 4  

0,6w(25) > 0,6w(15) – 4+10      

0,6w(25) > 0,6w(15) + 6    

 

Pro (25ΙH) = 0,80 

Pro (25ΙL) = 0,20 

Pro (15ΙH) = 0,20 

Pro (15ΙL) = 0,80 

W(25) > W(15) +10 
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Deltagerbetingelsen: 

For overhovedet at få agenten til at acceptere kontrakten, skal Ua (H) > 0. Det vil sige, at agentens nytte ved 

at yde den høje indsats skal være større end reservationsnytten på 0, for at agenten vil deltage under de 

givne forudsætninger. Har agenten i stedet en reservationsnytte på for eksempel 1, skal agentens nytte ved 

at yde den høje indsats derved være højere end 1.   

0,80w(25) + 0,20w(15) - 10 > 0    

  

 

 

Incitamentsbetingelsen og deltagerbetingelsen i ovenstående rammer sættes lig hinanden i figur 3.2, for at 

finde den kontrakt, der løser incitamentsproblemet mellem medarbejderrepræsentanten og aktionærerne 

optimalt. Begge parter er i det første scenarie risikoneutrale, hvilket fører til, at aktionærerne i samarbejde 

med medarbejderrepræsentanterne kan nå frem til et efficient resultat. Årsagen til, at man kan nå frem til 

et efficient resultat er, at da begge parter er risikoneutrale, skal ingen af parterne betales ekstra for at på-

tage sig risiko. Man kan derfor fordele risikoen efficient, da begge parter er indifferente, med hensyn til 

hvor meget risiko de skal påtage sig, så længe den samlede gennemsnitlige nytte er højere for begge parter 

i forhold til før kontrakten blev indgået. 

 

Figur 3.2 – Imperfekt information og agenten risikoneutral 

W(25) > 12,5 – 0,25W(15) 
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Den løn som stiller begge parter tilfredse, er den løn, der ligger over de to linjer, hvilket her ses som det grå 

felt i figur 3.2. Det ses ligeledes, hvor de to linjer skærer hinanden, og det er i skæringspunktet (2;12).  

Den mest optimale kontrakt som aktionærerne kan tilbyde medarbejderrepræsentanterne, i forhold til 

egen nytte, er derfor kontrakten (2;12), da de gennemsnitlige omkostninger her er (12x0,80 + 2x0,20) = 10. 

Dette betyder, at principalen har 12 i omkostninger ved en høj omsætning og 2 ved en lav omsætning, og 

dette giver aktionærerne en gennemsnitlig omkostning på 10.  

Kontrakten W(25) = 12,5 og W(15) = 0, er dog lige så optimal som den foregående, da de gennemsnitlige 

omkostninger ligeledes er (12,5x0,80 + 0x0,20) = 10. I dette tilfælde bliver medarbejderrepræsentanterne 

betalt 12,5, når aktionærernes omsætning er på 25, men de får intet ved en omsætning på 15.   

Det er dog ikke alle kontrakter i det grå felt, der er efficiente, da nogle af kontrakterne medfører højere 

omkostninger end 10 for aktionærerne, som for eksempel kontrakten (2,14), som ligger midt i det grå felt, 

hvor omkostningerne for aktionærerne er (14x0,80 + 2x0,20) = 11,6.  

3.4.2.1.1.2 Imperfekt information, usikkerhed og risikoavers agent 

I det næste eksempel er medarbejderrepræsentanten risikoavers og aktionærerne risikoneutrale. Principa-

len har endvidere stadig ikke mulighed for at monitorere agenten. I forhold til forrige eksempel er begge 

parter nu ikke risikoneutale, og samarbejdet mellem principalen og agenten er ikke længere sikret et effi-

cient resultat, som det var tilfældet i eksemplet ovenfor. Da der her ikke er mulighed for at monitorere 

agenten, og da denne er risikoavers, vil det være meget omkostningskrævende at tilbyde agenten en resul-

tatafhængig kontrakt, og resultatet vil for principalens vedkommende ikke blive efficient.155  Beholder man 

de samme resultater for selve kontrakten som ovenfor, nemlig W(25) = 12 og W(15) = 2, hvor agenten leve-

rer den høje indsats, er dette ikke længere acceptabelt for den risikoaverse agent, da denne ikke vil accep-

tere en nytte, der er lig med 2 ved en omsætning på 15, fordi agenten vil betales ekstra, i forhold til den 

store risiko han har for at få en lav løn, selvom han yder en høj indsats. Årsagen til dette er, at en risiko-

avers agent, hellere vil have en mindre fast løn i hver periode, end at få en høj henholdsvis lav løn i for ek-

sempel hver anden eller tredje periode. Agenten vil ikke have nogen risiko, men dermed hellere en lavere 

fast løn i hver periode, og hvis han alligevel bliver tvunget til at påtage sig risiko, vil han kræve kompensati-

on for dette, på grund af den ulempe han har ved en større risiko for at få en lav løn. Det vil sige, at princi-

palen i dårlige perioder skal kompensere agenten for den risiko han har, og dette vil øge hans omkostnin-

ger, i forhold til hvis agenten er risikoneutral og ingen kompensation kræver.   
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Derfor vil kontrakten, som principalen tilbød agenten i det tidligere eksempel, ikke længere være accepta-

bel for den nu risikoaverse agent. Principalens omkostninger stiger og dermed falder hans profit, hvilket 

kan føre til en kontrakt, der ikke er lige så efficient for principalen som den foregående kontrakt.156 

Det man således kan udlede af dette eksempel er, at hvis man er i en situation, hvor en af parterne er risi-

koavers, skal den part, der er mest villig til at bære risikoen, det vil sige den risikoneutrale part, bære den-

ne, da han ingen yderligere omkostninger vil have ved at bære risikoen.157 I denne situation vil det være en 

fordel, at den risikoneutrale principal bærer risikoen, da han derved sikrer agenten mod dårlige resultater, 

og samtidig giver ham incitamenter til at yde en høj indsats.158 At give agenten denne sikring, er omkost-

ningskrævende for principalen, og driver derved omkostningerne ved at aflønne agenten op.   

Det kan udledes af eksemplerne ovenfor, at det som udgangspunkt kan være en fordel at indføre et resul-

tatafhængigt honorar for at få medarbejderrepræsentanterne til at agere lige så profitmaksimerende som 

aktionærerne ønsker. Man er dog kun sikret en efficient kontrakt i det tilfælde, hvor agenten er risikoneu-

tral, da han således ikke skal kompenseres yderligere. I den situation hvor agenten er risikoneutral, kan det 

dog endvidere tænkes, at i de tilfælde, hvor honoraret ikke anses som det primære for medarbejderrepræ-

sentanten, da han tillige har en fast løn, vil det være svært for aktionærerne at styre medarbejderrepræ-

sentantens incitamenter med en resultatafhængig løn. Dette ses ud fra, at medarbejderrepræsentanterne i 

nogle virksomheder blandt andet bruger honoraret til at vise, at de er stakeholder-orienterede, og medar-

bejderrepræsentanterne erlægger derfor deres honorar til en personaleforening, hvor dette kan komme 

alle de ansatte til gode, se bilag 3. Desuden ser mange medarbejderrepræsentanter hvervet som meget 

prestigefuldt, og derfor er honoraret og dermed dettes størrelse ikke det primære for dem, se bilag 3.  

Det kan derfor udledes, at det afhænger af medarbejderrepræsentantens risikoaversion i forhold til hono-

raret for arbejdet i det øverste ledelsesorgan, hvorledes deres incitamenter kan påvirkes ved at ændre på 

honoraret.  

Denne afhandlings adspurgte bestyrelsesformand og ligeledes medarbejderrepræsentanterne mener dog 

ikke, at variabel aflønning vil give et mere efficient arbejde i det øverste ledelsesorgan, da de kan komme til 

at varetage nogle interesser, der ikke gavner selskabet. Årsagen til dette er blandt andet, at når medarbej-

derrepræsentanten er variabelt lønnet i det almindelige ansættelsesforhold, vil dette ske ud fra en incita-

mentskontrakt, der i princippet kan være forskellig fra den kontrakt, der vedrører hvervet som medarbej-

derrepræsentant. Medarbejderrepræsentanterne er tillige i de fleste tilfælde enige om, at denne form for 
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aflønning ikke er noget der vil øge deres incitament, da de ser det som et tillidserhverv og en meget presti-

gefyldt post, se bilag 3. 

I anbefalingerne for god selskabsledelse anbefales det endvidere, at bestyrelsen ikke aflønnes med aktie- 

eller tegningsoptioner.159 Ligeledes skal incitamentsaflønningen udformes således, at den fremmer adfær-

den på lang sigt og ikke kun søger at profitmaksimere på kort sigt, hvilket vil være en ulempe for selskabet. 

Som skrevet i afsnit 2.5.1.3, vil det dog umiddelbart ikke være et problem, at medarbejderrepræsentanter-

ne bliver aflønnet i form af bonusprogrammer. 

3.4.3 Udvikling af kompetencer  

En løsning på at forbedre medarbejderrepræsentanternes incitament til at deltage i arbejdet i det øverste 

ledelsesorgan kan også være at engagere dem bedst muligt i arbejdet i det øverste ledelsesorgan. En måde 

man kan forbedre incitamenterne på er derfor at tilbyde medarbejderrepræsentanterne kurser, der kan 

være med til at forbedre deres kompetencer, så de bedre kan forholde sig til de ting, der bliver drøftet på 

mødet i det øverste ledelsesorgan. På grund af de faglige kompetencer har de måske tidligere ikke haft 

mulighed for at varetage interesserne tilstrækkeligt, og derved har haft svært ved at følge med til møderne 

og eventuelt komme med forslag til aktionærerne og det øverste ledelsesorgan, der i sidste ende er brug-

bare. Dette kan ende i et passivt medlem af det øverste ledelsesorgan, der udstråler, at personen ikke er 

engageret i sit arbejde som medarbejderrepræsentant.  

Ved at man engagerer medarbejderrepræsentanterne, sørger man ligeledes for, at selskabet udadtil frem-

står seriøst og meget organiseret. Det er noget, der giver eventuelle investorer større incitament til at inve-

stere i virksomheden, hvorimod de i andre situationer kan være tøvende, hvis det øverste ledelsesorgan 

består af medarbejderrepræsentanter, der kun behersker deres poster, på grund af den ekstra aflønning og 

prestigen i at sidde i det øverste ledelsesorgan. 

Hvis man indfører aftalefriheden i SE-reglerne, kan udvikling af kompetencer være en del af denne aftale-

frihed mellem parterne således, at det er muligt at aftale sig til en bedre ordning, der eksempelvis giver 

mere uddannelse til medarbejderrepræsentanten, så disse i sidste ende har mulighed for at have de rette 

kompetencer, når de skal deltage i møder i det øverste ledelsesorgan.  

I denne afhandlings casestudier, se bilag 2, er det tydeligt, at bestyrelsesformanden ikke som udgangspunkt 

ser det som en fordel at indføre aftalefrihed, hvis det blot fører til flere medarbejderrepræsentanter. Han 

kan dog klart se en fordel i aftalefriheden hvis denne fører til, at man i stedet aftaler flere kurser for med-
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arbejderrepræsentanterne, så disse er bedre rustet til arbejdet i det øverste ledelsesorgan. Dette vil samlet 

set føre til bedre incitamenter fra medarbejderrepræsentanternes side og ligeledes være en fordel, set i 

forhold til arbejdet i det øverste ledelsesorgan. Medarbejderrepræsentanterne vil på den måde ikke udgøre 

et større antal, men det øverste ledelsesorgan vil bestå af mere kvalificerede medarbejderrepræsentanter, 

som vil øge niveauet og samarbejdet i det øverste ledelsesorgan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Medarbejderrepræsentation i danske selskaber 

 

 87 

 

3.5 Økonomisk delkonklusion 

I den økonomiske del af afhandlingen kan det, ud fra en anvendelse af PA-teorien, konkluderes, at medar-

bejderrepræsentation i danske selskaber er forbundet med flere incitamentsproblemer mellem principalen, 

som er aktionærerne, samt de øvrige ansatte, og agenterne som er medarbejderrepræsentanterne. PA-

teorien søger at finde den bedst mulige kontrakt mellem principalen og dennes agent, og teorien er i af-

handlingen anvendt i sin helhed, selvom den sondrer mellem to forskellige syn på selve teorien. Teorien er 

således anvendt til at analysere medarbejderrepræsentanternes incitamenter til at deltage i arbejdet i det 

øverste ledelsesorgan, samt varetage selskabets interesser, i forhold til de forskellige emner indenfor PA-

teorien, moral hazard, adverse selection, samt information og risikoaspektet. 

Analysen er foretaget ud fra en sammenligning mellem de to regelsæt, SE-reglerne overfor de almindelige 

danske regler, hvor det på baggrund af forskellige relevante temaer kan konkluderes, at en indføring af SE-

reglerne umiddelbart kun forbedrer medarbejderrepræsentanternes incitamenter, når det gælder procedu-

ren for ordningen om medarbejderrepræsentation. Dette på baggrund af, at det ved de almindelige danske 

regler, er op til medarbejderne selv at tage stilling til repræsentation i det øverste ledelsesorgan, hvorimod 

der ved SE-reglerne skal tages stilling til dette, inden stiftelse af selskabet, hvilket kan forbedre medarbej-

derrepræsentanternes incitamenter. 

Da en indføring af SE-reglerne ikke ændrer på medarbejderrepræsentanternes incitamenter i forhold til 

afhandlingens øvrige temaer, der indeholder hvervet som medarbejderrepræsentant, er der udledt alterna-

tive løsninger på incitamentsproblemerne som eksempelvis monitorering og variabel aflønning. Det kan 

dog konkluderes, at monitorering vil være en for omkostningskrævende løsningsmodel.  

Det kan tillige konkluderes, at en variabel aflønning ikke vil være efficient for parterne i alle tilfælde, da en 

risikoavers medarbejderrepræsentant skal kompenseres yderligere for at påtage sig risiko. Når medarbej-

derrepræsentanten er risikoneutral, hvilket vi har konkluderet er tilfældet, når han får en fast løn i kraft af 

sit almindelige ansættelsesforhold og dermed ikke ser honoraret som det primære, vil principalen ofte have 

svært ved at styre medarbejderrepræsentantens incitamenter ved hjælp af den variable aflønning. 

Endeligt kan det konkluderes, at casestudierne viser, at medarbejderrepræsentanter ofte lægger vægt på 

andre hensyn og ikke ser honoraret som det primære, men i stedet ser hvervet som medarbejderrepræsen-

tant som et prestigefuldt hverv. Derfor vil et resultatafhængigt honorar ikke være en efficient løsning på 

incitamentsproblemet. Tillige anbefaler anbefalingerne for god selskabsledelse ikke umiddelbart variabelt 

honorar til det øverste ledelsesorgan, da dette ofte kun fremmer effektiviteten på kort sigt.  
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I stedet kan en kombination af indføringen af SE-reglerne med en forbedring af medarbejderrepræsentan-

ternes kompetencer ses som et løsningsforslag. Dette giver dem mulighed for at forbedre deres kompeten-

cer, hvilket kan medføre et mere efficient arbejde i det øverste ledelsesorgan, og man behøver derved ikke 

se aftalefriheden i SE-reglerne som det, at en bedre ordning udelukkende er et øget antal af medarbejder-

repræsentanter i det øverste ledelsesorgan. 
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4 Integreret analyse 

I afhandlingens integrerede kapitel undersøges det, hvorvidt det er efficient at indføre SE-reglerne om 

medarbejderindflydelse i danske selskaber, set ud fra den juridiske og økonomiske analyse.  

Den integrerede analyse vil tage udgangspunkt i spilteorien, da det analyseres, hvorvidt en indføring af 

aftalefrihed i forhold til en ordning om medarbejderrepræsentanter vil være en efficient tilstand, når der 

således er en forhandlingssituation mellem parterne, i stedet for et præcist lovgrundlag med specificerede 

regler om medarbejderrepræsentation, som det er tilfældet i dag. Som nævnt tidligere, er der ydermere i 

forbindelse med denne afhandling foretaget casestudier, som er baseret på en række spørgsmål omkring 

en eventuel indføring af aftalefrihed som hovedregel i Danmark, og disse anvendes derfor hvor det findes 

relevant. 

4.1 Spilteori 

Spilteorien er, set i forhold til neoklassisk teori, en teori der er mere organisk præget, hvor teorien derfor 

tager hensyn til, at agenterne i spillet handler rationelt og ud fra de øvrige agenters handlinger, og dermed 

ikke ud fra betingelser, der anses at være naturgivne.160 Den neoklassiske teori er mere mekanisk, hvor man 

betragter omgivelserne som udefra givne, og der lægges dermed mindre vægt på andre agenters beslut-

ninger. Spilteori er en måde, hvorpå man analyserer individuel adfærd i situationer, hvor der er andre agen-

ter, der påvirker ens handlemåde i en given situation, så man handler ud fra enten, hvad de andre agenter 

gør, eller hvad man har en formodning om, at de gør, afhængigt af om der i situationen er perfekt eller 

imperfekt information. 

Spilteorien er, ud fra ovenstående karakteristik, derfor anvendelig i denne afhandlings integrerede del, da 

det ved hjælp af teorien analyseres, hvorvidt parterne i en forhandlingssituation, vil komme frem til et effi-

cient resultat, eller blot vil ende op med de nuværende almindelige danske regler. Hvis en forhandling altid 

vil ende op med, at de almindelige danske regler anvendes, vil der således ikke være noget egentligt formål 

med at indføre SE-reglerne for danske selskaber. Loven, der omhandler SE-reglerne, udstikker rammerne 

for forhandlingerne, og parterne skal herefter forhandle en ordning, hvor begge parter nyttemaksimerer. 

Selvom vi har konkluderet i den juridiske og den økonomiske analyse, at det vil være fordelagtigt at indføre 

SE-reglerne for danske selskaber, vil det ikke være efficient at indføre reglerne, hvis parterne blot altid vil 

ende med de almindelige danske regler, fordi de i sidste ende har et forhandlingssammenbrud, på grund af 

de ikke kan blive enige om en ordning, der er nyttemaksimerende for begge parter.  
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En overvejende del af de adspurgte medarbejderrepræsentanter i vores casestudier er dog af den opfattel-

se, at en indføring af SE-reglerne ikke vil føre til en bedre ordning, men at man forhandlingsmæssigt vil en-

de på de almindelige nuværende regler, se bilag 3. Dog er mange af disse holdninger truffet på baggrund af 

en del uvidenhed omkring SE-reglerne og deres virke. Flere medarbejderrepræsentanter har endnu ikke 

hørt om disse regler og har derfor ikke haft mulighed for at sætte sig ind i tankegangen, se bilag 3. 

Interviewet med bestyrelsesformanden gav en positiv fornemmelse af både medarbejderrepræsentanter-

nes antal og deres indflydelse i det øverste ledelsesorgan. Medarbejderrepræsentanterne deltager i et om-

fang, som er uundværligt for selskabet, da formanden mener, at disse kommer med mange gode input og 

idéer fra selve arbejdet på gulvet, som de øvrige medlemmer af det øverste ledelsesorgan ikke har mulig-

hed for at betragte. Formanden mener dog ikke, at det vil være en løsning at aftale en bedre ordning, blot 

for at få flere medarbejderrepræsentanter, men at man i stedet kan lave en ordning, der medfører, at 

medarbejderrepræsentanterne bliver bedre rustet til at sidde i det øverste ledelsesorgan. Dette mener han, 

både er en fordel for selskabet og medarbejderrepræsentanterne, se bilag 2. 

Selvom formanden er positivt indstillet overfor en form for aftalefrihed, ser han det således ikke som en 

løsning at indføre regler, der gør at medarbejderrepræsentanterne udgør halvdelen af det øverste ledel-

sesorgan, som i for eksempel Tyskland. Årsagen til dette er, at han mener, det kan være problematisk at 

fuldføre arbejdet i det øverste ledelsesorgan og derved udgøre lidt af en bremseklods for egentlige projek-

ter, samt hæmme den strategiske udvikling i selskabet, se bilag 2. 

4.1.1 Spillets form 

Ved en indføring af SE-reglerne vil der gælde aftalefrihed, og dermed omhandler spillet en forhandlingssi-

tuation mellem ledelsen og SFO’et. Se nærmere om SFO’et i afsnit 2.3.2.  Spillet er opstillet i to forskellige 

former, den ekstensive form i figur 4.1 og den strategiske form (også kaldet den normale form) i figur 4.2 og 

4.3. Den ekstensive form af selve spillet antager en mere billedlig udformning af spillet, da dette udgøres af 

et såkaldt spiltræ. Spiltræet udformes således, at det starter fra venstre med et enkelt knudepunkt161, hvor 

det er den ene af spillerne, der træffer en beslutning om eksempelvis en given ordning. Herefter fortsætter 

spillet ud i forskellige grene, og for enden af disse grene, vil der som oftest komme endnu et knudepunkt, 

hvor det så er den anden spiller, der skal træffe beslutninger, på baggrund af første spillers valg. Antallet af 

grene afhænger af, hvor mange beslutninger de enkelte parter kan tage. Det er her vigtig at skelne mellem, 

hvorvidt der er perfekt eller imperfekt information mellem parterne, hvilket beskrives i afsnit 4.1.2. Den 
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ekstensive form giver kun en spiller lov til at træffe ét valg af gangen, hvilket illustreres af de givne knude-

punkter.162   

Den strategiske form af spillet er afbilledet i en matrix, som viser de forskellige spilleres strategier og deres 

nytte ved de givne strategier, i forhold til hvad den anden gør. Denne tabel viser hvilke spillere der er, deres 

mulige valg og udfaldene af disse.163 

4.1.2 De forskellige strategier 

Parterne kan, i forhold til de forskellige udformninger af spillet, have forskellige strategier. Der skelnes mel-

lem to former, som enten er den rene strategi eller den blandede strategi. Rene strategier er det parterne 

kan vælge, som kun kan antage én form. En blandet strategi, er en strategi, hvor der er forskellige sandsyn-

ligheder for valget af den.164  

Parterne i spillet i nærværende afhandling er ledelsen og SFO’et, og spillet består udelukkende af rene stra-

tegier.  

Strategierne i spillet er, at parterne kan indlede, undlade eller afbryde forhandlinger om en ny ordning om 

medarbejderrepræsentation. Hvis de indleder forhandlinger, kan de forhandle sig frem til en aftale, der 

stiller begge parter bedre, eller de kan aftale, at der ingen ordning skal gælde, det vil sige, at dette også er 

strategier.  

Da SE-reglerne har forskelligt udfald alt afhængig af, hvorvidt der er tale om SE-selskaber eller aktieselska-

ber, der har deltaget i en grænseoverskridende fusion eller spaltning, benyttes reglerne i den integrerede 

analyse ud fra, hvad der bedst stemmer overens med den situation, der er gældende ved et nyt registreret 

selskab i Danmark. Det er svært at sammenligne reglerne på dette område, da en anvendelse af SE-reglerne 

på selskaber, der ikke har eksisteret før, ikke giver mening i alle tilfælde. Det antages derfor at udfaldet af, 

at ledelsen afbryder eller undlader forhandlinger betyder, at de almindelige danske regler om medarbej-

derrepræsentation skal gælde. Jf. afsnit 2.3.3 vil der normalt gælde referencereglerne, men da de ikke eksi-

sterer ved et nystartet selskab, giver det mest mening, at medarbejderne i selskabet stilles, som de allerede 

er efter de nuværende regler. 

Hvis det er SFO’et, der undlader eller afbryder forhandlingerne, vil der efter SE-reglerne normalt ikke gælde 

en ordning, se afsnit 2.3.2.1, med mindre der er tale om nationale selskaber, der har deltaget i en grænse-
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overskridende fusion eller spaltning. For at nærme os SE-reglerne mest muligt benyttes de gældende regler 

for SE-selskaber således, at der ikke automatisk gælder en ordning om medarbejderrepræsentation, hvis 

SFO’et undlader eller afbryder forhandlingerne. Dette for at motivere SFO’et mest muligt til at deltage i 

forhandlingerne, og fordi det pågældende selskab ikke har været omfattet af en ordning før i kraft af, at det 

er nystartet. 

Ved forhandlingssammenbrud vil SE-reglerne medføre, at referencebestemmelserne finder anvendelse, se 

afsnit 2.3.2.3, og som skrevet i afsnit 2.3.5, benyttes de almindelige danske regler i stedet. Årsagen til dette 

er, at da der som sagt ikke tidligere har eksisteret en ordning om medarbejderrepræsentation, vil der i prin-

cippet ikke være nogle regler at falde tilbage på, men for at give medarbejderrepræsentanterne en vis be-

skyttelse anvendes de almindelige danske regler ved forhandlingssammenbrud. 

4.1.3 Nytter 

De to parter, SFO’et og ledelsen, vil have forskellige nytter i spillet, alt efter hvad de får ud af selve forhand-

lingerne. I afhandlingen er nytterne valgt ud fra, at det anses for bedst at aftale en ordning, der som helhed 

stiller både medarbejderne og ledelsen bedre, og således frit giver dem lov til at forhandle til begge parters 

fordel. Derfor vil begge parter, ved en bedre ordning end den nuværende almindelige danske ordning, have 

en nytte på 3.  

Den almindelige danske ordning vil give parterne en mindre nytte end en bedre ordning, og da ingen af 

parterne har indflydelse på den, må den antages at give begge parter en nytte på 1. Når parterne i stedet 

frem til, at der aftales ingen ordning, vil dette klart være værre for medarbejderne end for ledelsen, og vil 

derfor give medarbejderne en nytte på 0, da det må antages, at medarbejderne hellere vil have den almin-

delige danske ordning. Ledelsen antages at have en nytte på 2 ved ingen ordning, da det anses at være 

bedre for ledelsen, at der ingen ordning er, i forhold til en ordning de ikke har indflydelse på, som vil være 

tilfældet med den almindelige danske ordning. Dette vil dog være værre end en ordning, der stiller dem 

bedre end den almindelige ordning, og derfor er nytten lavere end ved en bedre ordning. Nytterne er ud fra 

ovenstående betragtning oplistet nedenfor. 

 

Bedre ordning:  

Ledelsen = 3 

  SFO’et = 3 
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Almindelig ordning:    

Ledelsen = 1 

  SFO’et = 1 

 

Ingen ordning:    

Ledelsen = 2  

  SFO’et = 0  

 

4.1.4 Spillet i ekstensiv form 

Som det ses af kapitel 2 og 3, kan det være en fordel at indføre SE-reglerne for danske selskaber således, at 

de ikke automatisk er omfattet af de nuværende danske regler om medarbejderrepræsentation, men at de 

i stedet frit kan aftale en ordning, eller aftale at benytte den nuværende ordning, hvis de ønsker dette.  

I afsnit 2.3.5 konkluderede vi, at det vil være en fordel at bevare de almindelige danske regler ved et for-

handlingssammenbrud mellem parterne, da der skal være noget at falde tilbage på, så den part, der har 

forhandlingsmagten, som i dette tilfælde oftest er ledelsen, ikke blot nægter at forhandle om en ordning. 

Det ses af figur 4.1 nedenfor, at spillet i starten består af to strategier, som hver part har mulighed for at 

vælge. Disse strategier er: at indlede forhandlinger, eller at undlade forhandlinger. Parterne i spillet er, som 

skrevet ovenfor, ledelsen og SFO’et, da disse skal forhandle om en ordning om medarbejderrepræsentati-

on, inden et selskab har mulighed for at blive stiftet. Hvis forhandlinger indledes, vil spillet fortsætte, men 

hvis én af parterne undlader at starte forhandlinger, vil spillet stoppe. Ledelsen er spiller 1 og er derfor den 

første der vælger, om de vil indlede eller undlade forhandlinger. Dette vil sige, at de kan vælge at forhandle 

en anden ordning med SFO’et end de almindelige regler, eller de kan undlade at forhandle, så medarbej-

derne automatisk får de almindelige danske regler, som de ikke har nogen indflydelse på. I det sidste tilfæl-

de, hvor parterne automatisk får de almindelige danske regler, stopper spillet altså med en nytte på (1,1). 

Nedenstående figur viser selve spillet i den ekstensive form, hvor parternes nytter ved de givne strategier 

er illustreret. 
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Spiller 1 – Ledelsen     

Spiller 2 – SFO’et                  Knudepunkt              Ja (3,3) 

                                  Bedre ordning         2               Nej (1,1)   

                                              Afbryde (2,0)                   

           Indlede                             1                                                        

                  Indlede                   2                                                                  Ja (2,0)  

 1           Undlade (2,0)                                Ingen ordning          2                Nej (1,1)              

                   Undlade (1,1)                    Afbryde (2,0)                   

Figur 4.1 - Spillet i ekstensiv form 

     

                  

Vælger ledelsen derimod at indlede forhandlinger, i stedet for at undlade disse, er det SFO’ets tur til at 

vælge strategi. De kan her vælge at undlade forhandlinger, men dette vil ende selve spillet, og da der ikke 

gælder en ordning, når det er SFO’et der undlader forhandlinger, vil nytten være (2,0).  

SFO’et kan også vælge at indlede forhandlinger, hvorefter spillet fortsætter, med ledelsens næste træk. 

Ledelsen kan vælge hvilken strategi og dermed ordning, de vil tilbyde SFO’et. Ledelsen har strategierne: at 

tilbyde SFO’et en bedre ordning end de almindelige danske regler, eller forsøge at forhandle sig frem til, at 

der ikke skal være en ordning. Strategien at vælge den nuværende ordning med de almindelige danske 

regler er ikke medtaget, da ledelsen, hvis de virkelig ønsker denne ordning, blot kunne undlade at forhand-

le i deres første træk, og så ville ordningen med de almindelige danske regler automatisk gælde. Det giver 

derfor ikke mening for ledelsen at indlede forhandlinger med SFO’et, hvis de senere hen blot tilbyder en 

ordning, de ensidigt kan trumfe igennem i starten af spillet.   

Vi har desuden valgt ikke at medtage strategien værre ordning for begge parter, da det må antages ikke at 

være fordelagtigt for nogen af parterne at vælge en værre ordning i forhold til den almindelige danske ord-

ning. Ledelsen kan med fordel i stedet vælge den almindelige ordning og SFO’et kan takke nej til en tilbudt 

ordning, og dermed gælder de almindelige regler, da der sker forhandlingssammenbrud mellem parterne, 

se ovenfor.  
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4.1.4.1 Subgame-spillet 

Spillet vil herefter fortsætte i et subgame-spil, hvor ledelsen, som ovenfor nævnt, tilbyder en bedre ordning 

eller ingen ordning.   

Den stiplede linje i figur 4.1 ovenfor illustrerer dette subgame i det ekstensive spil. Subgamet udgør i sin 

helhed en del af et større spil, hvor dette kan spilles alene. Skelner man mellem de to forskellige former et 

spil kan antage, den strategiske og den ekstensive form, er det kun den ekstensive form der har subga-

mes.165  

I den ekstensive form er det ved det, der kaldes knudepunkterne, det vil sige ved den næste spiller valg, at 

der opstår et nyt subgame, hvor kun én spiller kan tage beslutninger af gangen.166  Et af knudepunkterne er 

illustreret i ovenstående figur, hvor det er ledelsen, der skal tage stilling til om de vil tilbyde en bedre ord-

ning eller ingen ordning. I ethvert spil, hvor der er perfekt information, er der subgames.167  Der antages at 

være perfekt information i denne afhandling, da hver part er vidende om den anden parts strategi, når han 

skal træffe sit valg. Med andre ord vil det sige, at man har al den information, man skal bruge til at træffe 

sine beslutninger, og derved træffer man dem ikke på baggrund af, hvad man tror den anden part gør.168 

Subgamet illustreret ovenfor er en samling af knudepunkter og forskellige grene, hvor ledelsen tager den 

første beslutning, og ud fra denne skal SFO’et træffe deres beslutning, med fuld information omkring ledel-

sens valg. 

Subgamet er udformet således, at det tilfredsstiller de følgende tre egenskaber.169   

 Subgamet starter med et enkelt knudepunkt, hvor det viser, at det er ledelsen, der skal tage stilling 

til om de vil tilbyde en bedre ordning eller ingen ordning.  

 Dette knudepunkt skal indeholde de efterfølgende grene, som kun hører til dette knudepunkt, her 

ledelsens valg af bedre eller ingen ordning.  

 Hvis subgamet indeholder informationssæt, skal det indeholde alle knudepunkterne i selve infor-

mationssættet.  

Det er dog ikke nødvendigt at tage stilling til subgamets informationssæt i denne afhandling, da et subgame 

med perfekt information ikke indeholder informationssæt.170 I denne afhandling træffes der kun beslutnin-

ger fra SFO’ets side, når de ved hvad ledelsen gør, hvilket illustrerer, at der er fuld information. Selve in-
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formationssættet opstår, når der er imperfekt information mellem parterne, hvilket vil sige, at spiller 2 

træffer sine beslutninger på baggrund af, hvad han tror spiller 1 gør, da han ikke har mulighed for at vide, 

hvilken en af beslutningerne spiller 1 egentlig træffer. Informationssættet vil derfor kun spille en rolle i et 

spil med asymmetrisk information.171 

Strategierne i spillet antager et perfekt subgame, hvis det er tilfældet at alle subgames har en ligevægt.172 I 

dette ovenstående subgame, der er illustreret ved hjælp af den stiplede linje, er der ligeledes en ligevægt, 

der illustreres i afsnit 4.1.5.1. Hvis ledelsen tilbyder en bedre ordning, kan SFO’et acceptere denne ordning, 

og dermed bliver denne gældende og nytten bliver (3,3). Hvis de ikke accepterer den bedre ordning, vil der 

ske forhandlingssammenbrud, og de danske regler bliver det gældende for selskabet, og parterne får nyt-

ten (1,1). SFO’et kan også til hver en tid vælge at afbryde forhandlingerne, men så vil der ikke gælde nogen 

ordning og parterne får nytten (2,0). 

Ledelsen har ligeledes muligheden for at vælge, at de ikke vil tilbyde SFO’et en ordning, og hvis SFO’et ac-

cepterer dette, får de således nytten (2,0). Accepterer SFO’et ikke tilbuddet om ingen ordning, sker der 

forhandlingssammenbrud, og den almindelige danske ordning vil således gælde, så parterne får nytten 

(1,1). Endelig kan SFO’et også her til hver en tid afbryde forhandlingerne, men der vil således ikke gælde en 

ordning, så nytten for parterne vil blive (2,0), som er det samme som hvis de accepterede ledelsens forslag. 

Igennem hele spillet vil ledelsen også, jf. afsnit 2.3.3, kunne afbryde forhandlingerne, men vi har valgt ikke 

at medtage denne strategi, da den vil have det samme udfald, som hvis de i starten af spillet undlader at 

forhandle, nemlig at de almindelige danske regler er de gældende. Hvis de således ønsker dette, kan de 

undlade at forhandle i starten af spillet og derved opnå samme nytte. 

4.1.5 Spillet i strategisk form 

 

                                   SFO’et 

   
Le
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e
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e
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Indlede Undlade 

 
Indlede 

3,3 
2,0 

 
Undlade 1,1 1,1 

 
 

    
                                                     Figur 4.2 – Første del af spillet i strategisk form 
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Parterne har her rene strategier, hvilket betyder, at disse kun antager én form og ikke en vis procentdels 

sandsynlighed, som det er tilfældet ved de blandende strategier, se afsnit 4.1.2. Det markerede felt i denne 

matrix viser hvilken nytte, parterne vil komme frem til under en forhandling. Det er nytten (3,3) hvor både 

ledelsen og SFO’et indleder forhandlinger. Årsagen til at nytten bliver (3,3) er, at når parterne indleder for-

handlinger, vil spillet fortsætte i et subgame, som er beskrevet nedenfor i afsnit 4.1.5.1. Resultatet af sub-

gamet bliver, at parterne begge får en nytte på (3,3), og dette er dermed det optimale for begge parter. 

Punktet kaldes Nashligevægten, og dette er en ligevægt i et spil mellem to eller flere personer og er samti-

dig en af løsningsmodellerne for de strategiske spil, hvor den ene spiller træffer sit optimale valg, på bag-

grund af det, den anden spiller gør.173  

Parterne kan have forskellige strategier i en forhandlingssituation. Dette være sig enten en dominerende 

eller en svagt dominerende strategi. Ved dominerende strategi menes, at det er denne spillers bedst mulige 

strategi og største payoff, uanset de andres valg. Ledelsens strategi indlede er her en dominerende strategi, 

hvilket vil sige, at uanset hvad SFO’et vælger, indlede eller undlade, er det største payoff for ledelsen at 

vælge at indlede forhandlinger, og de vil derfor altid gøre dette, da det er muligt for dem enten at få et 

payoff på 3 eller 2, hvorimod de får payoff på 1, hvis de undlader at forhandle.  

SFO’ets strategi indlede er svagt dominerende. Dette på grund af, at de vil få det højeste payoff ved at ind-

lede en forhandling, når ledelsen indleder forhandlinger, og de vil være indifferente med at indlede eller 

undlade forhandlinger, hvis ledelsen undlader forhandling, da dette vil give de samme payoffs. Det vil sige, 

at strategien indlede vil give det samme som at undlade, hvis ledelsen vælger at undlade forhandlinger. En 

svagt dominerende strategi er en strategi, der i alle tilfælde er bedst eller minimum det samme, som de 

øvrige strategier.  

Nashligevægten (3,3) er ligeledes pareto-optimal, hvilket betyder, at ingen parter kan få det bedre, uden at 

andre får det værre, det vil sige, at man ikke kan stille eksempelvis ledelsen bedre, uden at SFO’et bliver 

stillet værre. Faktisk kan ingen få det bedre, da de begge har den bedste nytte i spillet. Nashligevægten 

(3,3) er ligeledes Kaldor Hicks optimal174, hvilket betyder at parterne her tilsammen maksimerer deres nyt-

ter, og det giver dermed det største samlede payoff. 
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4.1.5.1 Subgame-spillet 
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Ja Nej Afbryde 

Bedre 
3,3 

1,1 2,0 

Ingen 2,0 
1,1 

2,0 

 
    

                             Figur 4.3 – Subgame-spillet i strategisk form 

 

 

  

 

I ovenstående figur 4.3 vises subgamet fra figur 4.1. Her tilbyder ledelsen SFO’et at forhandle en bedre ord-

ning eller ingen ordning. SFO’et har her mulighed for at svare ja, nej eller afbryde de mulige forhandlinger 

med ledelsen.  

Ledelsens strategi bedre er her svagt dominerende, da det er mest optimalt for dem at vælge bedre, når 

SFO’et accepterer. De er dog indifferent i forhold til de resterende payoffs når SFO’et siger nej eller afbry-

der forhandlingerne, da disse giver de samme payoffs, om ledelsen tilbyder bedre ordning eller ingen ord-

ning.  

Ved indsætning af parternes forskellige nytter i forhold til forhandlingerne, er det muligt at finde frem til at 

Nashligevægtene i denne matrix er (3,3) og (1,1). Begge parter vil dog få størst nytte ved at vælge en bedre 

ordning, frem for at ledelsen ikke tilbyder nogen ordning, da dette giver en nytte på (3,3). Ledelsen vil der-

for altid gå efter at forhandle en bedre ordning med SFO’et, da dette maksimerer begge parters nytter, 

hvorimod hvis ledelsen ingen ordning tilbyder, vil det for SFO’et være bedst at sige nej til dette, da de så vil 

falde tilbage på den almindelige ordning, og dermed bliver nytten (1,1). 

Nash-ligevægten på (3,3) kan ligeledes siges at være pareto-optimal, da ingen af parterne kan stilles bedre, 

uden at den anden part stilles værre. Nashligevægten er tillige Kaldor Hicks optimal, da den giver en samlet 

nytte på 6, som er den maksimale nytte. 

3,3 

1,1 
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4.1.6 Resultatet af forhandlingerne 

Ud fra ovenstående spil, kan det konkluderes, at ledelsen og SFO’et vil få den største nytte, både samlet og 

hver for sig, hvis begge parter vælger at indlede forhandlinger om en bedre ordning. Denne kan have man-

ge forskellige former, hvilket forhandlingerne er resultaterne på. Den bedre ordning kan enten være sig i 

form af flere repræsenterede medarbejderrepræsentanter, men kan også være bedre ved, at den enkelte 

medarbejderrepræsentant stilles bedre, ved eventuel mere uddannelse, der gør at medarbejderrepræsen-

tanten kan følge med i de mange problemstillinger, som bliver behandlet på et møde i det øverste ledel-

sesorgan. Dette stiller både selskabet og medarbejderrepræsentanten bedre, da medarbejderrepræsentan-

ten vil føle sig mere engageret og brugbar ved eventuelle forhandlinger og diskussioner.  

Hvis ledelsen indleder forhandlinger, vil SFO’et også have den største nytte ved at sige ja til at indlede for-

handlinger. Ved at ledelsen tilbyder at indlede forhandlingerne, viser de som udgangspunkt, at de er villige 

til at give medarbejderrepræsentanterne bedre vilkår, og stille dem bedre i forhold til deres nuværende 

situation, dette være sig enten i form af udvikling af kompetencer eller flere medarbejderrepræsentanter i 

det øverste ledelsesorgan. Ledelsen viser derved også, at de sætter pris på medarbejderrepræsentanternes 

indflydelse og deres input fra selskabets dagligdag, hvilket resultaterne fra casestudierne også tydeligt bæ-

rer præg af, se afsnit 2.9.  

Medarbejderrepræsentanterne er villige til at indlede forhandlinger, da de derved kan forhandle sig til en 

bedre ordning, hvilket kan være i form af flere ting. De mener selv, at de bidrager med mange forskellige 

inputs på møderne i det øverste ledelsesorgan, blandt andet deres holdninger til givne problemstillinger, så 

de inden en afstemning kan påvirke de forskellige medlemmer af det øverste ledelsesorgan, ved at oriente-

re om dagligdagen i selskabet. De øvrige medlemmer har ofte ikke mulighed for at erhverve sig denne vi-

den, hvorfor medarbejderrepræsentanterne som oftest kan blive spurgt til råds, inden en vigtig beslutning 

træffes. Dog mener medarbejderrepræsentanterne ikke, at det vil være en mulighed for disse at være re-

præsenteret ligeligt med de øvrige medlemmer af ledelsesorganet, da dette vil give en for usikker drift og 

vil føre til, at det er svært at træffe de endelige beslutninger, se bilag 3. 

 Bestyrelsesformanden ser ligeledes skoling af medarbejderrepræsentanterne som en god mulighed, da de 

derved får større incitament til at deltage i arbejdet i det øverste ledelsesorgan. Dette kan ligeledes være 

en måde at forhandle en bedre ordning, der ikke som udgangspunkt vil føre til et større antal medarbejder-

repræsentanter i ledelsesorganet, men i stedet mere kvalificerede medarbejderrepræsentanter. Bestyrel-

sesformanden er nemlig af den opfattelse, at en bedre ordning ikke som udgangspunkt skal betyde flere 

medarbejderrepræsentanter i det øverste ledelsesorgan, da dette ikke vil være optimalt for selskabet, se 

bilag 2.   
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4.2 Integreret delkonklusion 

Den integrerede del af afhandlingen har analyseret, hvorvidt det ud fra gældende ret på området for med-

arbejderrepræsentanter, samt en nyttebetragtning, er efficient at indføre SE-reglerne for danske selskaber. 

Integrationen af det juridiske og det økonomiske kapitel, analyseres ud fra spilteorien, der tager udgangs-

punkt i en forhandlingssituation mellem ledelsen og SFO’et. I kapitlet er der opstillet to former for spil, 

nemlig den ekstensive og den strategiske form, som viser hvordan de to parter først forhandler om, hvor-

vidt de skal indlede forhandlingerne, eller om disse skal undlades.  

Det er udledt i den integrerede analyse, at det er vigtigt, at medarbejderne er beskyttet ved forhandlinger-

ne i form af, at der faldes tilbage på de nugældende almindelige danske regler ved afbrudte eller undladte 

forhandlinger fra ledelsens side, samt ved forhandlingssammenbrud. Dette for at ledelses ikke ensidigt kan 

beslutte ikke at forhandle med medarbejderne. Det kan, ud fra en maksimering af parternes nytte, konklu-

deres, at det er pareto-optimalt at indlede forhandlinger.  

Efter parterne har indledt forhandlinger, er det dernæst analyseret, hvorvidt der vil blive aftalt en bedre 

eller ingen ordning om medarbejderrepræsentation. Igen på baggrund af maksimeringen af nytterne, kan 

det udledes, at det vil være efficient for ledelsen og medarbejderne at aftale en bedre ordning. 

Ud fra spillets resultater, er det derved muligt at konkludere, at indføringen af SE-reglerne er en fordel, da 

parterne får størst mulig nytte, hvis de samlet set aftaler en bedre ordning, end den nugældende danske 

ordning. Dette behøves ikke udelukkende at betyde et øget antal medarbejderrepræsentanter i det øverste 

ledelsesorgan, men kan tillige antages at være mere uddannelse og derved udvikling af kompetencer, der 

vil gøre medarbejderrepræsentanterne bedre rustet til arbejdet i det øverste ledelsesorgan. Dette dog i 

forhold til den undtagelse, at der ved indføringen af SE-reglerne, skal være beskyttelse i form af, at man 

falder tilbage på de almindelige danske regler, hvis forhandlingerne resulterer i et forhandlingssammen-

brud, eller hvis ledelsen undlader eller afbryder forhandlingerne. 
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5 Konklusion 

Denne afhandling har, ud fra en juridisk, økonomisk og integreret analyse, behandlet spørgsmålet om hvor-

vidt det er efficient med medarbejderrepræsentation i danske selskaber, set ud fra to forskellige regelsæt, 

de lovfæstede danske regler og de ret komplicerede SE-regler. De to regelsæt er vidt forskellige, hvor det 

danske er meget regelbundet og SE-reglerne, der primært anvendes på SE-selskaber, men ligeledes natio-

nale selskaber der har foretaget en grænseoverskridende fusion eller spaltning, beror på aftalefrihed.  

Det kan konkluderes, at en indføring af SE-reglerne umiddelbart kun ændrer på retsstillingen i forhold til 

proceduren for tilblivelsen af en ordning om medarbejderrepræsentation, samt hvorvidt denne ordning 

skal række. Selve indholdet af medarbejderrepræsentanternes hverv i det øverste ledelsesorgan, i forhold 

til rettigheder, pligter og ansvar ligestiller dem med det øvrige ledelsesorgan, og dette vil SE-reglerne ikke 

ændrer på i deres nuværende form, da SE-reglerne ikke regulerer disse forhold. Det kan dog konkluderes, 

at en indføring af aftalefrihed overfor disse temaer ej heller ville være en fordel, da medarbejderrepræsen-

tanternes funktion således ikke er den samme. 

Der er desuden foretaget en komparativ analyse af gældende ret på området i Storbritannien og Tyskland, 

hvoraf det er udledt, at der er et reelt behov for medarbejderrepræsentation i danske selskaber. Årsagen til 

dette er, at Danmark ligger mellem et market-based og et relationship-based corporate governance system, 

som Storbritannien henholdsvis Tyskland udgør. Dette er ligeledes muligt at konkludere ud fra afhandlin-

gens casestudier, der beror på en række medarbejderrepræsentanters holdninger til blandt andet deres 

indflydelse på arbejdet i det øverste ledelsesorgan, samt indføringen af SE-reglerne som hovedregel i alle 

danske selskaber. Danske selskaber værdsætter tilstedeværelsen af medarbejderrepræsentanterne højt, og 

medarbejderrepræsentanterne har en reel indflydelse på beslutninger der træffes, da disse er langt mere 

stakeholder-orienterede i deres arbejde i det øverste ledelsesorgan, i forhold til den øvrige ledelse. Dette 

giver et godt og sundt modspil i det øverste ledelsesorgan, og kan føre til gode idéer og diskussioner. 

Det kan konkluderes, at en indføring af SE-reglerne vil skabe en langt højere grad af aftalefrihed mellem 

medarbejderne og ledelsen og derved give mulighed for at parterne kan forhandle en ordning, der er langt 

mere optimal for begge i forhold til en anvendelse af de almindelige danske regler. Medarbejderne skal dog 

stadig beskyttes således, at de ved forhandlingssammenbrud, samt ved ledelsens afbrydelse eller undladel-

se af forhandlingerne opnår de almindelige nugældende danske regler. 

Det kan udledes af den juridiske analyse, at medarbejderrepræsentation ikke umiddelbart har været en 

succes i danske selskaber set i forhold til antallet, da kun knap en fjerdedel af alle danske selskaber, der har 

ret til medarbejderrepræsentation, har medarbejderrepræsentanter i det øverste ledelsesorgan. Antallet af 
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ledelsesorganer med medarbejderrepræsentanter stiger dog proportionalt med selskabets størrelse, og det 

kan desuden udledes af afhandlingens casestudier, at både medarbejderrepræsentanterne og bestyrelses-

formanden er tilfredse med ordningen og ønsker at bevare den i en eller anden form. Dette betyder, at det 

primært er i større selskaber medarbejderrepræsentanterne kan gøre deres indflydelse gældende, da de 

oftere er repræsenteret her. Det er derfor muligt på baggrund af den juridiske analyse at konkludere, at en 

ordning om medarbejderrepræsentation bør bevares i Danmark.  

I den økonomiske analyse, er PA-teorien anvendt til at analysere de incitamentsproblemer, som opstår 

mellem medarbejderrepræsentanten og aktionærerne/de øvrige ansatte, samt hvorvidt disse incitamenter 

kan forbedres ved en indføring af SE-reglerne. Det kan ud fra de juridiske temaer konkluderes, at indførin-

gen af SE-reglerne umiddelbart kun forbedrer medarbejderrepræsentanternes incitamenter, når det gæl-

der proceduren for ordningen om medarbejderrepræsentation. Dette set i forhold til de forskellige regel-

sæts valgregler, hvor det ved de almindelige danske regler er op til medarbejderne selv at tage stilling til 

repræsentation, men ved SE-reglerne er det således kun muligt at stifte selskabet, hvis der er taget stilling 

til spørgsmålet om medarbejderrepræsentation forinden stiftelsen, hvilket klart forbedrer medarbejdernes 

incitamenter til at deltage i arbejdet i det øverste ledelsesorgan. 

Der er derfor udledt andre mulige løsninger på incitamentsproblemerne mellem medarbejderrepræsentan-

terne og aktionærerne/de øvrige ansatte, i form af monitorering og variabel aflønning. Monitorering er dog 

som oftest for omkostningskrævende, især i dette PA-forhold, og kan dermed konkluderes ikke at være en 

optimal løsning. Det kan dog konkluderes, at en variabel aflønning umiddelbart forbedrer incitamenterne 

hos medarbejderrepræsentanten, men imidlertid ikke er efficient for parterne i alle tilfælde, da en risiko-

avers medarbejderrepræsentant skal kompenseres yderligere for at påtage sig risiko. Når medarbejderre-

præsentanten endvidere er risikoneutral, hvilket vi har konkluderet er tilfældet, når han får en fast løn i 

kraft at sit almindelige ansættelsesforhold og dermed ikke ser honoraret som det primære, vil principalen 

ofte have svært ved at styre medarbejderrepræsentantens incitamenter ved hjælp af den variable afløn-

ning. 

Casestudierne konkluderer tillige, at medarbejderrepræsentanterne ikke opfatter honoraret som det afgø-

rende, da de ser hvervet som meget prestigefuldt, og dette er således deres primære motivation for at 

sidde i det øverste ledelsesorgan. Det kan således konkluderes, at et resultatafhængigt honorar ikke er en 

efficient løsning på incitamentsproblemet, hvilket anbefalingerne for god selskabsledelse ej heller umiddel-

bart anbefaler på grund af dette giver for kortsigtet adfærd. Konklusion falder derfor på, at en indføring af 

SE-reglerne kombineret med en udvikling af medarbejderrepræsentanternes kompetencer, vil være opti-

malt set i forhold til en forbedring af incitamentsproblemerne. 



 Medarbejderrepræsentation i danske selskaber 

 

 103 

 

I den integrerede analyse er det udledt, hvorvidt det ud fra gældende ret på området for medarbejderre-

præsentanter, samt en nyttebetragtning, er efficient at indføre SE-reglerne. Analysen sker på baggrund af 

spilteorien, som tager udgangspunkt i en forhandlingssituation mellem ledelsen og medarbejderne. Det kan 

ud fra rent teoretiske beregninger i spilteorien konkluderes, at det er pareto-optimalt for parterne at indle-

de forhandlinger om en ordning om medarbejderrepræsentation.  

Endeligt kan det konkluderes, at det vil være efficient for ledelsen og medarbejderne at aftale en bedre 

ordning, således at indføringen af SE-reglerne er en fordel, da parterne får størst mulig nytte, hvis de sam-

let set aftaler en bedre ordning, end den eksisterende. Det vil sige, at aftalefrihed i form af SE-reglerne vil 

være at foretrække, frem for de almindelige nugældende danske regler. 
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6 Perspektivering 

Denne afhandling konkluderer, blandt andet på baggrund af en spilteoretisk analyse, at en indføring af SE-

reglerne i danske selskaber medfører, at medarbejderne sammen med ledelsen via forhandling, vil nå frem 

til en ordning, der er efficient for begge parter. Afhandlingens casestudier viser ligeledes en formodning 

om, at parterne tilsammen har mulighed for at aftale en bedre ordning end den nuværende, dette være sig 

dog ikke udelukkende på antal af medarbejderrepræsentanter, men ligeledes andre ting, der kan forbedre 

medarbejderrepræsentanterne incitamenter i deres arbejde i det øverste ledelsesorgan. 

Afhandlingen er meget teoretisk og den spilteoretiske model er udelukkende lavet på baggrund af fiktive 

tal, der imidlertid kan antages at være realistiske i en vis grad. Danske selskaber er dog forskellige, og det er 

derfor ikke muligt at generalisere, at det som udgangspunkt vil være en fordel for alle selskaber at indføre 

SE-reglerne i stedet for de almindelige danske regler, da det skal ses i forhold til antal af medarbejdere og 

selskabets økonomiske midler.  

En indføring af SE-reglerne som hovedregel medfører at selskabet, allerede inden stiftelse, skal tage stilling 

til en ordning om medarbejderrepræsentation. Medarbejderne skal således nedsætte et forhandlingsorgan 

og forhandle med ledelsen, hvilket kan vise sig at være omkostningskrævende, da forhandlingerne kan vare 

op til et år. Selskaberne kan størrelsesmæssigt være ret forskellige, hvorfor det for nogle selskaber især 

med få ansatte, kan være alt for omkostningskrævende, hvis indføringen af SE-reglerne bliver en realitet, 

da de ville være ligeså fint stillet med de almindelige danske regler.  

Forhandlingsstyrken vil ligeledes spille en rolle i overvejelserne om, hvorvidt SE-reglerne vil være realistiske 

at indføre. Som udgangspunkt har begge parter lige stor forhandlingsstyrke, men realistisk set er dette ikke 

altid tilfældet, da ledelsen som oftest vil have den afgørende beslutning. Dette fordi de til enhver tid kan 

afbryde eller undlade forhandlingerne, hvorefter man ender op de nuværende danske regler, og dette be-

tyder, at ledelsen reelt kan afgøre, hvorvidt der overhovedet skal forhandles om en bedre ordning. Det kan 

således være, at det er omkostningskrævende for parterne at forhandle, og at det i sidste ende alligevel vil 

føre til, at ledelsen afbryder forhandlingerne, og der derved i stedet gælder de almindelige danske regler, 

som ligeledes ville være udgangspunktet ved ingen indførelse af SE-reglerne. 

I mange tilfælde vil det være muligt for parterne at forhandle sig frem til en bedre ordning, men dette skal 

således ses i forhold til de omkostninger forhandlingerne kræver, og hvorvidt det derfor vil være efficient. 

Det ses dog ud fra casestudierne, at et stort selskab, som for eksempel Novo Nordisk, klart ser det som en 

fordel at indføre aftalefriheden, som SE-reglerne medfører. De har ved en anvendelse af de almindelige 

danske regler mange medarbejderrepræsentanter i det øverste ledelsesorgan, og kan derfor se en fordel i 
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aftalefriheden, da de vil have mulighed for at forhandle sig frem til en mere efficient ordning i form af for 

eksempel færre medarbejderrepræsentanter, men at disse i stedet ville få mere uddannelse til udvikling af 

kompetencer og/eller mere indflydelse på visse områder.  

Indføringen af SE-reglerne vil derfor ud fra et mere virkelighedsnært perspektiv, derfor afhænge meget af 

selskabets størrelse og de dertil hørende midler, for at den konkluderede efficiente tilstand ved at indføre 

SE-reglerne kan antages at være reel i alle tilfælde. Den store aftalefrihed der følger ved en indføring af SE-

reglerne for medarbejderne og ledelsen, kan dog antages at forbedre ordningen og dermed arbejdet i det 

øverste ledelsesorgan for mange selskaber. Desuden kan det tiltrække udenlandske investorer, der kan se 

en fordel i, at ordningen kan indrettes på en mere optimal måde for det pågældende selskab. 
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Bilag 1 - Undersøgelse foretaget af Experian 

 

 

Selskabsform 

Antal sel-

skaber i 

Danmark 

Antal sel-

skaber med 

bestyrelse 

Antal besty-

relser med 

medarbejder-

repræsentan-

ter 

Bestyrelser 

med medar-

bejder-

repræsentat-

ner i % 

Aktieselskab 41.713 41.160 1.144 2,8 

Anpartsselskab 173.499 17.720 42 0,2 

Erhvervsdrivende fond 1.297 1.288 50 3,9 

Taltal 216.510 60.168 1.236 2,1 

Grunden til at ikke alle A/S har en bestyrelse 

er at selskaber under likvidation ikke har en 

bestyrelse.         

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

Antal ansatte i selskabet 

Antal sel-

skaber i 

Danmark 

Antal sel-

skaber med 

bestyrelse 

Antal besty-

relser med 

medarbejder-

repræsentan-

ter 

Bestyrelser 

med medar-

bejder-

repræsentat-

ner i % 

Ukendt 19.212 3.955 7 0,2 

<35* 192.264 51.487 191 0,4 

35-99 3.405 3.145 347 11,0 

100-199 862 831 261 31,4 

200-499 500 488 253 51,8 

500+ 266 262 177 67,6 

Taltal 216.509 60.168 1.236 2,1 

*Incl. Selskaber med 0 ansatte         
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    Aktieselskaber 

    

Antal ansatte i aktieselskabet 

Antal Aktie-

selskaber i 

Danmark 

Antal Aktie-

selskaber 

med besty-

relse 

Antal besty-

relser med 

medarbejder-

repræsentan-

ter 

Bestyrelser 

med medar-

bejder-

repræsentat-

ner i % 

Ukendt 2.170 2.108 2 0,1 

<35* 35.088 34.601 147 0,4 

35-99 2.953 2.950 331 11,2 

100-199 784 783 248 31,7 

200-499 466 466 243 52,1 

500+ 252 252 173 68,7 

Taltal 41.713 41.160 1.144 2,8 

*Incl. Selskaber med 0 ansatte         

 

 

 

 

 

I denne afhandling medregnes kun bestyrelser med mindst 35 ansatte, da dette er kravet for at medar-

bejderne er berettiget til medarbejderrepræsentation. Derfor er procentdelen for selskaber med færre 

end 35 ansatte udtaget af beregningen. 

    Antal ansatte i selskabet Antal A/S i DK Antal bestyrelser med MR Bestyrelser med MR i % 

        

35-99 2953 331 11,2 

100-199 784 248 31,7 

200-499 466 243 52,1 

500+ 252 173 68,7 

        

I alt 4455 995 22,33% 
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Bilag 2 - Interview med Sten Scheibye (Novo Nordisk) 

 

Er der behov for en ordning om medarbejderrepræsentation, eller bør den ændres? 

Sten Scheibye: Har I været inde og kigge, og snakket med dem der har ændret selskabsloven? 

Nej det har vi ikke endnu 

Sten Scheibye: der står sikkert noget i lovbemærkningerne om det 

Der står en masse i moderniseringsudvalgets betænkning 

Sten Scheibye: Det er også fint nok – det er i hvert fald en vigtig ting. Der blev også lavet noget om i valg-

processen, det kan jeg dog ikke udenad, men der blev lukket op for andre muligheder. 

I forhold til de nye anbefalinger for god selskabsledelse– hvorfor nævner I ikke betydningen af medarbej-

derrepræsentanterne? Der står ikke så meget i selve anbefalingerne? 

Sten Scheibye: Det er sådan set ikke er vores opgave – det er mere loven, der fastlægger, hvad der er be-

grundelsen og hvilken rolle de skal udfylde. Vi har så gjort det i Novo Nordisk, den kompetenceprofil som 

ligger for bestyrelsen – den samlede bestyrelse, der er det faktisk – har I set på den? I kan gå ind på nettet 

under corporate governance – bestyrelsens samlede kompetencer, hvilke kompetencer den samlede besty-

relse skal være i kompetence af, nederst har vi et lille afsnit om hvad vi i Novo Nordisk forventer, at medar-

bejderrepræsentanterne kan bidrage med. Jeg er ikke bekendt med andre virksomheder, der har beskrevet 

det, og de GF valgte medlemmer, bliver udvalgt på, at de enten skal kunne marketing, finans, revision eller 

noget helt tredje, fjerde eller femte eller alle tingene. Det kan vi jo ikke forvente, at medarbejderne skal 

kunne – ikke noget der svarer til det. Derfor har vi sat ind, at vi synes det er vigtigt at de i deres udvælgelse 

lægger vægt på, at det er nogen, der kan overskue koncernen, fordi det skal man i bestyrelsen, nogen der 

kan tale engelsk, og der er et par andre bullets. Men vi kan jo bare sige, at i bestyrelsen kan man bare øn-

ske, at de vælger sådanne repræsentanter – vi har ikke nogen indflydelse på det. Det er det, der er helt 

særegent ved den danske regel, at medarbejderne kan vælge, hvem de har lyst til, og bestyrelsen skal bare 

leve med, om de nu kan tilføre værdi eller ej. Det er helt afhængigt af, hvem der bliver valgt, hvad man kan 

tilføre ved hjælp af medarbejderne. 

I og med I ikke har inkluderet medarbejderrepræsentanterne i anbefalingerne, er det så fordi det egentlig 

er op til det enkelte selskab at udforme, hvilke ”anbefalinger” der gør sig gældende i det enkelte selskab?  

Sten Scheibye: Det kan man jo ikke engang, da det jo er loven, der siger i de hidtidige regler, at medarbej-

derne har ret til at vælge, men bestyrelsesformanden eller GF har ikke indflydelse på, om de vælger nogle 

som er uegnet til at sidde i bestyrelsen – om de vælger tre – I Novo har vi fire, men det har vi ingen indfly-

delse på. Derfor er det også holdningen, at virksomheden siger, at det vil vi ikke skrive særlig meget om, da 

det ikke er vores bord. 
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Som en del af den øvrige bestyrelse – føler du så, at de har indflydelse, og at der er et behov for dem? 

Sten Scheibye: Jamen sådan er det for alle bestyrelsesmedlemmer, at den indflydelse man får, afhænger af 

hvilken indflydelse man har – hvem der har læst på lektien. Men generelt har medarbejderne nogle ting at 

byde på i relation til den samlede bestyrelses behandling af sagerne, fordi de sidder inde i virksomheden. I 

Danmark er det sådan, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer er uden for virksomheden. Er man medarbejder 

og lever op til det, som vi i hvert fald ønsker i Novo, og har de en rimelig udsigtshorisont og kan overskue 

koncernen, så er det personer med det kendskab, der har kendskab til Novos indre anliggende og den op-

fattelse de har af bestyrelsen og så videre. Der kan de bidrage med noget bestyrelsen ikke har, og det er 

selvfølgelig værdifuldt. Det prøver vi selvfølgelig også at udnytte, og det kan godt være, at de medarbejder-

valgte medlemmer vil have større indflydelse når vi taler om medarbejdertilfredshed og organisatoriske 

forhold, end de har når vi taler lånevilkår på et nyt lån på X milliarder. Der er det enhver formands opgave, 

at få det bedste ud af hvert enkelt bestyrelsesmedlem, for at få det bedste ud af helheden, og der spiller 

alle bestyrelsens medlemmer – uanset hvem de er, en rolle i det puslespil.  

Så du vil synes der er et reelt behov for medarbejderrepræsentanter ud fra det? 

Sten Scheibye: Jeg vil hellere vende det om og sige, at jeg kun har erfaringer med medarbejderrepræsen-

tanter i Novo Nordisk og andre steder, jeg har siddet i bestyrelsen, og jeg har aldrig oplevet, at medarbej-

derrepræsentanterne ikke bidrager konstruktivt og godt til bestyrelsesbeslutninger. 

I forhold til incitamenter – kan det tænkes at resultatbaseret honorar er bedre?  

Sten Scheibye: Nej det mener jeg vil være meget uhensigtsmæssigt, de sidder jo i en jobfunktion i virksom-

heden – der er det muligt de har en sådan baseret løn, og hvis de også i bestyrelsen skulle have et incita-

ment – det er jo et helt andet job. Så ville de have to incitamenter med forskellige incitamenter – det ville 

ikke være godt, da dette sommetider vil være i konflikt med hinanden. Tror at den danske tradition er så-

dan, at sådan bør bestyrelsen ikke aflønnes, da bestyrelsen har for stor indflydelse i bedømmelsen af om 

man skal have incitamenter og har for stor indflydelse på aktiekurs svingninger, så på kort sigt er det uhen-

sigtsmæssigt. Reglen i Novo er at honoraret er 400.000 kr. – det får medarbejderrepræsentanterne også, 

da de har samme ansvar.  De har så den fordel, at de kan bruge deres arbejdstid på det, det blander jeg mig 

ikke i. De har så den aftale, at de giver noget af deres honorar til en personaleforening, som samtidig er 

deres fagforening. 

Vil det være efficient med et andet antal medarbejderrepræsentanter? 

Sten Scheibye: Jeg mener, at den gamle regel om 50% af de generalforsamlingsvalgte valgte er i overkanten. 

Vi har syv i Novo – medarbejderne kan vælge fire da man runder op, og i forhold til syv generalforsamlings-

valgte, vil jeg sige at fire er lidt mere end hvad jeg synes, der behøver at være. Medarbejderen er afhængig 

af selskabet, så de er ikke uafhængige. Hvis bestyrelsen sagde, at der skulle lukkes i Danmark, ville de have 

meget svært ved ikke at være mærke af, at deres arbejdsplads er på spil. Det kan godt være, at det for kon-

cernen vil være godt. Eksempel på afhængig er, at man ikke må have en majoritet af medlemmer der er 

afhængige – i Novo er der syv – nogle er afhængige – eksempelvis i Novo A/S der sidder i bestyrelsen eller i 

Novo Nordisk fonden, der kontrollerer selskabet, tre ud af de syv er afhængige, det vil sige syv ud af elleve 

er dermed afhængige – dog ikke det samme afhængighedsforhold – så derfor ikke så problematisk. Så der-

for kunne man godt have valgt mindre end 50% og stadig sikre det input, som jeg synes der er vigtigt – hvad 
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foregår der egentlig på gulvet i den her virksomhed. Hvad procenten så skulle være det ved jeg ikke – 25-

30% måske. 

Hvordan ville du så have det, hvis der ikke automatisk gjaldt denne her ordning, men at der i stedet er 

aftalefrihed, som der egentlig er i SE-selskaber, når man opretter et SFO – vil det være en god idé? 

Sten Scheibye: I Novo er det en tænkt situation, jeg vil som udgangspunkt tænke om man i bestyrelsen kun-

ne få input på andre måder, end ved at have medarbejderne som repræsentanter i bestyrelsen. Det vil sige, 

at man som udgangspunkt ikke havde medarbejderrepræsentanter, men det skulle så kombineres med 

anden form for sikkerhed, så bestyrelsen får det input som medarbejderne giver. Det kunne man godt sikre 

på andre måder. 

Hvis man indfører SE-reglerne, vil der så opstå forhandling mellem ledelsen og medarbejderne? 

Sten Scheibye: Det ved jeg ikke – men kan ikke afvise det. Man kunne godt finde bedre systemer, men der 

skal klart være commitment fra begge sider, om at gøre noget på en anden måde. Men uden at have været 

kreativ, er jeg overbevist om, at man kan finde andre måder at få dette til at lykkes – både som fordel for 

medarbejderne og selskabet. Men det tror jeg godt ville kunne lade sig gøre, derfor tror jeg en forhandling 

kan være rigtig spændende. For at se hvad man kunne komme op med. 

Hvem tror du har forhandlingsmagten – vil medarbejderne kunne få bedre ordning end den nuværende? 

Sten Scheibye: Ja det tror jeg på, fordi ordningen med reglerne i dag har nogle begrænsninger, hvorfor skal 

medarbejderne vælges for fire år når alle andre bestyrelsesmedlemmer vælges for et år, hvad hvis medar-

bejderne havde ønske om en ny allerede efter et år – hvorfor skal de have mindre demokrati end aktionæ-

rerne? Aktionærerne har muligheden for at bestyrelsesmedlemmer har en periode på kun et år. Tror ikke 

det har været tænkt til ende, da det ikke har været aktuelt. Men er sikker på, der kunne udvikles noget, der 

kunne være bedre, dog ikke for alle. Nok derfor man i moderniseringsudvalget endte med ikke at lave det 

radikalt om, og fordi repræsentanterne fra fagforeningerne der sad i udvalget, de havde en interesse i at 

beskytte medarbejderne, og man kan sige, man skulle have sat sig ned og været kreativ om andre modeller 

med større fleksibilitet, fordi selskabsloven er blevet liberaliseret, sådan at der er langt mere fleksibilitet på 

mange flere punkter. Og simpelthen ikke bruge kræfter og ressourcer på at beskrive alternative måder man 

kunne gøre det på. Så kunne man have åbnet op for noget andet. 

Ville du gå med til en bedre ordning for medarbejderne? 

Sten Scheibye: hvordan bedre? 

For eksempel, så medarbejderne og de øvrige er repræsenteret med 50/50? 

Sten Scheibye: Aldrig, aldrig. Det ville være dybt betænkeligt. Så ville man aldrig kunne lukke en arbejds-

plads i DK. Det går simpelthen ikke.  

Tyskland gør det jo i mange tilfælde? 

Sten Scheibye: det er fordi bestyrelsen har en anden opgave – tilsynsrådet deltager ikke i strategiske be-

slutninger, de kontrollere direktionen og hvis man ikke diskuterer strategi, så betyder det ikke så meget. 
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Men i Danmark må man ikke have et flertal af afhængige – det har vi så i Novo – syv ud af elleve – men 

afhængige af forskellige grunde, men bedre ordning er ikke nødvendigvis flere medarbejderrepræsentan-

ter. Det kunne være større fleksibilitet, mulighed for at have kraftigere stemme i nogle spørgsmål og min-

dre i andre. Det ved jeg ikke, og det vil være kompliceret at få lavet og sat i gang, men det tror jeg godt man 

kunne. 

Hvad så hvis det ikke er et større antal – men bedre ordning på andre ting? 

Sten Scheibye: Ja. 

Ville det kunne hæmme det strategiske arbejde i det øverste ledelsesorgan? 

Sten Scheibye: Ja, virksomheden har fire interessenter, giver man medarbejderne en så stor vægt blandt de 

fire interessenter – vil afvejningen, værdiskabelsen imellem de fire i for høj grad falde ud til medarbejder-

nes fordel. 

Vil det være en fordel med SE-reglerne som hovedregel i Danmark? 

Sten Scheibye: jeg kan ikke reglerne præcist nok. 

Fortæller om reglerne 

Sten Scheibye: det kunne være spændende, men er ikke helt inde i reglerne. Der vil opstå problemstillinger, 

hvis man er et dansk selskab med datterselskaber i udlandet. Altså i Novo har vi simpelt 50 i Danmark og 50 

i udlandet. I dag kan de 50% vælge de fire repræsentanter – hvorfor skal Kina eller USA ikke have stemme i 

det her – meget kompliceret. Koncernrepræsentation efter de nye regler. Men opdragelse af de kinesiske 

medarbejdere – meget langhåret. Nogle bør afprøve det. 

Vil den nye bestemmelse, med at udenlandske datterselskaber kan omfattes af medarbejderrepræsenta-

tionen, blive brugt meget? 

Sten Scheibye: nej det tror jeg ikke – hvordan skal man gøre det? Konkret få en valghandling. Meget kom-

pliceret. Medarbejderrepræsentantvalg i Novo sidste år, men vi skal forholde os til det inden næste valg – 

så derfor er jeg ikke helt inde i reglerne. Men skeptisk. Men nogen skal jo bryde isen – det kunne jo godt 

være Novo. 
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Bilag 3 - Casestudier besvaret af diverse medarbejderrepræsentanter 

 

 Spørgsmål Medarbejderrepræsentantens kommentarer 

1. 

Synes du, at du har en indflydelse 

på beslutninger som medarbejder-

repræsentant i bestyrelsen og i 

hvilket omfang? 

 Jeg har samme indflydelse på de beslutninger, der træffes som GF valg-

te har. 

   

2. 

Føler du, at der er et egentligt be-

hov for medarbejderrepræsentan-

ter i selskabet? 

 Ja. Hvor skulle der ellers være en viden om firmaet fra? 

   

3. 

Vil et større antal medarbejderre-

præsentanter være fordelagtigt for 

selskabet og for medarbejderre-

præsentanterne selv? 

 Det er en passende fordeling mellem GF valgte og medarbejdervalgte 

som der er i den nuværende lov. 

   

4. 

Varetager du overvejende selska-

bets interesser, eller selskabets 

interessenters interesser? 

 Både og – det kan afhænge af emne. 

   

5. Får du resultatafhængigt honorar?  Nej 

   

6. 

Hvis ja til spørgsmål 5, forøger 

dette dine incitamenter til at delta-

ge i bestyrelsesarbejdet? 

 Nej 

   

7. 

Hvis nej til spørgsmål 5, ville det 

forøge dine incitamenter til at del-

tage i bestyrelsesarbejdet, hvis du 

gjorde? 

 Nej 

   

8. 
Har du kendskab til SE-reglerne om 

medarbejderindflydelse*? 
 Ikke hørt så meget endnu om de nye ændringer 
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9. 

Hvad er din holdning til indførelse 

af aftalefrihed mellem den øvrige 

ledelse og medarbejderrepræsen-

tanterne, således at der ikke auto-

matisk gælder en ordning om med-

arbejderrepræsentanter, men at en 

sådan i stedet skal aftales? 

 Det er mest en ulempe. En ulempe, hvis der bliver lagt pres på medar-

bejderen til at have ordningen om aftalefrihed. 

   

10. 

Hvis du som medarbejder, skulle 

forhandle med den øvrige ledelse 

om hvorvidt, der overhovedet skul-

le være en ordning om medarbej-

derrepræsentanter, ville du da føle, 

at du ville have noget at skulle have 

sagt? (således at de danske regler 

om antal medarbejderrepræsen-

tanter, ikke er gældende) 

 Det kunne blive vanskeligt. 

   

11. 

Hvis den øvrige ledelse og medar-

bejderrepræsentanterne ved afta-

lefrihed ikke når frem til en endelig 

aftale om medarbejderrepræsen-

tanter, kunne en løsning være, at 

man falder tilbage på de nugæl-

dende danske regler. På baggrund 

af dette, vil du som medarbejder-

repræsentant gøre en indsats ved 

forhandlingerne, når du som min. 

vil opnå de nugældende danske 

regler ved uenighed?  

 Som i en hver forhandling vil det afhænge af, hvad der var i spil. Der kan 

derfor ikke svares med andet end, at jeg selvfølgelig vil tale om det med 

ledelsen. 

   

12. 

Tror du, som medarbejderrepræ-

sentant, at ledelsen nogensinde vil 

aftale en ordning, der stiller jer 

bedre end de nugældende danske 

regler, således at SE-reglerne virke-

lig kunne gøre en forskel? 

 Nej. 
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 Spørgsmål Medarbejderrepræsentantens kommentarer 

1. 

Synes du, at du har en indflydelse 

på beslutninger som medarbejder-

repræsentant i bestyrelsen og i 

hvilket omfang?  

I samme omfang som øvrige menige bestyrelsesmedlemmer 

   

2. 

Føler du, at der er et egentligt be-

hov for medarbejderrepræsentan-

ter i selskabet? 

 

Ja, medarbejderrepræsentanterne har særlige kompetencer som sikrer 

et højt niveau, når interne punkter er på dagsorden. 

 

 

   

3. 

Vil et større antal medarbejderre-

præsentanter være fordelagtigt for 

selskabet og for medarbejderre-

præsentanterne selv? 

 I begrænset omfang. 

 

   

4. 

Varetager du overvejende selska-

bets interesser, eller selskabets 

interessenters interesser? 

Er næsten altid de samme, så det oplever jeg ikke som et valg jeg behø-

ver tag. 

 

   

5. Får du resultatafhængigt honorar?  Nej 

   

6. 

Hvis ja til spørgsmål 5, forøger 

dette dine incitamenter til at delta-

ge i bestyrelsesarbejdet? 

  

   

7. 

Hvis nej til spørgsmål 5, ville det 

forøge dine incitamenter til at del-

tage i bestyrelsesarbejdet, hvis du 

gjorde? 

 Nej, tværtimod. 

   

8. 
Har du kendskab til SE-reglerne om 

medarbejderindflydelse*? 
 Nej. 
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9. 

Hvad er din holdning til indførelse 

af aftalefrihed mellem den øvrige 

ledelse og medarbejderrepræsen-

tanterne, således at der ikke auto-

matisk gælder en ordning om med-

arbejderrepræsentanter, men at en 

sådan i stedet skal aftales? 

Som en forringelse. 

  

   

10. 

Hvis du som medarbejder, skulle 

forhandle med den øvrige ledelse 

om hvorvidt, der overhovedet skul-

le være en ordning om medarbej-

derrepræsentanter, ville du da føle, 

at du ville have noget at skulle have 

sagt? (således at de danske regler 

om antal medarbejderrepræsen-

tanter, ikke er gældende) 

 Jeg forstår ikke spørgsmålet (det er min opfattelse at det bliver for-

handlet i valgudvalget) 

 

   

11. 

Hvis den øvrige ledelse og medar-

bejderrepræsentanterne ved afta-

lefrihed ikke når frem til en endelig 

aftale om medarbejderrepræsen-

tanter, kunne en løsning være, at 

man falder tilbage på de nugæl-

dende danske regler. På baggrund 

af dette, vil du som medarbejder-

repræsentant gøre en indsats ved 

forhandlingerne, når du som min. 

vil opnå de nugældende danske 

regler ved uenighed?  

 På Novo Nordisk er der en tradition for at samarbejde og vi stiller altid 

op til forhandlinger, når vi bliver inviteret. 

 

   

12. 

Tror du, som medarbejderrepræ-

sentant, at ledelsen nogensinde vil 

aftale en ordning, der stiller jer 

bedre end de nugældende danske 

regler, således at SE-reglerne virke-

lig kunne gøre en forskel? 

 Det tvivler jeg på.  
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 Spørgsmål Medarbejderrepræsentantens kommentarer 

1. 

Synes du, at du har en indflydelse 

på beslutninger som medarbejder-

repræsentant i bestyrelsen og i 

hvilket omfang?  

 Absolut. Der har været en tendens til at den øvrige bestyrelse først skal 

se en an, men derefter er der fuld respekt om de indlæg jeg deltager 

med. 

   

2. 

Føler du, at der er et egentligt be-

hov for medarbejderrepræsentan-

ter i selskabet? 

 Ja og nej. Det er yderst sjældent at medarbejderne kan ændre på afgø-

relser, men de kan påvirke en stemning for eller imod. Modsat kunne 

man frygte, at beslutninger omhandlende medarbejderforhold ville blive 

truffet ude medarbejderes input, hvis vi ikke sad i bestyrelsen. 

   

3. 

Vil et større antal medarbejderre-

præsentanter være fordelagtigt for 

selskabet og for medarbejderre-

præsentanterne selv? 

 Nej, det mener jeg ikke. For at en bestyrelse skal være operativ skal den 

ikke være for stor, og derfor er det begrænset hvor stort antallet af 

medarbejdere bør være. Principielt finder jeg at selskabslovens regler 

om at 1/3 af bestyrelsen skal være medarbejderrepræsentanter for lidt 

voldsomt.  

   

4. 

Varetager du overvejende selska-

bets interesser, eller selskabets 

interessenters interesser? 

 Klart overvejende selskabets interesser. 

   

5. Får du resultatafhængigt honorar?  Nej 

   

6. 

Hvis ja til spørgsmål 5, forøger 

dette dine incitamenter til at delta-

ge i bestyrelsesarbejdet? 

  

   

7. 

Hvis nej til spørgsmål 5, ville det 

forøge dine incitamenter til at del-

tage i bestyrelsesarbejdet, hvis du 

gjorde? 

 Nej. At side i bestyrelsen er et tillidshverv, hvor mine kolleger har be-

troet mig et meget stort ansvar, og det skal jeg nødvendigvis kunne leve 

op til. 

   

8. 
Har du kendskab til SE-reglerne om 

medarbejderindflydelse*? 

 Nej ikke med den tolkning I fremlægger. Det var mit indtryk at børsno-

terede selskaber skal følge reglerne omkring medarbejderrepræsentan-

ter.  
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9. 

Hvad er din holdning til indførelse 

af aftalefrihed mellem den øvrige 

ledelse og medarbejderrepræsen-

tanterne, således at der ikke auto-

matisk gælder en ordning om med-

arbejderrepræsentanter, men at en 

sådan i stedet skal aftales? 

 Det finder jeg problematisk. Det er jo netop i situationer, hvor samar-

bejdet mellem ledelsen og medarbejderne ikke fungerer, at medarbej-

derrepræsentanter har deres berettigelse, og her vil det ganske givet 

blive vanskeligt at nå til enighed med ledelsen..  

   

10. 

Hvis du som medarbejder, skulle 

forhandle med den øvrige ledelse 

om hvorvidt, der overhovedet skul-

le være en ordning om medarbej-

derrepræsentanter, ville du da føle, 

at du ville have noget at skulle have 

sagt? (således at de danske regler 

om antal medarbejderrepræsen-

tanter, ikke er gældende) 

 Ja, det mener jeg. Vi har mens jeg har siddet i bestyrelsen haft en me-

get dybtgående drøftelse af hele bestyrelses-sammensætningen, her-

under antallet af medarbejderrepræsentanter, og jeg føler at ledelsen 

og formandskabet i høj grad var lydhør overfor de input og ønsker vi 

kom med.  

   

11. 

Hvis den øvrige ledelse og medar-

bejderrepræsentanterne ved afta-

lefrihed ikke når frem til en endelig 

aftale om medarbejderrepræsen-

tanter, kunne en løsning være, at 

man falder tilbage på de nugæl-

dende danske regler. På baggrund 

af dette, vil du som medarbejder-

repræsentant gøre en indsats ved 

forhandlingerne, når du som min. 

vil opnå de nugældende danske 

regler ved uenighed?  

 Naturligvis. Det er ikke en løsning blot at læne sig tilbage fordi der er 

spændt et sikkerhedsnet ud under en. 

   

12. 

Tror du, som medarbejderrepræ-

sentant, at ledelsen nogensinde vil 

aftale en ordning, der stiller jer 

bedre end de nugældende danske 

regler, således at SE-reglerne virke-

lig kunne gøre en forskel? 

 Nej 
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 Spørgsmål Medarbejderrepræsentantens kommentarer 

1. 

Synes du, at du har en indflydelse 

på beslutninger som medarbejder-

repræsentant i bestyrelsen og i 

hvilket omfang?  

 Ja, i det omfang der kan argumenteres og findes flertal, ligesom alle 

andre bestyrelsesmedlemmer. 

   

2. 

Føler du, at der er et egentligt be-

hov for medarbejderrepræsentan-

ter i selskabet? 

 Ja, absolut 

   

3. 

Vil et større antal medarbejderre-

præsentanter være fordelagtigt for 

selskabet og for medarbejderre-

præsentanterne selv? 

 Der bør være flertal af ikke-medarbejderrepræsentanter, så i vores 

tilfælde er fire fint. 

   

4. 

Varetager du overvejende selska-

bets interesser, eller selskabets 

interessenters interesser? 

 Er der forskel? Men hvis der er – så er bestyrelsen jo til for at varetage 

selskabets interesser, hvilket jeg dårligt kan se ikke også vil være i sel-

skabets interessenters interesse i næsten alle tilfælde! 

   

5. Får du resultatafhængigt honorar?  Nej 

   

6. 

Hvis ja til spørgsmål 5, forøger 

dette dine incitamenter til at delta-

ge i bestyrelsesarbejdet? 

 - 

   

7. 

Hvis nej til spørgsmål 5, ville det 

forøge dine incitamenter til at del-

tage i bestyrelsesarbejdet, hvis du 

gjorde? 

 Efter min mening bør bestyrelsens honorering ikke være resultataf-

hængig – det giver alt for kort tidshorisont! 

   

8. 
Har du kendskab til SE-reglerne om 

medarbejderindflydelse*? 
 Kun det nedenfor citerede ved * 
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9. 

Hvad er din holdning til indførelse 

af aftalefrihed mellem den øvrige 

ledelse og medarbejderrepræsen-

tanterne, således at der ikke auto-

matisk gælder en ordning om med-

arbejderrepræsentanter, men at en 

sådan i stedet skal aftales? 

 Obligatorisk er bedre 

   

10. 

Hvis du som medarbejder, skulle 

forhandle med den øvrige ledelse 

om hvorvidt, der overhovedet skul-

le være en ordning om medarbej-

derrepræsentanter, ville du da føle, 

at du ville have noget at skulle have 

sagt? (således at de danske regler 

om antal medarbejderrepræsen-

tanter, ikke er gældende) 

 Det tvivler jeg på 

   

11. 

Hvis den øvrige ledelse og medar-

bejderrepræsentanterne ved afta-

lefrihed ikke når frem til en endelig 

aftale om medarbejderrepræsen-

tanter, kunne en løsning være, at 

man falder tilbage på de nugæl-

dende danske regler. På baggrund 

af dette, vil du som medarbejder-

repræsentant gøre en indsats ved 

forhandlingerne, når du som min. 

vil opnå de nugældende danske 

regler ved uenighed?  

 Spørgsmålet er ikke forstået 

   

12. 

Tror du, som medarbejderrepræ-

sentant, at ledelsen nogensinde vil 

aftale en ordning, der stiller jer 

bedre end de nugældende danske 

regler, således at SE-reglerne virke-

lig kunne gøre en forskel? 

 Nej 
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 Spørgsmål Medarbejderrepræsentantens kommentarer 

1. 

Synes du, at du har en indflydelse 

på beslutninger som medarbejder-

repræsentant i bestyrelsen og i 

hvilket omfang?  

 Ja. Jeg føler mig som en ligeværdig del af bestyrelsen, hvor vi alle har 

specielle/individuelle kompetenceområder. Vi har jo typisk ikke senior 

management erfaring, men kan så bidrage på anden vis. 

   

2. 

Føler du, at der er et egentligt be-

hov for medarbejderrepræsentan-

ter i selskabet? 

 Ja. Jeg føler de bibringer yderligere en dimension til driften af virksom-

heden, og medvirker til at give sparring og refleksion tuil topledelsen 

   

3. 

Vil et større antal medarbejderre-

præsentanter være fordelagtigt for 

selskabet og for medarbejderre-

præsentanterne selv? 

 Det tror jeg ikke. Det nuværende antal er passende. Øges antallet af 

medarbejdervalgte til et paritetsforhold (Lige mange medarbejdervalg-

te, lige mange generalforsamlingsvalgte), vil arbejde skifte karakter,  

som kan gøre det svært at køre en konsistent linje i driften af virksom-

heden. Eks i svære tider med upopulære beslutninger. Eksempler herpå 

er Sverige og så vidt jeg husker Tyskland 

   

4. 

Varetager du overvejende selska-

bets interesser, eller selskabets 

interessenters interesser? 

 Jeg er primært ansvarlig for driften af Novo Nordisk på bestyrelsesplan, 

og heri er ’interessenterne’ jo stakeholders (såsom aktionærer etc). Mit 

commitment går på vores Vision og TBL. 

Et væsentligt element som dansk medarbejdervalgt er således også at 

NN udgør et positivt bidrag til det danske samfund, inkl. sikring af dan-

ske arbejdspladser 

   

5. Får du resultatafhængigt honorar?  Nej 

   

6. 

Hvis ja til spørgsmål 5, forøger 

dette dine incitamenter til at delta-

ge i bestyrelsesarbejdet? 

 - 

   

7. 

Hvis nej til spørgsmål 5, ville det 

forøge dine incitamenter til at del-

tage i bestyrelsesarbejdet, hvis du 

gjorde? 

 Nej 

   

8. 
Har du kendskab til SE-reglerne om 

medarbejderindflydelse*? 
 Ja 
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9. 

Hvad er din holdning til indførelse 

af aftalefrihed mellem den øvrige 

ledelse og medarbejderrepræsen-

tanterne, således at der ikke auto-

matisk gælder en ordning om med-

arbejderrepræsentanter, men at en 

sådan i stedet skal aftales? 

 Baseret på mine erfaringer ville jeg nok være skeptisk. Jeg synes ele-

mentet af medarbejderindflydelse på top plan er godt og væsentligt, og 

hvis dette fravælges, ville jeg være bekymret ved, hvorledes medarbej-

dernes holdninger tilgodeses på det øverste ledelsesplan. Man kunne 

forestille sig, at man blot fravalgte medarbejderrep.s, måske for at spare 

penge eller undgå ’besværlige’ bestyrelsesmedlemmer 

   

10. 

Hvis du som medarbejder, skulle 

forhandle med den øvrige ledelse 

om hvorvidt, der overhovedet skul-

le være en ordning om medarbej-

derrepræsentanter, ville du da føle, 

at du ville have noget at skulle have 

sagt? (således at de danske regler 

om antal medarbejderrepræsen-

tanter, ikke er gældende) 

 Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår dette spm. 

Som enkelt medarbejder ud af 27000 vil min stemme nok ikke veje tungt 

   

11. 

Hvis den øvrige ledelse og medar-

bejderrepræsentanterne ved afta-

lefrihed ikke når frem til en endelig 

aftale om medarbejderrepræsen-

tanter, kunne en løsning være, at 

man falder tilbage på de nugæl-

dende danske regler. På baggrund 

af dette, vil du som medarbejder-

repræsentant gøre en indsats ved 

forhandlingerne, når du som min. 

vil opnå de nugældende danske 

regler ved uenighed?  

 Ja 

   

12. 

Tror du, som medarbejderrepræ-

sentant, at ledelsen nogensinde vil 

aftale en ordning, der stiller jer 

bedre end de nugældende danske 

regler, således at SE-reglerne virke-

lig kunne gøre en forskel? 

 Nej 
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Spørgsmål Medarbejderrepræsentantens kommentarer 

1. 

Synes du, at du har en indflydelse 

på beslutninger som medarbejder-

repræsentant i bestyrelsen og i 

hvilket omfang?  

 Vi har som MAB’ere samme mulighed for at komme til orde, men jeg 

har ikke indtryk af, at vore holdninger interesserer det store. 

   

2. 

Føler du, at der er et egentligt be-

hov for medarbejderrepræsentan-

ter i selskabet? 

 Der er et stort behov. De generalforsamlingsvalgte repræsenterer akti-

onærerne. Vi repræsenterer medarbejderne. Vi har et indgående kend-

skab til organisationen indefra. Det har de andre ikke. Det er derfor 

vigtigt MAB’erne kommer fra personaleorganisationen, der til dagligt 

arbejder med interne problemstillinger. 

   

3. 

Vil et større antal medarbejderre-

præsentanter være fordelagtigt for 

selskabet og for medarbejderre-

præsentanterne selv? 

 Nej størrelsesforholdet i dag er passende, blot man sikrer sig, at det er 

MAB’ere, der repræsenterer medarbejderne og ikke kun sig selv, der 

vælges. 

   

4. 

Varetager du overvejende selska-

bets interesser, eller selskabets 

interessenters interesser? 

 Vi skal selvfølgelig varetage begge dele, men når beslutninger skal ta-

ges, vil medarbejdernes interesser altid veje tungest.  

   

5. Får du resultatafhængigt honorar?  NEJ 

   

6. 

Hvis ja til spørgsmål 5, forøger 

dette dine incitamenter til at delta-

ge i bestyrelsesarbejdet? 

  

   

7. 

Hvis nej til spørgsmål 5, ville det 

forøge dine incitamenter til at del-

tage i bestyrelsesarbejdet, hvis du 

gjorde? 

 NEJ det skal man være bevidst om. Du får et fast honorar for tidsfor-

bruget og ansvaret, du påtager dig. Det er rimeligt, men ikke at få et 

honorar, du selv kan styre størrelsen af ved at tage chancer på bekost-

ning af virksomhed og kunder. 

   

8. 
Har du kendskab til SE-reglerne om 

medarbejderindflydelse*? 

 JA men det er primært fra mit arbejde med Europæiske Samarbejdsud-

valg. 
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9. 

Hvad er din holdning til indførelse 

af aftalefrihed mellem den øvrige 

ledelse og medarbejderrepræsen-

tanterne, således at der ikke auto-

matisk gælder en ordning om med-

arbejderrepræsentanter, men at en 

sådan i stedet skal aftales? 

 Det vil ikke være gavnligt for medarbejderne. Mange vil herved afskaffe 

ordningen, idet man så undgår medarbejdernes vågne øje på den øver-

ste ledelses beslutningstagen.  

   

10. 

Hvis du som medarbejder, skulle 

forhandle med den øvrige ledelse 

om hvorvidt, der overhovedet skul-

le være en ordning om medarbej-

derrepræsentanter, ville du da føle, 

at du ville have noget at skulle have 

sagt? (således at de danske regler 

om antal medarbejderrepræsen-

tanter, ikke er gældende) 

 Det beror på reglerne for forhandling. Hvis der ikke ville være en mulig-

hed for at rejse en sag ved en voldgift eller lignende, hvis der ikke kunne 

opnås mulighed for enighed, vil vi som medarbejdere stå svagt. Der skal 

altid være en ”trussel” om at rejse en sag eller lignende, for at arbejds-

giver holdes fast ved forhandlingsbordet. 

   

11. 

Hvis den øvrige ledelse og medar-

bejderrepræsentanterne ved afta-

lefrihed ikke når frem til en endelig 

aftale om medarbejderrepræsen-

tanter, kunne en løsning være, at 

man falder tilbage på de nugæl-

dende danske regler. På baggrund 

af dette, vil du som medarbejder-

repræsentant gøre en indsats ved 

forhandlingerne, når du som min. 

vil opnå de nugældende danske 

regler ved uenighed?  

 JA jeg vil altid forsøge at gøre en aftale bedre end det der er i forvejen. 

Det kunne hos os i Danske Bank være omkring medarbejderdeltagelse i 

bestyrelsens fire udvalg, hvor vi MAB’ere ikke har pladser i dag. Der 

tages beslutninger i udvalgene, som vi ikke har indflydelse på, og det er 

en måde, hvorved de generalforsamlingsvalgte får højere honorar end 

os MAB’ere. Så ligestillingen / ligeværdigheden kan diskuteres. 

   

12. 

Tror du, som medarbejderrepræ-

sentant, at ledelsen nogensinde vil 

aftale en ordning, der stiller jer 

bedre end de nugældende danske 

regler, således at SE-reglerne virke-

lig kunne gøre en forskel? 

 Hvis der i en sådan aftale også blev givet et eller andet til virksomheden 

fra vores side så ja. Sådan er det altid, når man forhandler aftaler, ser 

begge parter en fordel og får lidt ud af det, så lader meget sig gøre. 
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Spørgsmål Medarbejderrepræsentantens kommentarer 

1. 

Synes du, at du har en indflydelse 

på beslutninger som medarbejder-

repræsentant i bestyrelsen og i 

hvilket omfang?  

 Helt sikkert, som medarbejderrepræsentant kender man virksomheden 

indefra, og af den vej vil det ofte være sådan, i forhold til beslutningerne 

der træffes, at man bliver spurgt til råds i forhold til medarbejderrelati-

onerne, altså man får en tredimensionel side, medarbejderne, selska-

bet, aktionærerne. 

   

2. 

Føler du, at der er et egentligt be-

hov for medarbejderrepræsentan-

ter i selskabet? 

 Ja, det syntes Jeg, og stadig med udgangspunkt i, at medarbejderne 

kender virksomheden på en helt anden måde end de generalforsam-

lingsvalgte og kan af den vej bidrage til løsning af problemer som gene-

ralforsamlingsvalgte ikke kender, desuden vil det heller ikke være muligt 

at ”omgå” selskabets daglige funktion uærligt. 

   

3. 

Vil et større antal medarbejderre-

præsentanter være fordelagtigt for 

selskabet og for medarbejderre-

præsentanterne selv? 

 Umiddelbart nej, Jeg kan kun tage udgangspunkt i Carlsberg, der kan 

Jeg ikke se at de vil give større værdi, fordelingen en til tre er ganske fin. 

   

4. 

Varetager du overvejende selska-

bets interesser, eller selskabets 

interessenters interesser? 

 Det er en kombination, tager man udgangspunkt i lovgivningen, er det 

aktionærernes interesse man skal pleje, men det er her, kunsten er at 

slå to fluer med et smæk, og få indflettet medarbejdernes interesse, 

men som sagt det er en kombination. 

   

5. Får du resultatafhængigt honorar?  Nej, det er et fast honorar. 

   

6. 

Hvis ja til spørgsmål 5, forøger 

dette dine incitamenter til at delta-

ge i bestyrelsesarbejdet? 

 Intet svar. 

   

7. 

Hvis nej til spørgsmål 5, ville det 

forøge dine incitamenter til at del-

tage i bestyrelsesarbejdet, hvis du 

gjorde? 

 Nej, og det ville også være en farlig vej at komme ind på, handler man 

så på aktionærens vegne, egne veje eller medarbejdernes. 

   

8. 
Har du kendskab til SE-reglerne om 

medarbejderindflydelse*? 
 Ja. 
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9. 

Hvad er din holdning til indførelse 

af aftalefrihed mellem den øvrige 

ledelse og medarbejderrepræsen-

tanterne, således at der ikke auto-

matisk gælder en ordning om med-

arbejderrepræsentanter, men at en 

sådan i stedet skal aftales? 

 Det vil være en dårlig ide’, betydningen vil sandsynligvis være at det kun 

vil være ”tordens skjolds” soldater der vil sidde i alle bestyrelser, også 

det man kalder professionelle bestyrelsesmedlemmer, man ville mangle 

virksomhedens dagligdag, og man ville kun få det feat back, som direkti-

onen ville komme med i forhold til beslutningerne, og da det ofte er 

direktionen der stiller forslagene, ville det være underligt hvis man ef-

terfølgende ikke gik ind for sine egne beslutninger. 

   

10. 

Hvis du som medarbejder, skulle 

forhandle med den øvrige ledelse 

om hvorvidt, der overhovedet skul-

le være en ordning om medarbej-

derrepræsentanter, ville du da føle, 

at du ville have noget at skulle have 

sagt? (således at de danske regler 

om antal medarbejderrepræsen-

tanter, ikke er gældende) 

 Det kan kun blive et gæt, som udgangspunkt ja, men hvis det var en 

helt ”grøn”, så nej. 

   

11. 

Hvis den øvrige ledelse og medar-

bejderrepræsentanterne ved afta-

lefrihed ikke når frem til en endelig 

aftale om medarbejderrepræsen-

tanter, kunne en løsning være, at 

man falder tilbage på de nugæl-

dende danske regler. På baggrund 

af dette, vil du som medarbejder-

repræsentant gøre en indsats ved 

forhandlingerne, når du som min. 

vil opnå de nugældende danske 

regler ved uenighed?  

 Jeg tror at man ville ende på det samme, hvis man som minimum ville 

falde tilbage på de gældende regler, Jeg tror ikke at man ville få en høje-

re andel end man har i dag. 

   

12. 

Tror du, som medarbejderrepræ-

sentant, at ledelsen nogensinde vil 

aftale en ordning, der stiller jer 

bedre end de nugældende danske 

regler, således at SE-reglerne virke-

lig kunne gøre en forskel? 

 Nej det tror Jeg ikke. 
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*Hvis du ikke i forvejen har kendskab til SE-reglerne, er de kort fortalt:  

SE-reglerne er i princippet en aftalefrihed mellem den øvrige ledelse og medarbejderrepræsentanterne. 

Der vil således ikke automatisk gælde en medarbejderrepræsentant-ordning i selskaber med mere end 35 

ansatte og desuden heller ikke regler om, hvor mange de må udgøre af den samlede bestyrelse. Parterne 

kan derfor frit aftale om de overhovedet vil have en ordning, og hvor mange medarbejderrepræsentanter 

der skal være. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


