
Copenhagen Business School, Institut for regnskab og revision 
Cand.merc.aud.- studiet, Kandidatafhandling 
 
 
 
 
 

 
 

Corporate governance i  
statslige aktieselskaber 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Udarbejdet af:                                                                          Vejleder:        
Michael Gehrke                                                  Rolf Elm-Larsen 
 
 
 
Antal anslag: 179.954                                             Afleveret den 25. november 2010



Corporate governance i statslige aktieselskaber 

 
 

 

 

Forord 
 
Denne afhandling er udarbejdet som afslutning på cand.merc.aud.-studiet på Copenhagen Busi-
ness School. Opgaven blev afleveret den 25. november 2010. 
 
Jeg har i afhandlingen valgt at skrive om corporate governance i statslige aktieselskaber. Jeg øn-
sker at diskutere, hvilken udfordring staten er som ejer for de statslige aktieselskaber, hvordan 
corporate governance anbefalingerne håndterer dette, samt hvad de statslige aktieselskaber of-
fentliggør om de aftalte spilleregler mellem selskab og stat. Baggrunden for dette valg er, at jeg 
finder emnet og problemstillingen interessant og aktuel. Det har været rigtig spændende at fordy-
be sig i emnet. 
 
Der skal rettes en stor tak til en række personer, herunder familie og venner, som udover opmun-
trende råd og overbærenhed, har bidraget med konstruktive råd og kommentarer, og har gjort 
denne afhandling mulig.  
 
Der skal rettes en særlig tak til vejleder Rolf Elm-Larsen, der som erfaren vejleder har bidraget 
med faglige og konstruktive råd. 

 
København, den 25. november 2010 
 
 
Michael Gehrke 



Corporate governance i statslige aktieselskaber 

 
 

 

 

Executive summary 
 
The Danish state-owned enterprises have generally evolved considerably and take up more and 
more in the minds of the Danes. This is partly due to the size of some of the enterprises and that 
some of the enterprises operating in essential activities such as infrastructure and energy. The 
state-owned enterprises importances for the Danish society are enormous and therefore it seems 
reasonable to require that the enterprises are managed in an appropriate and transparent manner, 
so that society has the opportunity to gain an insight into the enterprises. The state-owned enter-
prises are located in an intersection between the public and private sectors. The enterprises are 
performing functions of public interest while they are operated under the same conditions as in 
the private sector. 
 
The overall general objective for the establishment of state-owned enterprises is that they must 
operate professionally in a way that it will be possible to involve private shareholders. It is not in 
itself a goal to involve private investors, but it is a prerequisite for establishing that the enterpris-
es eventually operate without being subject to sectoral policy. Despite this, state-owned enter-
prises are from the start, subject to more purpose than listed enterprises, since they perform func-
tions of major importance. Moreover, the ownership is significantly different from private enter-
prises. An owner of a private enterprise acting through its ownership of economic benefit and has 
therefore a strong incentive to ensure that it operated in the best commercial way. The owners of 
the state-owned enterprises are in practice responsible minister for the state, and he achieves only 
limited benefits from the ownership role. The responsible minister cannot achieve economic ben-
efits of ownership. Sole benefits or costs can be achieved in light of the company's success and 
will consist of political recognition. 
 
In this context, corporate governance is an important element in ensuring that the state-owned 
enterprises are controlled in a sensible way. Corporate governance recommendations are general-
ly aimed at businesses which are designed to create maximum possible value for shareholders. 
The recommendations of corporate governance are made, among other things, to make it more 
attractive to invest in companies. In other words, it is intended that corporate governance recom-
mendations should help to create more value for companies' shareholders. 
 
The starting points for the regulation of corporate governance are called soft law. The recom-
mendations concerned are subject to a "comply or explain" - principle and is anchored in the An-
nual Accounts Act. The enterprises therefore determines themselves whether to follow current 
recommendations and how much they will publish on their considerations. They must explain the 
reason for why they do not follow the recommendations, but does not require the level of expla-
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nation or the quality of explanation. Market perceives the company's explanation is sufficient. 
State-owned enterprises are also subject to "comply or explain" principle, but state-owned com-
panies not listed on the Copenhagen Stock Exchange, will not experience the market's assessment 
of their attitude toward corporate governance recommendations and self-regulation will not have 
an effect on these companies. 
 
This thesis will examine the following theses: 
 

Multiple objectives and State particular conditions as owner makes it difficult for agents of 
state-owned enterprises to run the companies commercially efficient and hard for society to 
assess enterprise' performance. 
 
The Danish corporate governance recommendations is insufficient for the state-owned en-
terprises and soft law as the regulation of corporate governance have less effect on the com-
pliance of state-owned enterprises than for private companies. 
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1. Indledning 

1.1. Problembeskrivelse 

I begyndelsen af 1980’erne kom daværende Finansminister Henning Dyremose fra den borgerlige 
regering til statsministeriet for at præsentere en rapport om privatisering for daværende Statsmi-
nister Poul Schlüter. Poul Schlüter tog pænt imod rapporten, åbnede skuffen i sit skrivebord, lag-
de rapporten i skuffen, hvorpå han sagde til Henning Dyremose ”Nu skal jeg gøre landet, rege-

ring, partiet og dig selv en tjeneste og gemme denne rapport til en senere lejlighed”1. I 80’erne 
var tiden ikke moden til en større privatisering. Budskabet fra rapporten kom til gengæld til sin 
ret i 1990’erne. Flere offentlige selskaber fik private ejere. I Nyrups tid blev der privatiseret for 
ca. 36 mia. kr. Der findes ikke nogen enkeltstående teoretisk begrundelse for behovet for privati-
sering, men blandt mange mulige forklaringer, kan tre forklaringer være, at; ”regeringen har 

handlet rationelt i et forsøg på at tilpasse sig nogle ændrede betingelser i omverdenen; der er 

aktører, der har haft interesse i, at omdannelserne til aktieselskabsdannelse og privatisering 

fandt sted; omdannelserne har fundet sted, fordi aktieselskabsformen bliver moderne”2. Uanset 
årsagen til dannelsen af aktieselskaberne, har aktieselskabsdannelserne og privatiseringen i 
1990’erne vist sig, med få undtagelser, at være en succes.3  
 
De danske statslige aktieselskaber har overordnet set udviklet sig væsentligt og fylder mere og 
mere i danskernes bevidsthed. Dette skyldes dels størrelsen på nogle af selskaberne, og at visse af 
selskaberne opererer indenfor essentielle aktiviteter såsom infrastruktur og energi. De statslige 
aktieselskabers betydning for det danske samfund er enorm og derfor synes det rimeligt, at der 
stilles krav til, at selskaberne styres på en hensigtsmæssig og gennemsigtig måde, så offentlighe-
den har mulighed for at få et indblik i selskaberne. De statslige aktieselskaber befinder sig i et 
krydsfelt mellem den offentlige og private sektor. Selskaberne varetager funktioner af sam-
fundsmæssig betydning samtidig med, at de drives efter samme vilkår som i den private sektor.4 
 
Den helt overordnede målsætning for etablering af statslige aktieselskaber er, at selskaberne skal 
drives professionelt på en sådan måde, at det vil være muligt at inddrage private medaktionærer. 

                                                 

 
1 Statens virksomheder, side 1. 
2 Statens virksomheder, side 1f. 
3 Statens virksomheder, side 1ff. 
4 Staten som aktionær, side 9. 
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Det er ikke i sig selv et mål at inddrage private investorer, men det er en forudsætning for etable-
ring, at selskaberne på sigt drives uden at være underlagt sektorpolitiske hensyn. På trods af dette, 
er statslige aktieselskaber fra start af underlagt flere formål end børsnoterede aktieselskaber, da 
selskaberne varetager funktioner af væsentlig samfundsmæssig betydning. Desuden adskiller 
ejerskabet sig væsentligt fra private selskaber. En ejer i et privat selskab kan, gennem sit ejer-
skab, opnå økonomiske fordele og vedkommende har derfor et stort incitament til at sikre sig, at 
selskabet drives på bedste forretningsmæssige måde. Ejeren af de statslige aktieselskaber er i 
praksis ressortministeren for den pågældende ejerandel, og vedkommende opnår kun begrænset 
fordele ved ejerskabsrollen. Ressortministeren kan ikke opnå økonomiske fordele ved ejerskabet. 
Eneste gevinst eller omkostning kan opnås på baggrund af selskabets succes, og vil udelukkende 
bestå af politisk anerkendelse.  
 
I denne sammenhæng er corporate governance et vigtigt element i at sikre sig, at de statslige ak-
tieselskaber styres på en fornuftig måde. Corporate governance anbefalingerne er som udgangs-
punkt rettet mod virksomheder, som har til formål at skabe højst mulig værdi for selskabernes 
aktionærer. Anbefalingerne har blandt andet til formål at gøre det mere attraktivt at investere i 
selskaberne. Med andre ord er det hensigten, at corporate governance anbefalingerne skal bidrage 
til at skabe mere værdi for selskabernes aktionærer. 
 
Udgangspunktet for regulering af corporate governance er såkaldt ”soft law”. Anbefalingerne er 
underlagt et ”comply or explain”- princip og er forankret i Årsregnskabsloven. Selskaberne be-
stemmer derfor selv om de vil følge de gældende anbefalinger, og hvor meget de vil offentliggøre 
om deres overvejelser. Hvis der er anbefalinger selskabet ikke følger, skal årsagen til dette forkla-
res, men der stilles ikke krav til omfanget eller kvaliteten af forklaringerne. Markedet vurderer, 
om selskabets forklaringer er tilstrækkelige. Statslige aktieselskaber er også underlagt comply or 

explain- princippet, men statslige aktieselskaber, der ikke er noteret på Københavns Fondsbørs, 
vil ikke opleve markedets vurdering af deres stillingtagen til corporate governance anbefalinger-
ne. Selvreguleringen vil derfor ikke have en effekt på disse selskaber.  
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1.2. Problemformulering 

Ud fra ovenstående problembeskrivelse vil jeg undersøge, om følgende teser har sin rigtighed: 
 

Multiple mål og statens særlige vilkår som ejer gør det svært for ledelsen i statslige aktiesel-
skaber at drive selskaberne forretningsmæssigt effektivt og svært for samfundet at vurdere 
selskabernes performance. 
 
De danske corporate governance anbefalinger er ikke tilstrækkelige for statslige aktiesel-
skaber, og soft law som regulering af corporate governance har mindre effekt på efterlevel-
sen for statslige aktieselskaber end for private aktieselskaber. 
 
For at kunne underbygge ovenstående teser, har jeg valgt at dele afhandlingen op i følgende del-
spørgsmål: 
 

- Hvad er baggrunden for oprettelsen af statslige aktieselskaber og hvilke vilkår er de un-
derlagt? 

- Hvilke anbefalinger og retningslinjer for corporate governance er gældende for statslige 
aktieselskaber? 

- Hvilke muligheder har staten for at udøve sit ejerskab og hvordan agere staten som ejer i 
forhold til de statslige aktieselskaber i praksis? 

- Efterlever de statslige aktieselskaber de gældende corporate governance anbefalinger og 
hvordan forholder de sig til staten som ejer? 

- Hvordan påvirker soft law reguleringen af corporate governance? 
- Hvordan påvirker statens ejerskab selskaberne med hensyn til målforfølgelse og er corpo-

rate governance anbefalingerne tilstrækkelige til at afdække dette? 

1.3. Afgrænsning 

Afhandlingens udgangspunkt er problemstillingen i forbindelse med ejerskabet af selskaberne og 
multiple målsætninger og de forhold der knytter sig hertil. Jeg forholder mig derfor alene til 
hvorvidt ejerskabet påvirker principal-agent problemerne. 
 
Jeg har valgt at anvende en række af anbefalinger og retningslinjer for corporate governance. 
Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse er tilrettet de danske sel-
skabsstrukturer og Fondsbørsen anbefaler alle børsnoterede selskaber at følge anbefalingerne. 
Derudover anvendes OECD’s Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 
og finansministeriet med fleres retningslinjer i Staten som aktionær. Anbefalingerne er tilrettet 
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statslige aktieselskaber. Jeg har på grund af afhandlingens omfang valgt at afgrænse mig fra an-
dre definitioner af corporate governance og vil ikke tage stilling til, hvorvidt der er eksisterende 
frameworks der passer bedre for statslige aktieselskaber.   
 
Som casestudie, har jeg valgt at anvende TV 2 DANMARK A/S, Sund og Bælt Holding A/S, 
Posten Norden AB, DONG Energy A/S og Københavns Lufthavne A/S. Jeg har på grund af af-
handlingens omfang begrænset antallet af casestudier og er derfor bevidst om, at jeg generaliserer 
på baggrund af 5 cases. Jeg er ydermere opmærksom på, at jeg selv har udvalgt de 5 cases, hvor-
for der er mulighed for, at jeg har udvalgt cases, der lever op til mine overordnede teser.  
 
Afhandlingen forholder sig alene til statslige aktieselskaber, der er baseret på dansk lovgivning 
og underlagt danske corporate governance anbefalinger. Derfor vil analysen af Posten Norden 
AB primært vedrøre det danske selskab Post Danmark A/S. 
 
Afhandlingen vil ikke indeholde analyse eller diskussion af ministerens praktiske udøvelse af 
ejerskabet, udover at gennemgå eksempler på statens påvirkning af selskaberne. I analysen af 
selskabernes efterlevelse af corporate governance vil det offentliggjorte materiale om corporate 
governance overordnet gennemgås, men med særligt fokus på forhold der er relevante i forhold 
til afhandlingens problemstilling. Der kan derfor være offentliggjort forhold, der ikke er gennem-
gået i detaljer eller som ikke fremgår af afhandlingen. 
 
Afhandlingen forholder sig ikke til samfundshensyn, som opfattes som almindelige for alle sel-
skabstyper. Derfor vil Corporate Social Responsibility afsnit eller øvrige almindelige samfunds-
hensyn ikke være en del af afhandlingens stillingtagen til selskabernes offentliggørelse af sam-
fundshensyn. Afhandlingen vil alene omhandle samfundsmæssige hensyn, som afviger normen. 

1.4. Metode 

Som identificeret i problemformuleringen har jeg, som omdrejningspunkt for afhandlingen, valgt 
at undersøge, om der tages sektorpolitiske hensyn i statslige aktieselskaber, hvordan ejerskab og 
multiple mål håndteres samt hvordan reguleringen af corporate governance fungerer for statslige 
aktieselskaber. Til belysning af de deraf afledte problemer i forbindelse med corporate gover-
nance, har jeg, som metode, valgt at benytte en casestudie metodologi. Jeg benytter Yins defini-
tion af et casestudie:5 

                                                 

 
5 Case study research, side 13. 
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”1. A case study is an empirical inquiry that 

• Investigates a contemporary phenomenon within its real real-life context, especially when 

• The boundaries between phenomenon and context are not clearly evident. 

… use the case study method because you deliberately wanted to cover contextual conditions – 

believing they might be highly pertinent to your phenomenon of study.” 
 

Denne metode er velegnet til, indenfor de givne begrænsninger, at behandle den type analyse, 
som jeg ønsker at foretage. Dette skyldes, at jeg har en formodning om, at de identificerede pro-
blemstillinger er gældende for alle statslige aktieselskaber, uagtet at der er tale om 100 pct. stats-
lige aktieselskaber eller om der er inddraget private investorer. 
 
Analysen af de statslige aktieselskaber indeholder en introduktion til selskabet, efterfulgt af en 
gennemgang af offentliggjort materiale vedrørende corporate governance og ejerskabsudøvelsen. 
Gennemgangen vil ikke være fuldstændig, men vil være en gennemgang af det offentliggjorte 
materiale i hovedtræk med særligt fokus på relevante forhold, i forhold til afhandlingens pro-
blemstilling. Derudover indeholder analysen en gennemgang af en situation for alle selskaberne, 
hvor det har haft en afgørende indflydelse, at selskabet er et statsligt aktieselskab.  

1.4.1. Dataindsamling 

Indsamlingen af data skal afpasses emnevalget og samtidig følge den valgte metode. Her under-
støttes mit metodevalg yderligere, idet casestudie metoden netop bygger på en dataindsamlings-
metodik, der benytter et væld af kilder, for herigennem at skabe et nuanceret billede af de under-
søgte selskaber.  

 

Jeg vil i afhandlingen således benytte tidligere udarbejdet teoretisk materiale, for derigennem at 
bestemme den bedste tilgang til problemstillingen samt eventuelle yderligere informationer, der 
bør indsamles. Selve datagrundlaget vil bygge på offentligt tilgængeligt materiale og primært fra 
selskabernes årsrapporter, selskabernes hjemmesider og relevante artikler. Jeg har valgt at anven-
de multiple casestudier, da jeg har en formodning om, at ovenstående er generelt for alle statslige 
aktieselskaber samt at dette ikke ændrer sig, når der inddrages private investorer. Ved brug af 
multiple casestudier får jeg mulighed for at generalisere mit produkt.6  
 
                                                 

 
6 Den skinbarlige virkelighed, side 114. 
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Statslige aktieselskaber eksisterer med forskellig ejerskabsstruktur. Jeg har derfor valgt at bruge 
følgende selskaber som grundlag for mit casestudie:7 
 

• TV 2 DANMARK A/S, som er 100 pct. statsejet. 

• Sund & Bælt Holding A/S, som er 100 pct. statsejet. 

• Posten Norden AB, som er 100 pct. statsejet. Den danske stat ejer 40 pct., den svenske 
stat ejer 60 pct. Posten Norden AB ejer 100 pct. af Post Danmark A/S 

• DONG Energy A/S, som er statsejet i høj grad. Staten ejer 76 pct.  

• Københavns Lufthavne A/S, som er statsejet i mindre grad. Staten ejer 39 pct. 
 
Generelt vil afhandlingen tage udgangspunkt i den teoretiske diskussion, som understøtter den 
efterfølgende empiriske undersøgelse. Et centralt udgangspunkt for corporate governance i Dan-
mark er Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse. Den overordne-
de målsætning for staten og statslige aktieselskaber er, at de skal drives, så det er muligt at ind-
drage private investorer. Fondsbørsen anbefaler alle selskaber etableret på Fondsbørsen at følge 
anbefalingerne. De seneste anbefalinger fra Komitéen er fra 2010, hvorfor det ikke forventes, at 
selskaberne har forholdt sig til denne opdatering førend offentliggørelsen af årsrapporten 2010. 
Da anbefalingerne er et udtryk for den seneste udvikling indenfor corporate governance, vil ana-
lysen til trods for dette, baseres på de seneste anbefalinger. Udover Komitéens anbefalinger, er 
der skrevet anbefalinger, der relaterer sig direkte til statslige aktieselskaber og deres særlige ud-
fordringer i forhold til corporate governance. Det gælder særligt for retningslinjerne i Staten som 

aktionær. Staten som aktionær vil være udgangspunkt for den teoretiske analyse, da retningslin-
jerne er tilrettet de særlige problemstillinger, der gør sig gældende for statslige aktieselskaber i 
Danmark. OECD har udarbejdet internationale anbefalinger for statslige aktieselskaber i form af 
Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, som også gennemgås i analy-
sen. Anbefalingerne kan bibringe afhandlingen et internationalt perspektiv på corporate gover-
nance området. Anbefalingerne fra OECD er ikke inddraget i Staten som aktionær, da anbefalin-
gerne blev offentliggjort i 2005, et år senere end de danske retningslinjer.  

1.5. Kildekritik 

Anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledelse og OECD samt retningslinjerne i Staten 

som aktionær, spiller en væsentlig rolle i afhandlingen, hvorfor det er nødvendigt at forholde sig 

                                                 

 
7 Statens selskaber 2010, side 6. 
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kritisk til disse. Der er ikke lavet særskilte opdaterede anbefalinger for statslige aktieselskaber. 
Den teoretiske gennemgang bygger derfor på opdaterede anbefalinger, der gælder for private sel-
skaber og retningslinjer for statslige aktieselskaber, som ikke er opdaterede siden 2004. Dertil 
indeholder den teoretiske gennemgang en introduktion til OECD’ s anbefalinger for statslige ak-
tieselskaber, som dog ikke tager særligt hensyn til danske forhold. Anbefalingerne og retningslin-
jerne vurderes til at være udformet på baggrund af et solidt grundlag med involvering fra mange 
interessenter. 
 
Jeg er ikke lykkedes med at finde agentteori, der omhandler, hvordan en agent skal håndtere for-
følgelsen af multiple målsætninger. Dermed har afhandlingens problemstilling, i henhold til den-
ne problemstilling, ikke noget teoretisk fundament. Det afholder mig dog ikke fra at belyse pro-
blemstillingen i forhold til manglende anbefalinger eller stillingtagen til dette, da jeg finder det 
relevant i forhold til afhandlingens problemstilling og for corporate governance generelt.  
 
Selskabernes årsrapporter vil spille en stor rolle i forhold til at få afklaret, hvordan selskaberne 
forholder sig til corporate governance og de særlige forhold, der gør sig gældende omkring ejer-
skab og multiple mål. Derudover vil årsrapporterne også spille en rolle i forhold til at få afklaret, 
om eksemplerne på indblanding fra statens side bliver belyst i ledelsesrapporteringen. Jeg mener, 
at oplysningerne herfra må vurderes som ganske valide, da de alle er underskrevet. 
 
Jeg anvender en del artikler fra forskellige medier, såsom dagblade, tidsskrifter og hjemmesider. 
Jeg vil vurdere, at anvendelsen er medvirkende til at give et nuanceret billede af de belyste pro-
blemstillinger. Jeg er opmærksom på, at nogle artikler er genstand for subjektive holdninger og 
kan have interesse i at tegne et bestemt billede af virkeligheden. Jeg mener dog ikke, at dette un-
derminerer mine iagttagelser, da alle anvendte artikler er saglige og udarbejdet af anerkendte me-
dier. 
 
Den anvendte lovgivning er gengivet med lovens ordlyd. Loven er objektiv, uafhængig og lige 
for alle parter, hvorfor der ikke er nogen grund til at anvende denne med skepsis. 
 
De anvendte bøger er alle skrevet af forfattere, som jeg mener, er kompetente personer. Bøgerne 
er skrevet af forskere, eksperter eller ministerier, og det er min vurdering, at alle budskaber er 
leveret sagligt og velbegrundet. Forfatterne har selvfølgelig et budskab med deres udgivelse af 
bøgerne. 
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Det er min vurdering, at jeg med kritiske øjne til det anvendte materiale har skabt egne holdnin-
ger og meninger til de overordnede problemstillinger, som er anvendt og fremført i analyser og 
diskussioner. 

1.6. Afhandlingsstruktur 

Figur 1. Model for afhandlingens struktur 
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Afhandlingen indledes med en gennemgang af baggrunden for etableringen af statslige aktiesel-
skaber og hvilke forudsætninger selskaberne etableres under. 
 
Den teoretiske analyse indledes med en gennemgang af principal-agent problemstillingen, i ho-
vedtræk, for at give et billede af den krydsning som statslige aktieselskaber er. Principal-agent 
afsnittet indeholder endvidere en analyse om udfordringerne ved multiple mål. Analysen giver et 
billede af, hvilke udfordringer ledelsen i selskaberne har, når selskabet skal ledes ud fra aktiesel-
skabernes overordnede formål, samtidig med at skulle forfølge sektorpolitiske hensyn. 
 
Herefter følger en gennemgang af indholdet af de udvalgte corporate governance anbefalinger og 
retningslinjer for statslige aktieselskaber. Gennemgangen skal give et samlet overblik over hvilke 
krav der kan stilles til statslige aktieselskaber samt et billede af, hvor der kan være udfordringer i 
forhold til den særlige selskabsform. 
 
De to analyser skal ses som sideløbende og danner teoretisk baggrund for den empiriske analyse 
og diskussionen. Den empiriske analyse indeholder en undersøgelse af 5 udvalgte selskaber. Ana-
lysen tager udgangspunkt i selskabernes historie, formål, ejerforhold samt stillingtagen til corpo-
rate governance og statens ejerskabsudøvelse. Analyserne indeholder desuden eksempler på si-
tuationer, hvor statens ejerskab har betydet andre vilkår for selskaberne, end hvis selskaberne 
alene var privatejede. 
  
Analyserne vil danne udgangspunkt for en diskussion af statslige aktieselskabers offentliggørelse 
af mål, målopfyldelse og særlige vilkår samt soft law som regulering af corporate governance. 
  
Afhandlingen vil indeholde en konklusion som besvarer problemformuleringen og konkludere på 
baggrund af den foregående analyse og diskussion. 
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2. Statens ejerskab 

2.1. Definition af statslige aktieselskaber 

Udgangspunktet for analysen er selskaber, hvor staten har en ejerandel i selskabet. I praksis er der 
forskellige termer for statsligt ejerskab, som afhænger af selve ejerskabet. 
 
Et statsligt aktieselskab defineres i aktieselskabsloven som et selskab, der har tilknytning til sta-
ten, som et datterselskab har til et moderselskab. Det vil i praksis være tilfældet i selskaber, hvor 
statens aktiepost er større end 50 pct., jf. Aktieselskabsloven:8 
 
Aktieselskabslovens § 2a definerer et statsligt aktieselskab på følgende måde: 
”Et aktieselskab er et statsligt aktieselskab, når den danske stat har samme forbindelse til sel-

skabet, som et moderselskab har til et datterselskab, jf. § 2.” 

 
Aktieselskabslovens § 2, stk. 2 definerer et aktieselskab som et moderselskab, hvis det: 
1) besidder flertallet af stemmerettighederne i et aktie- eller anpartsselskab, 

2) er aktionær eller anpartshaver i et selskab og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af 

medlemmerne i selskabets bestyrelse eller, hvor et anpartsselskab ikke har nogen bestyrelse, di-

rektion, 

3) er aktionær eller anpartshaver og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selska-

bet på grundlag af vedtægterne eller aftale med dette i øvrigt, 

4) er aktionær eller anpartshaver og på grundlag af aftale med andre aktionærer eller anparts-

havere råder over flertallet af stemmerettighederne i selskabet eller 

5) besidder aktier eller anparter i et selskab og udøver en bestemmende indflydelse over dette. 

 

Som det fremgår af Aktieselskabslovens § 2, stk. 2, er der således også tale om et aktieselskab, 
såfremt staten har bestemmende indflydelse. Det vil sige, at det ikke nødvendigvis er den konkre-
te ejerandel, der betyder noget, men derimod hvor meget indflydelse staten har i selskaberne. 
Carsten Greve har følgende definition på et statsligt aktieselskab:9 
 

                                                 

 
8 Lovbekendtgørelse 2006-06-15 nr. 649. 
9 Styring og demokratisk kontrol af statslige aktieselskaber, side 30. 
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”Et statsligt aktieselskab er et selskab organiseret på privatretligt grundlag efter aktieselskabs-

loven, hvor staten ejer alle eller en del af aktierne og har bestemmende indflydelse (på samme 

måde som et moderselskab har på et datterselskab).” 

 
For selskaber, hvor staten er aktionær, men ikke på en sådan måde, at staten har en bestemmende 
indflydelse, anvendes termen, selskab med statslig ejerandel. I denne afhandling diskuteres også 
selskaber, hvori staten er aktionær, men ikke udøver bestemmende indflydelse jf. ovenstående 
definition. Dette gælder for Københavns Lufthavne A/S. Når der i afhandlingen refereres til stats-
lige aktieselskaber, gælder dette dog også for Københavns Lufthavne A/S. Da det er en del af 
afhandlingens overordnede teser, at problemstillingerne gør sig gældende i statslige aktieselska-
ber uanset om staten, i forhold til ovenstående definition, er i besiddelse af bestemmende indfly-
delse eller ej. 

2.2. Baggrunden for etablering af statslige aktieselskaber 

At staten driver virksomhed er ikke nogen ny opfindelse. Staten har særligt været involveret i 
selskaber indenfor infrastruktur. Således blev DSB et statsligt selskab tilbage i 1880’erne, efter at 
have været et privat selskab siden midten af 1800-tallet. I 1990’erne steg antallet af etableringer 
af statslige aktieselskaber eksplosivt. Der findes ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor det 
netop var i 1990’erne, at tiden var moden til etableringerne. 
 
De officielle formål med privatisering i Danmark i 1990’erne, var, at  
 
”private ejerrepræsentanter har nemmere ved at sige fra overfor politikkerne, et kritisk børsana-

lytisk øje, fondsbørsens oplysningsregler skal følges og muligheden for strategisk samarbejde 

lettes.”10  
 
Dertil var yderligere officielle formål med privatiseringen, at  
 

”et vist aktiesalg kan være den mest forpligtende markering af, at driften ønskes varetaget ud fra 

forretningsmæssige principper. Det er ikke nogen selvstændig målsætning at sælge aktier i stats-

lige aktieselskaber. Det afgørende er, at inddragelse af private ejerinteresser ofte vil gavne virk-

somheden og brugerne.”11  

                                                 

 
10 Erfaringer med statslige aktieselskaber, side 22. 
11 Erfaringer med statslige aktieselskaber, side 22. 
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Carsten Greve argumenterer for, at der var flere argumenter for grunden til etableringen af stats-
lige aktieselskaber i 1990’erne, og at hver enkelt etablering havde sin særegne forklaring:12   
 
”Statslige aktieselskaber er ikke kun etableret på grund af markedets nødvendighed, ændringer i 

opgavernes karakter eller en generel overgang til rammestyring, som det ofte er blevet fremhæ-

vet.”  

 

Dette var med stor sandsynlighed forklaringen på visse etableringer, såsom TeleDanmark og Gi-
ro, men der var også andre grunde til etableringen. 
  
”symbolsk tilpasning til institutionaliserede omgivelser og varetagelse af politiske-, administrati-

ve- og ledelsesmæssige interesser, gjaldt især for statslige selskaber, der ikke umiddelbart be-

fandt sig i lige konkurrence, for eksempel Københavns Lufthavn eller Statens Konfektion.” 

 

Dertil kommer en anden mulig forklaring, nemlig at finansministeriet også kunne spille en væ-
sentlig rolle i etableringen af statslige aktieselskaber. Finansministeriet fik ved etableringen af 
statslige aktieselskaber maksimal indflydelse på selskaberne.13 

 

Finansministeriet fremhæver i publikationen Statens selskaber 2010 følgende begrundelser for 
statens ejerskab:14 
 

1. Understøttelse af en udvikling, hvor statslige aktiviteter er blevet konkurrenceudsatte og 
det statslige engagement som heraf ofte reduceret, 

2. Etablering af hensigtsmæssige organisatoriske rammer for monopolaktiviteter med et for-
retningsmæssigt præg, hvor den ønskede politiske indflydelse kan fastlægges i lov, ved-
tægter og eventuelt koncession forud for etableringen af selskabet, og 

3. Etablering af hensigtsmæssige organisatoriske rammer for varetagelse af specielle aktivi-
teter inden for staten eller fællesskaber mellem staten og kommunerne. 

                                                 

 
12 Fra statsvirksomhed til statslige aktieselskaber, side 466. 
13 Fra statsvirksomhed til statslige aktieselskaber, side 466. 
14 Statens selskaber 2010, side 5. 
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2.3. Rammevilkår for statslige aktieselskaber 

Der er ingen tvivl om, at der har været et ønske fra statens side om, at selskaberne skulle mar-
kedsorienteres og konkurrenceudsættes. Større fokus på forretningsmæssige hensyn har for de 
fleste selskabers vedkommende ført til større effektivitet, lavere priser og bedre kvalitet. Samtidig 
med statens ønske om at selskaberne skal drives ud fra forretningsmæssige hensyn, kan der opstå 
politisk behov for regulering. Staten tager sektorpolitiske hensyn samtidig med, at de som ejer 
ønsker, at de statslige aktieselskaber drives ud fra forretningsmæssige hensyn. Den åbenlyse ud-
fordring for staten er, at staten forfølger flere, og i nogle tilfælde modstridende, målsætninger og 
hvordan dette håndteres i praksis. Derfor er der behov for klare retningslinjer for statens udøvelse 
af ejerskabet for statslige aktieselskaber. 
 
Den overordnede målsætning for både staten og statslige aktieselskaber er følgende, og gælder 
også selvom privatisering ikke er aktuel for det pågældende selskab:15 
 
”at et statsligt aktieselskab skal drives professionelt på en sådan måde, at det vil være muligt at 

inddrage private medaktionærer.” 

 

Styringskæden for et statsligt aktieselskab er længere end for de private selskaber, hvilket må 
forventes at gøre selskaberne mindre effektive. 

                                                 

 
15 Staten som aktionær, side 10. 
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Figur 2. Styring i privat- og statsejede selskaber 

 
Kilde: Staten som aktionær, side 76. 
 

Statslige aktieselskaber er ejet af skatteborgerne. Den enkelte borger har ikke anden mulighed for 
at have indflydelse på det enkelte selskab end via det almindelige valgsystem. Det betyder i prak-
sis, at det er den ansvarlige minister, som varetager ejerrollen. Ministeren har derfor ansvaret for 
at sikre sig, at der er parlamentarisk tilslutning for udøvelsen af ejerskabet. Folketinget vil forføl-
ge politiske hensyn, hvorfor det er vigtigt med klarhed omkring rollefordelingen mellem ejeren, 
ministeren, og selskabets ledelse. Overordnet set hviler udøvelse af ejerskabet på følgende prin-
cipper:16 
 

• Troværdighed og legitimitet 

• Respekt for bestyrelsens kompetencer 

• Aktivt ejerskab 

• Åbenhed og gennemsigtighed 

• Hensyn til eventuelle andre aktionærers interesser 
 

                                                 

 
16 Staten som aktionær, side 14f. 



Corporate governance i statslige aktieselskaber 

 
 

15 

 

 

Troværdighed og legitimitet er nødvendigt for, at alle har tillid til, at ejerskabet udøves professio-
nelt og så der ikke opstår tvivl om, hvorvidt staten håndterer sine opgaver som eksempelvis myn-
dighed med objektivitet og neutralitet. Det gælder særligt hvis det statslige aktieselskab er i direk-
te konkurrence med private selskaber. 
 
Som aktionær er staten underlagt Aktieselskabslovens almindelige ordning, og staten er derfor 
forpligtet til at udøve ejerskabet med den uafhængighed, der skal være mellem bestyrelse og akti-
onær. Staten skal derfor have respekt for bestyrelsens kompetencer, da staten ikke bør påtage sig 
ledelsen af statslige aktieselskaber. 
 
Det er vigtigt at en bestyrelses sammensætning og kompetencer står mål med de udfordringer 
selskabet står overfor. Derfor er det vigtigt, at staten udøver aktivt ejerskab, ligesom det også 
gælder for aktionærer i private selskaber. Desuden skal ministeren sikrer sig, at der er politisk 
opbakning til den strategi, der bliver lagt for det statslige aktieselskab. 
 
Det er vigtigt, at Folketinget og offentligheden har mulighed for at følge udviklingen i statslige 
aktieselskaber. Derfor er åbenhed og gennemsigtighed for statens udøvelse af ejerskabet og for-
retningen væsentlig. Statslige aktieselskaber er dog ikke forpligtet til at give informationer om-
kring forretningsmæssige forhold, som kan påvirke konkurrenceevnen. 
 
Inddragelsen af private medaktionærer i et statsligt aktieselskab betyder, at selskabet alene skal 
drives ud fra forretningsmæssige hensyn, så ejerskabet udøves med hensyn til de andre aktionæ-

rers interesser.  
 
Når et statsligt aktieselskab skal drives efter forretningsmæssige hensyn, vil det med andre ord 
betyde, at selskabet skal drives efter egne præmisser, ud fra hvad der tjener selskabet bedst17. 
Hvis sektorpolitiske målsætninger er modstridende med de forretningsmæssige hensyn, kan disse 
indkapsles ved at lade disse indgå i sektorlovgivningen eller gennem indgåelse af servicekontrak-
ter. Således bliver statens rolle tydeliggjort. Dermed kan ejerskabet koncentrere sig om, at skabe 
mest mulig forretningsmæssig værdi for selskabet og dermed bliver ejerskabet ikke en forudsæt-
ning for opfyldelse af sektorpolitiske målsætninger.18 
 
                                                 

 
17 Staten som aktionær, side 16. 
18 Staten som aktionær, side 10. 
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Som aktionær har en minister, på samme måde som en privat aktionær, en række muligheder for 
at styre selskabet. På samme måde som for private aktionærer, er der særlig mulighed for at gøre 
sin indflydelse gældende på generalforsamlingen ved at vælge bestyrelsesmedlemmer og i øvrigt 
være med til at træffe væsentlige beslutninger for selskabet. 
 
Ministerens muligheder adskiller sig på nogle områder i forhold til de private aktionærer. En mi-
nister har ifølge ministeransvarlighedsloven ikke alene mulighed for at forfølge egne interesser. 
Ministeren har en række forpligtigelser overfor Folketinget i forbindelse med udøvelsen af ejer-
skabet. Yderligere kan en minister være tillagt særlige forpligtigelser eller kompetencer i relation 
til et statsligt aktieselskab. 
 
En minister vil, i praksis, kunne disponere i forhold der normalt træffes beslutning om på en ge-
neralforsamling: Selskabets vedtægter, godkendelse af årsrapport og valg af bestyrelse. Vedtæg-
ter kan være væsentlige styringsredskaber for alle aktionærer. På samme måde som valg af besty-
relsesmedlemmer. Ministeren har i relation til ministeransvaret en pligt til at vælge en kompetent 
bestyrelse i statslige aktieselskaber. 
 
Statens muligheder for at udøve indflydelse på et selskabs anliggender afhænger, ifølge Staten 

som aktionær, af statens ejerandele, jf. figur 3. 
 
Figur 3. Muligheder for at øve indflydelse ved forskellige ejerandele 

  
Kilde: Staten som aktionær, side 80. 
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Ministeren har udover ovenstående pligter i forhold til ejerskabet også en række pligter i forhold 
til Folketinget. Ansvaret for driften og formueforvaltningen overgår fra ministeren til selskabets 
bestyrelse og direktion, i det øjeblik en statslig aktivitet overgår til at blive et statsligt aktiesel-
skab. Men ministeren har ifølge ministeransvarsloven forpligtigelser overfor Folketinget, når den 
pågældende minister på statens vegne udøver ejerskab over et statsligt aktieselskab. En minister 
har pligt til, at:19 
 

• varetage statens økonomiske interesser forsvarligt 

• varetage eventuelle sektorpolitiske interesser forsvarligt 

• sikre den fornødne hjemmel for udøvelsen af ejerskabet 

                                                 

 
19 Staten som aktionær, side 81. 
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3. Principal-agent teori 

3.1. Principal-agent teori 

”If you want something done right, do it yourself. This age-old maxim has some of the major 

concerns of modern “incentive theory” at its heart. Incentive theory, however, generally focuses 

on tasks that are too complicated or too costly to do oneself… The central concern is how the 

principal can best motivate the agent to perform as the principal would prefer, taking into ac-

count the difficulties in monitoring the agent’s activities.”20 
 
Baggrunden for principal-agent teorien er, at man, som ejer af et selskab ønsker, at alt skal gøres 
rigtigt, men at man i nogle situationer bliver nødt til at ansætte en agent til at træffe beslutninger-
ne. Principalen er ejer i et selskab, hvor agenter er ansat til, at træffe beslutninger mod en passen-
de aflønning. Agentens beslutninger påvirker selskabets resultater og derfor både sin egen og 
principalens nytte. Principaler og agenter har individuelle målsætninger og ønsker begge at opnå 
maksimal nytte. Målsætningerne samt ønsket om maksimal nytte for begge parter er i konflikt 
med hinanden. 
 
I principal-agent teorien skelnes der mellem symmetrisk information og asymmetrisk informati-
on. Ved symmetrisk information forstås der, at principalen og agenten har og får den samme in-
formation. Dette medfører, at agenten ikke kan snyde principalen, og agenten bærer derfor om-
kostningerne af beslutninger, der ikke stemmer overens med principalens ønsker. Modsætningen 
opstår, når informationen er asymmetrisk. I denne situation har eller får agenten informationer, 
som principalen ikke får. Det betyder, at agenten har mulighed for at maksimere sin egen nytte på 
bekostning af principalens, uden at dette bliver straffet. Det er i denne situation, at der kan opstå 
principal-agent problemer. Principal-agent problemer opdeles grundlæggende i to typer af situati-
oner, moral hazzard og adverse selection. Tidspunktet for de to typer af principal-agent problem-
stillinger adskiller sig fra hinanden. Moral hazard opstår efter, at agenten er ansat, mens den ved 
adverse selection opstår i forbindelse med ansættelse. 
 
Hvis principalen efter ansættelse af agenten ikke har mulighed for at observere agentens handlin-
ger, og derfor er usikker på om agenten handler i principalens interesse, opstår moral hazard pro-
blemet. For at undgå eller minimere dette problem, bør principalen tilbyde agenten en kontrakt, 

                                                 

 
20 Incentives in Principal-Agent Relationships, side 45. 
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der giver agenten nytte ved at træffe de rigtige beslutninger for principalen. Dette kan gøres ved 
hjælp af en kontrakt, der indeholder overvågning eller incitamentsfremmende elementer. Princi-
palen har også mulighed for at lave en kontrakt, der indeholder overvågning af agentens beslut-
ninger og aflønning alt efter, hvor gode beslutninger agenten har truffet for principalen. Fuld-
stændig overvågning kan blive meget omkostningskrævende, hvorfor principalen må overveje 
grad og metode af overvågningen. Endeligt kan principalen også vælge at udforme en kontrakt, 
der indeholder en variabel aflønning, så agenten får incitament til at træffe, de for principalen 
rigtige beslutninger. Dette medfører en konsekvens for agenten, hvis han træffer forkerte beslut-
ninger, hvorfor risikoen for dette minimeres.21 
 
Ved indgåelse af kontrakt med agenten, kender principalen udelukkende agentens kvalifikationer 
tillært ved uddannelse og erhvervserfaring. Principalen kender ikke til agentens beslutningsevner. 
For principalen er det essentielt at ansætte en agent med de rette evner, så agenten kan træffe de 
rigtige beslutninger for principalen. Det kan være svært for principalen at skelne mellem agenter 
med gode og dårlige evner i udvælgelsesproceduren, og det er i denne situation, der opstår adver-
se selection problemer. Løsningen på adverse selection problemet er nøjagtig som ved moral ha-
zard problemet. Principalen må tilbyde agenten en kontrakt indeholdende overvågning, incita-
mentselementer og variabel aflønning.22  
 
Separationen mellem principal og agent medfører jf. ovenstående en række problemstillinger i 
selskaber, hvor principalen ønsker at maksimere sin nytte af sin investering. Principalen er inte-
resseret i, at agenten træffer de rigtige beslutninger, hvilket principalen kun kan vide, hvis han 
besidder og får præcis de samme informationer som agenten. Corporate governance begrebets 
primære funktion er at mindske og løse denne problemstilling.23 
 
De traditionelle corporate governance anbefalinger retter sig mod børsnoterede selskaber og tager 
udgangspunkt i principal-agent teorien, som den er beskrevet i ovenstående. Udgangspunktet er, 
at selskabernes principaler stiller krav om, at selskabet drives så effektivt som overhovedet mu-
ligt. Principalerne har svært ved at vurdere agentens beslutninger, da agenten som udgangspunkt 

                                                 

 
21 Virksomhedens finansielle beslutninger, side 36. 
22 Virksomhedens finansielle beslutninger, side 38. 
23 Stakeholder Theory, Corporate Governance and Public Management: What can the History of State-Run Enter-

prises Teach us in the Post-Enron era?, side 252. 
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besidder og får mere information end principalen. Komitéens Anbefalinger skal minimere risiko-
en for, at agenten ikke træffer de rigtige beslutninger eller kan skjule forkerte beslutninger. 
 
Agenten kan have mulighed for at skjule informationer omkring de forretningsmæssige realiteter, 
uden at bestyrelsen har mulighed for at opdage dette. En direktør, der er bonusaflønnet, kan f.eks. 
have interesse i at levere tal til bestyrelsen, som ikke er korrekte for at få sin bonus. Komitéens 
Anbefalinger har blandt andet til formål at minimere risikoen for, at agenten leverer forkerte data 
eller skjuler eventuelle dårlige beslutninger for principalen. På baggrund af anbefalingerne er det 
formålet, at informationerne fra direktion til bestyrelse danner grundlag for, at principalen kan 
vurdere, om agenten træffer de rigtige beslutninger. 

3.2. Shareholder-/stakeholder perspektiv 

Corporate governance kan anskues ud fra en række forskellige perspektiver. Fælles for perspekti-
verne er, at der enten er tale om et shareholder- eller et stakeholder perspektiv. Indenfor corporate 
governance har Hawley og Williams identificeret fire modeller: The finance model, the steward-
ship model, the stakeholder model og the political model.24 
 
Når corporate governance udøves ud fra et shareholder perspektiv, handler det alene om at skabe 
mest mulig værdi for aktionærerne. The finance model og the stewardship model tager begge ud-
gangspunkt i shareholder perspektivet. 
 
The finance model er direkte sammenligneligt med agent/principal-teorien. Modellen fokuserer 
på forholdet mellem ledelsen og ejerne. Derudover fokuserer modellen på, at ledelsen forfølger 
egne ambitioner og interesser, og at disse ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med ejernes. 
 
The stewardship model har et andet shareholder perspektiv. I modellen forventes det, at ledelsen 
modsat, the finance model, har ambition om at lede selskabet så godt som muligt, i forhold til 
ejernes interesser. Modellens primære fokus er på at øge shareholder value. 
 
Magt er i fokus i the political model. Modellen tager udgangspunkt i fordelingen af magt og 
stemmer mellem de aktive aktionærer indenfor corporate governance begrebet. Derfor antager 
modellen også et shareholder perspektiv. 
 

                                                 

 
24 Corporate governance: Does any Size fit?, side 275. 
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Corporate governance kan også antage et stakeholder perspektiv, hvor formålet er at skabe et 
miljø, hvor forholdet til alle interessenter er godt og hvor alle interessenter får den relevante in-
formation. The stakeholder model fokusere på, at det er ledelsens ansvar at sikre sig, at alle inte-
ressenter tilgodeses og at de har mulighed for at få relevant information. Det er vigtigt, at påpege, 
at der ikke kun er tale om interessenter i form af aktionærer, men alle interessenter. 
 
Figur 4 illustrerer de to forskellige perspektiver. 
 
Figur 4. Shareholder-/stakeholder perspektiv 

 
Kilde: Corporate governance in Multinational Companies, side 8. 
 

Udgangspunktet for corporate governance anbefalingerne i Danmark har været shareholder per-
spektivet. Nørby udvalgets første rapport om god selskabsledelse har i forhold til de internationa-
le anbefalinger et mere snævert syn på corporate governance begrebet. Men der er en tendens til, 
at opdateringerne af anbefalingerne rummer en bredere definition af perspektiverne. De seneste 
anbefalinger, anbefalingerne om god selskabsledelse fra 2010, antager i højere grad end tidligere 
et stakeholder perspektiv, og er dermed i højere grad end tidligere brugbar for statslige aktiesel-
skaber.  
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3.3. Multiple mål 

Statslige aktieselskabers ejerskab adskiller sig væsentligt fra private aktieselskaber. De statslige 
aktieselskaber kan bestå af en eller flere principaler, som har forskellige forretnings- og sam-
fundsmæssige interesser i selskabet og dermed flere mål.  

 
Agenter der fungerer i selskaber med flere mål, har ikke mulighed for at yde optimalt for hvert 
enkelt mål. Agenten vil altid have mere fokus på nogle mål frem for andre. Agenten har derfor 
mulighed for at undskylde manglende målopfyldelse med, at han har forfulgt andre mål. Agenten 
har mulighed for at slippe udenom beskyldninger om ineffektivitet eller inkompetence og det er 
nærmest umuligt for principalen, at vurdere om dette er tilfældet. ”Det svarer til, at give agenten 

et ”get out of jail free” card”.25 
 
Problematikken med agenter der kan skjule ineffektivitet eller informationer grundet flere mål, er 
en problematik, som Komitéens anbefalinger ikke forholder sig til, da anbefalingerne er rettet 
mod selskaber, som har ét mål, at skabe mest mulig værdi for selskabets aktionærer. 
 
Det kan være vanskeligt, at vurdere om et selskabs dårlige resultater skyldes ledelsen eller andre 
forhold. Ledelsen vil som regel være dem, der har den største viden i forhold til selskabet, da de 
er tættest på begivenhedernes gang. Private selskaber er kendetegnet ved at, at ejerne, aktionæ-
rerne, har et personligt incitament, til at sikre et maksimalt investeringsafkast. Hvis en ejer ikke 
er tilfreds med sit investeringsafkast, har ejerne i private selskaber mulighed for at stemme med 
fødderne og afhænde sin ejerandel. Handel med aktier betyder, at et selskab løbende bliver vær-
disat. Det giver ledelsen og den enkelte aktionær mulighed for og interesse i at følge med i sel-
skabets performance. 
 
Hvis staten via et statsligt aktieselskab søger både forretningsmæssige og sektorpolitiske målsæt-
ninger, bliver det vanskeligere at evaluere selskabets resultater. Særligt hvis de sektorpolitiske 
målsætninger formuleres upræcist overfor selskabet eller hvis der opstilles varierende mål over 
tid. For statslige aktieselskab der ikke er børsnoterede, men alene forfølger forretningsmæssige 
målsætninger, vil det også være vanskeligt for ejerne at vurdere selskabernes resultater, da de 
ikke løbende bliver værdisat og måske heller ikke opererer på markeder, hvor de bliver udsat for 

                                                 

 
25 Stakeholder Theory, Corporate Governance and Public Management: What can the History of State-Run Enter-

prises Teach us in the Post-Enron era?, side 258. 
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fuld konkurrence. Der er derfor en vis risiko for, at staten vil optræde som en dårlig ejer, da de 
har svært ved at måle selskabsledelsens resultater. Det er derfor vigtigt, at spillerreglerne for ud-
øvelsen af ejerskabet er så klare som muligt.26 
 
Hvis offentligheden skal have mulighed for at vurdere selskabsledelsens performance samt sta-
tens evne til at fungere som ejer af de statslige aktieselskaber, synes det derfor vigtigt, at spille-
reglerne for udøvelsen af ejerskabet samt målopfyldelse, er offentlige tilgængelige og fremgår af 
selskabernes årsrapport eller hjemmesider. 

                                                 

 
26 Staten som aktionær, side 75f. 
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4. Corporate governance 

Der findes et utal af anbefalinger og retningslinjer for corporate governance i Danmark og inter-
nationalt. Statslige aktieselskaber reguleres i Danmark via flere forskellige anbefalinger, retnings-
linjer og love, hvoraf de væsentligste vil blive gennemgået i de følgende afsnit. 
 
I Danmark er Fondsbørsens anbefalinger, at man efterlever Komitéen for god selskabsledelses 
anbefalinger for god selskabsledelse, efter comply or explain- princippet. Da den overordnede 
målsætning for statslige aktieselskaber, er at de skal drives, så det er muligt at inddrage private 
investorer, er Komitéens anbefalinger relevante i forhold til at vurdere, om selskaberne lever op 
til ”best practice” på området. For statslige aktieselskaber er der desuden udarbejdet en række 
retningslinjer og anbefalinger som har fokus på de problemstillinger der gør sig gældende for 
denne selskabstype. I Danmark er de seneste anbefalinger forankret i Staten som aktionær. Der-
udover har OECD i anbefalingerne Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enter-

prises udarbejdet et sæt anbefalinger for statslige aktieselskaber, som bidrager med et internatio-
nalt perspektiv.  
 
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i staten som aktionær, som er tilrettet de danske forhold der 
gør sig gældende for de statslige aktieselskaber. Dernæst følger en gennemgang og sammenlig-
ning til Komitéens anbefalinger, da jeg vurderer, at det må det være relevant og rimeligt, at de 
som minimum forholder sig til disse anbefalinger. Derudover følger en gennemgang af OECD’s 
Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, da de giver et billede af, hvor 
de danske anbefalinger adskiller sig i forhold til internationale anbefalinger. 

4.1. Staten som aktionær 

I 2003 udgav finansministeriet m.fl. rapporten Statslige aktieselskaber –tilsyn, styring og ansvar. 
Rapporten var et resultat af et tværministerielt embedsmandsudvalgs konklusioner af juridiske 
rammer for statens ejerskabsudøvelse. På baggrund af denne rapport besluttede regeringen, at 
nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse fra finansministeriet, trafikministeriet og økonomi- og 
erhvervsministeriet, der skulle udarbejde retningslinjer for, hvordan de juridiske rammer for ejer-
skabsudøvelsen af statslige ejerskab, skulle håndteres i praktiskudøvelse af ejerskabet. Rapporten 
har udover det tværministerielle samarbejde også involveret bestyrelserne for de statslige aktie-
selskaber, som på to seminarer har givet deres bemærkninger til rapporten. Rigsrevision har også 
afgivet deres bemærkninger til rapporten og har erklæret sig enig i rapportens anbefalinger. Rap-
porten blev offentliggjort i 2004. 
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4.1.1. Retningslinjerne 

Rapporten indeholder en række retningslinjer, som i hovedtræk gennemgås i det følgende afsnit. 
Det er vigtigt at have i mente, at anbefalingerne er supplerende i forhold til Nørby udvalgs anbe-
falinger. Følgende fremgår af staten som aktionær afsnit 1.4. Forventninger til statslige aktiesel-
skaber: 
 
”Det må generelt forventes, at statslige aktieselskaber lever op til den praksis for god selskabsle-

delse, som efterhånden har udkrystalliseret sig for de børsnoterede selskaber, og det forklares, i 

det omfang de afviger herfra.”27  

 

Denne formulering er væsentlig for afhandlingen, da ovenstående understreger, at rapportens 
anbefalinger ikke træder i stedet for Komitéens anbefalinger, men blot skal ses som en præcise-
ring af anbefalingerne. Det betyder, at der gælder samme regler for statslige aktieselskaber som 
for børsnoterede selskaber i forhold til corporate governance. Det betyder også, at comply or ex-

plain- principperne også gælder for de statslige aktieselskaber.28 
 
Anbefalingerne i Staten som aktionær gennemgås nedenfor. 
 

Ansvarsfordelingen 
Ansvarsfordelingen er klar. Statslige aktieselskaber fungerer på samme måde som private selska-
ber. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for beslutninger vedrørende drift og investeringer, og 
har ansvaret for den strategiske ledelse, mens direktionen har ansvaret for den daglige drift. Det 
kan fremgå af vedtægterne, at bestyrelsen har en pligt til at understøtte ministerens overordnede 
tilsyn, ved at ministeren modtager relevant information29. At det statslige aktieselskab er forplig-
tet til at orientere ministeren med vigtigt information, virker som en logisk konsekvens af, at mi-
nisteren skal varetage ejerskabet på statens vegne og derfor kan have brug for information, ud-
over det selskabet normalt ville offentliggøre.   
 

                                                 

 
27 Staten som aktionær, side 30. 
28 Staten som aktionær, side 30. 
29 Staten som aktionær, side 19. 



Corporate governance i statslige aktieselskaber 

 
 

26 

 

 

Kommunikation med eneejede selskaber 
Anbefalingerne for kommunikation er i princippet operationalisering af den oplysningspligt, som 
selskabet, herunder bestyrelsen, kan blive underlagt via vedtægter eller lignende. Det er værd at 
bemærke, at der bør aftales mindst et årligt møde mellem bestyrelsen og ministeren. Derudover er 
det centralt, at informeringen bør følge et ”ingen overraskelser”-princip. Det bør derfor være fast-
lagt, hvornår bestyrelsen skal informere ministeren. Det kunne eksempelvis være ved større stra-
tegiske beslutninger som eksempelvis ved opkøb.30 
 

Procedure for valg til bestyrelser 
Valg af bestyrelsesmedlemmer er en meget vigtig opgave for ministeren. En kompetent og uaf-
hængig bestyrelse kan være af afgørende betydning for et selskab. For de fleste statslige aktiesel-
skabers vedkommende er valg af bestyrelsesmedlemmer et regeringsanliggende. Men ministeren 
har ansvaret for, at identificere relevante bestyrelsesmedlemmer og i samråd med bestyrelsesfor-
manden at sikre sig, at bestyrelsen har den rette kompetenceprofil. Ministeren har i 100 pct. stats-
lige aktieselskaber muligheden for at udpege bestyrelsesmedlemmerne ved en ministerudpegning, 
men det anbefales, at bestyrelsen som hovedregel vælges på generalforsamlingen. I statslige ak-
tieselskaber hvor staten er mindretalsaktionær, gælder ovenstående for antallet af stemmer på 
generalforsamlingen.31 
 

Principper for sammensætning af bestyrelserne 
Det afgørende for anbefalingerne omkring sammensætning af bestyrelserne er, at der skal sam-
mensættes kompetente bestyrelser. Sammensætning af bestyrelsen skal ske på baggrund af en 
kompetenceprofil af bestyrelsen. Således lettes arbejdet med at sikre sig, at bestyrelsen besidder 
de rigtige kompetencer. Dertil skal tillægges, at en bestyrelse endvidere også skal være uafhæng-
ig. Derfor anbefales det, at statsansatte ikke bør indgå i bestyrelserne, da der kan opstå uklarhed 
omkring instruktionsbeføjelser over for pågældende. Til gengæld vil der med sikkerhed også sid-
de statsansatte med særlige kompetencer indenfor eksempelvis infrastruktur- og energiområdet. 
Hvis en statsansat besidder en bestyrelsespost, anbefales det, at der i lovgivningen for det pågæl-
dende selskab skabes klarhed over om den pågældende er underlagt ministerens instruks. Det 
anbefales at en bestyrelse består af 4-6 bestyrelsesmedlemmer, men at der for det enkelte selskab 
må tages stilling til bestyrelsens størrelse.32   
                                                 

 
30 Staten som aktionær, side 20 ff. 
31 Staten som aktionær, side 25ff. 
32 Staten som aktionær, side 26ff. 
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Staten som investor – principper og retningslinjer 
Statslige aktieselskaber vil qua selskabsformens juridiske karakteristika sikre, at selskabets for-
mue er adskilt fra staten. Det fremgår af anbefalingerne, at det så vidt muligt bør undgås at blande 
statens og selskabets økonomi ved garantistiftelse eller lignende. Desuden anbefales det, at der 
efter drøftelse med bestyrelsen fastlægges en forventning til udbytte for det enkelte selskab. Dette 
virker rimeligt, da staten som investor bør have afkast af sin investering.33   
 

Organisering af statens roller 
Der kan opstå tvivl om, hvorvidt et statsligt selskab opnår særlige fordele, hvis udøvelse af ejer-
skab og myndighedsopgaver ligger i samme ministerium. For at styrke tilliden og mindske risi-
koen, er det derfor vigtigt, at der foretages en hensigtsmæssig organisering. Det anbefales derfor, 
at der i ministerier hvor der er en placering af en aktiepost samtidig med, at ministeriet har myn-
dighedsopgaven for det pågældende selskab, at ejerskabsudøvelsen placeres i en del af ministeri-
et, der ikke er direkte involveret i myndighedsopgaven. Endelig anbefales det, at hvis der er mu-
lighed for det, at ejerskabsudøvelse og myndighedsopgaver placeres i forskellige ministerier. 
Derved skabes der større klarhed omkring ministerens rolle og ansvar.34 
 

Forventninger og krav til åbenhed og gennemsigtighed 
Statslige aktieselskaber er underlagt Aktieselskabsloven, hvilket på lige fod med de private sel-
skaber betyder, at de har pligt til straks at give offentligheden meddelelse om væsentlige forhold. 
Derudover forventes det, at de statslige aktieselskaber følger udviklingen indenfor offentliggørel-
se af informationer af ikke-finansielle forhold. Det forventes endvidere at årsrapporten lever op 
til ”best practice”, og at de største statslige aktieselskaber fortsat bibeholder to revisorer. De stør-
ste statslige aktieselskaber forventes at aflægge regnskab efter IAS/IFRS. Endelige anbefales det, 
at selskabernes hjemmesider anvendes til at bringe væsentlig information.35 
 

Forventninger til bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsens ansvar og kompetencer er ligesom i private selskaber underlagt Aktieselskabsloven. 
Derved skal bestyrelsen fungere som kontrolfunktion på vegne af ejere, kreditorer m.fl. Derud-
over har bestyrelsen også en vigtig opgave i forhold til direktionen. Bestyrelsen skal fungere som 
sparringspartner for direktionen og fastlægge selskabets overordnede mål og strategier. Bestyrel-
                                                 

 
33 Staten som aktionær, side 29. 
34 Staten som aktionær, side 30ff. 
35 Staten som aktionær, side 34f. 
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sen forventes at drøfte selskabets særlige vilkår, som følge af at være ejet af staten. Dertil forven-
tes det, at håndteringen af eventuelle interessekonflikter i forhold til selskabet fremgår af besty-
relsens forretningsorden36. Dermed er det en del af bestyrelsens ansvar at drøfte, hvordan selska-
bet skal agere i forhold til staten som ejer. Hvilket er vældig interessant i forhold til denne af-
handlings problemstilling. 
 

Aflønning af bestyrelse og direktion 
De overordnede anbefalinger er, at de statslige aktieselskaber skal kunne tilbyde en konkurrence-
dygtig aflønning. Desuden vægtes det, at vederlag til bestyrelse og direktion præsenteres på et 
detaljeret niveau i årsrapporten. Ministeren drøfter bestyrelsens honorar med bestyrelsesforman-
den og herefter godkendes dette på generalforsamlingen.37 
 

Hensynet til andre politiske målsætninger 
Regeringen vil ofte medvirke til annoncering af planlagte lovgivningsinitiativer og gennemførel-
se af ny lovgivning, som kan påvirke de rammevilkår, de statslige aktieselskaber fungerer under. 
Et statsligt aktieselskab har ikke pligt til ikke at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder eller 
blot at acceptere alle myndighedsafgørelser. Men det er vigtigt, at eventuelle interessekonflikter 
håndteres åbent, velargumenteret og på saglig grundlag. Det anbefales at der aftales retningslinjer 
for håndtering af interessekonflikter mellem ministeren og bestyrelsen. Statslige aktieselskaber er 
desuden pålagt begrænset handlefrihed i forhold til private selskaber, da de statslige aktieselska-
ber skal gøre en ekstra indsats for at sikre, at de overholder loven. Eksempelvis indeholder kon-
kurrencelovgivningen gråzoner, som det er vigtigt at statslige aktieselskaber ikke bevæger sig ud 
i. Det samfundsmæssige ansvar er forskelligt fra selskab til selskab. Det anbefales derfor, at der 
iværksættes en god dialog omkring fortolkningen af selskabets samfundsansvar mellem ministe-
ren og bestyrelsen. Dialogen kan ifølge anbefalingerne eventuel suppleres med en beskrivelse af, 
hvordan det at være ejet af staten og, hvordan samfundsansvaret indgår i selskabet forretnings-
mæssige overvejelser. Beskrivelsen kan være en del af årsrapporten.38  
 
Anbefalingerne er essentielle for afhandlingens problemstilling. Det anbefales at håndteringen af 
interessekonflikter foregår åbent og at dialog omkring håndtering af disse foreslås. Men anbefa-
lingen nævner ikke noget om, at staten skal undgå, at de statslige aktieselskabers rammevilkår 
                                                 

 
36 Staten som aktionær, side 36f. 
37 Staten som aktionær, side 38f. 
38 Staten som aktionær, side 40. 
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ikke må forværres eller forbedres i forholdet til markedet i øvrigt.  Det kan undre, at det ikke bli-
ver stillet som krav at dialog og beskrivelse skal indgå i årsrapporten eller offentliggøres på sel-
skabets hjemmeside. Og at staten bør være underlagt særlige krav, hvis de ændrer rammevilkåre-
ne for de statslige aktieselskaber. 

4.2. Anbefalinger for god selskabsledelse 

Anbefalinger for god selskabsledelse er udarbejdet af Komiteen for god selskabsledelse. I 2001 
udkom de første anbefalinger om god selskabsledelse i Danmark. Baggrunden for rapporten var 
et behov for at undersøge, om der var behov for anbefalinger om god selskabsledelse i Danmark 
og i så fald fremkomme med forslag hertil. Nørby udvalget blev udpeget til denne opgave. Siden 
de første anbefalinger er der sket en stor udvikling indenfor corporate governance, og anbefalin-
gerne er på denne baggrund blevet opdateret i 2003, 2005 og senest i 2010. Komiteen har i 2010 
udarbejdet en revideret udgave, der bl.a. skyldes ændringer i Selskabsloven i 2009, ændrede reg-
ler i Årsregnskabsloven og Revisorloven samt henstillinger fra EU-kommissionen. De opdaterede 
anbefalinger er efter Komiteens overbevisning i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer.39 
 
Aktieselskabsloven har hidtil vedrørt enten bestyrelsen eller direktionen. Selskabsloven har intro-
duceret nye begreber for ledelsesorganerne, ”Det øverste ledelsesorgan” og ”Det centrale ledel-
sesorgan”. Definitionen er følgende:40 
 

• ”Det øverste ledelsesorgan”: 
o Bestyrelsen i selskaber, der har en direktion og en bestyrelse, og 
o Tilsynsrådet i selskaber, der har en direktion og et tilsynsråd. 

 

• ”Det centrale ledelsesorgan”: 
o Bestyrelsen i selskaber, der har en direktion og en bestyrelse, og 
o Direktionen i selskaber, der har en direktion og et tilsynsråd. 

 
Anbefalingerne er gjort obligatoriske for selskaber, som er noteret på Københavns Fondsbørs. 
Anbefalingerne er såkaldt soft law. Det vil sige, at anbefalingerne er underlagt Comply or ex-

plain- princippet, som er forankret i Årsregnskabslovens § 107 b og i børsreglerne.41 
                                                 

 
39 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 3.  
40 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 5.  
41 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 4.  
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Comply or explain- princippet går i alt sin enkelhed ud på, at selskaberne selv bestemmer i, hvor 
høj grad de vil efterleve anbefalingerne. Anbefalinger som ikke efterleves skal forklares. Det er 
således op til markedet, at vurdere om selskabets forklaring er acceptabel. Regulering af anbefa-
lingerne fra Komitéen foregår i lighed med internationale anbefalinger. Det er en udbredt opfat-
telse, at selvregulering er den bedste måde at regulere corporate governance på.42 

4.2.1. Anbefalingerne 

De reviderede anbefalinger indeholder 9 områder: 
 

1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 
2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt samfundsansvar 
3. Åbenhed og transparens 
4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 
5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 
6. Ledelsens vederlag 
7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) 
8. Risikostyring og intern kontrol 
9. Revision 

 
Komitéens anbefalinger gennemgås nedenfor. 
 

Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 
Anbefalingerne har samme fokuspunkter som retningslinjerne i Staten som aktionær. Begge fo-
kuserer på, at der skal gøres en indsats fra aktionærernes side, ved at være aktive og udøve deres 
muligheder for indflydelse. Derudover er det vigtigt, at selskabet og aktionærerne løbende er i 
dialog, så det centrale ledelsesorgan kender aktionærernes holdninger, interesser og synspunk-
ter.43  
 

                                                 

 
42 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 4. 
43 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 8. 
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Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt selskabets samfundsansvar 
Komitéen anbefaler, at selskabets centrale ledelsesorgan vedtager politikker for dets forhold til 
dets interessenter. Ligesom at det også anbefales at der vedtages politikker for selskabets sam-
fundsansvar44. I forhold til Staten som aktionær er forskellen, at der ifølge Komitéens anbefalin-

ger bør vedtages en politik, mens det i Staten som aktionær anbefales at der blot igangsættes en 
dialog mellem bestyrelsen og ministeren. Forskellen skal også ses i lyset af, at den seneste anbe-
faling er ny i forhold til anbefalingerne fra 2005. 
 

Åbenhed og transparens 
Komitéens indgangsvinkel er, at åbenhed og transparens er væsentlige forudsætninger for, at ak-
tionærer og interessenter har mulighed for at vurdere og forholde sig til selskabet45. Anbefalin-
gerne er helt i tråd med anbefalingerne i Staten som aktionær. 

 

Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 
Overordnet set, er anbefalingerne i begge sæt retningslinjer meget lig hinanden46. Det er naturligt, 
da de begge er forbundet med den gældende selskabslovgivning. 
 

Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 
Anbefalingerne adskiller sig en del fra retningslinjerne i Staten som aktionær. Komitéen stiller 
væsentlige flere relevante krav til bestyrelsen end det er tilfældet i retningslinjerne i Staten som 

aktionær. Komitéen pointerer, at det er væsentligt, at medlemmerne af det øverste ledelsesorgan 
altid handler uafhængigt af særinteresser. Retningslinjerne i Staten som aktionær indeholder ikke 
samme krav til uafhængighed, bortset fra at der som hovedregel ikke bør vælges statsansatte som 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Komitéens anbefalinger indeholder en række anbefalinger som ikke er en del af retningslinjerne i 
Staten som aktionær. Det gælder eksempelvis, at Komitéen anbefaler, at medlemmer i det øverste 
ledelsesorgan modtager uddannelse ved tiltrædelse. Derudover anbefaler komitéen, at hvert en-
kelt medlem i det øverste ledelsesorgan vurderer, hvor meget tid det pågældende arbejde vil tage 
af hensyn til at sikre sig, at pågældende ikke påtager sig flere hverv, end at vedkommende kan 
udføre hvervene på professionel og tilfredsstillende vis.  
                                                 

 
44 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 8. 
45 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 9. 
46 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 10. 
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Det er ikke på samme måde præciseret, hvilke krav der bør stilles til bestyrelsesmedlemmerne og 
sammensætningen af bestyrelsen i Staten som aktionær. Det er uhensigtsmæssigt, da der netop er 
behov for at synliggøre uafhængighed og kompetencer i bestyrelsen i statslige aktieselskaber.47 
 

Ledelsens vederlag 
Overordnet set ligger Komitéens anbefalinger tæt op ad retningslinjerne i Staten som aktionær. 
Selskaberne skal tilbyde en konkurrencedygtig aflønning af bestyrelse og direktion. I Komitéens 

anbefalinger ligges der endvidere vægt på, at der i årsrapporten gives oplysninger om vederlagets 
størrelse48. Retningslinjerne i Staten som aktionær, indeholder også dette bortset fra, at det ikke 
fremgår, at bestyrelsesmedlemmernes ordinære vederlag skal specificeres pr. bestyrelsesmedlem. 
Dette virker umiddelbart til at være i strid med statens ønske om gennemsigtighed. 
 

Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) 
Anbefalingen indeholder to anbefalinger. For det første skal årsrapporten og øvrige finansielle 
rapporteringer suppleres med relevante ikke-finansielle oplysninger. For det andet, skal det øver-
ste ledelsesorgan tage stilling til ”going concern” forudsætningen. Retningslinjerne i Staten som 

aktionær lægger også vægt på vigtigheden af, at statslige aktieselskaber rapporterer ikke-
finansielle oplysninger. Stillingtagen til ”going concern”, er ikke en del af retningslinjerne i Sta-

ten som aktionær. Anbefalingen fra Komitéen er ny i forhold til 2005, og vurderes særdeles rele-
vant, også for statslige aktieselskaber. 
 

Risikostyring og intern kontrol 
Komitéen anbefaler, at selskabet identificerer væsentlige forretningsmæssige risici og udarbejder 
politikker og rammer for risikostyringen. Komitéen pointere, at en effektiv risikostyring er en 
forudsætning for, at det øverste ledelsesorgan kan udføre de opgaver, der påhviler disse organer. 
Derudover anbefaler Komitéen, at det øverste ledelsesorgan vurderer, hvorvidt der er behov for 
en ”whistleblower”-ordning49. Der er ikke lignende retningslinjer i Staten som aktionær. Anbefa-
lingerne er også væsentlige for statslige aktieselskaber, så forklaringen herpå, må være, at Staten 

som aktionær, er tilbage fra 2004 og at der sidenhen er kommet mere og mere fokus på risikosty-
ring. 
                                                 

 
47 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 16. 
48 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 18. 
49 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 19. 
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Revision 
Komitéens anbefalinger for revision er en række særskilte anbefalinger som skiller sig væsentligt 
ud fra retningslinjerne i Staten som aktionær. Det eneste krav der stilles til revision i Staten som 

aktionær er, at større statslige aktieselskaber fastholder to revisorer. Komitéen lægger vægt på, at 
det er en vigtig opgave for det øverste ledelsesorgan at sikre en uafhængig, kompetent og om-
hyggelig revision. Det anbefales at det øverste ledelsesorgan sikrer en regelmæssig dialog med 
revisionen, og at det øverste ledelsesorgan og revisionsudvalget mindst en gang årligt mødes med 
revisor uden direktionen. Derudover anbefales det, at det øverste ledelsesorgan mindst en gang 
om året beslutter, hvorvidt der er behov for en intern revision50. Det vurderes væsentligt, at revi-
sor agerer uafhængigt i statslige aktieselskaber, hvorfor det igen er tegn på, at det ikke har været 
et emne, der på samme måde var oppe i tiden, da Staten som aktionær blev udarbejdet.   

4.3. OECD’s Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 

OECD’s Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, er et sæt internatio-
nale anbefalinger, der har til formål at supplere OECD Principles of Corporate Governance fra 
2004. Baggrunden for anbefalingerne er at hjælpe og støtte regeringerne med, at vurdere og for-
bedre den måde hvorpå ejerskabet af statslige aktieselskaber udøves. OECD påpeger, at det er en 
fælles erfaring fra medlemslandene, at selskabstypen er kompleks i forhold til corporate gover-
nance. Anbefalingerne er udgivet i 2005. 

4.3.1. OECD’s Guidelines    

Set med OECD’s øjne er det en stor udfordring at finde balance mellem statens ansvar for aktiv 
udøvelse af ejerskabet samtidig med at holde sig fra at indføre unødig politik gennem ledelsen af 
selskabet. En anden væsentlig udfordring OECD påpeger, er at sikre, at der er lige vilkår på mar-
keder, hvor statslige aktieselskaber konkurrerer med private selskaber.51 
 

                                                 

 
50 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 19. 
51 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, side 3f. 
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På denne baggrund har OECD udarbejdet et sæt anbefalinger for statslige aktieselskaber, som er 
opdelt i følgende hovedområder: 
 

I. Ensuring an Effective Legal and Regulatory Framework for State-Owned Enterprises. 
II.  The State Acting as an Owner 

III.  Equitable Treatment of Shareholders 
IV.  Relations with Stakeholders 
V. Transparency and Disclosure 

VI.  The Responsibilities of the Boards of State-Owned Enterprises 
 
I hovedtræk minder OECD’s Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 
utrolig meget om den danske pendant, Staten som aktionær. Der er med en vis selvfølge også 
forskelle, da OECD’s anbefalinger er internationale retningslinjer, som nødvendigvis må være 
lidt bredere, end de danske. 
 
De områder hvor Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises adskiller sig 
fra Staten som aktionær eller som yderligere præcisere/styrker områderne, og som samtidig er 
relevante for afhandlingen, gennemgås nedenfor: 
 

I. Ensuring an Effective Legal and Regulatory Framework for State-Owned Enterprises 
A. Der skal være en klar adskillelse mellem statens ejerskabsfunktion og øvrige statslige funktio-
ner, der kan have indflydelse på det enkelte statslige aktieselskab. Dette gælder særligt for regule-
ring af markedet52. Dette er i tråd med anbefalingerne fra Staten som aktionær og styrker behovet 
for, at der er en klar adskillelse i ministerierne. 
 
C. Eventuelle public service forpligtigelser, som statslige aktieselskaber er pålagt, og som er fra-
vigende normen, skal ske gennem love eller egentlig regulering. Sådanne forpligtigelser skal of-
fentliggøres, og der skal redegøres for de tilhørende omkostninger hertil53. Denne anbefaling 
kunne med fordel gengives i Staten som aktionær, da det vil bidrage til gennemsigtigheden af 
forholdet mellem staten og de statslige aktieselskaber samt hensynet til forfølgelse af politiske 
hensyn. 
 
                                                 

 
52 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, side 12. 
53 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, side 12. 
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II. The State Acting as an Owner 
A. Regeringen skal udarbejde en ejerskabspolitik, der overordnet set definerer målsætningerne 
for statens ejerskab, statens rolle i forhold til corporate governance samt hvordan ejerskabspoli-
tikken vil blive implementeret54. Anbefalingen stiller krav til, at regeringen skal udarbejde en 
samlet målsætning for ejerskabet af statslige selskaber. Målsætningerne skal prioriteres og skabe 
klarhed omkring statens ejerskabsudøvelse. Set i forhold til danske forhold, vil dette være med til 
at skabe yderligere gennemsigtighed i forhold til ejerskabsudøvelsen samtidig med, at det vil bli-
ve lettere at forstå sammenhængen mellem de enkelte aktieselskaber for offentligheden. 
 

V. Transparency and Disclosure 
E. Statslige aktieselskaber bør offentliggøre relevant information i relation til Principles of Cor-

porate Governance med særligt fokus på områder, hvor det kan have betydning, at staten er ejer. 
Herunder oplysninger om målsætninger og målopfyldelse, ejer- og stemmeforhold, væsentlige 
risikofaktorer og selskabets risikostyring, økonomisk assistance fra staten samt væsentlige trans-
aktioner med nærtstående parter55. Staten som aktionær indeholder ikke retningslinjer i denne 
retning. Selvom Årsregnskabsloven og Komitéens anbefalinger i nogen grad stiller krav til dette, 
kunne denne anbefaling med fordel være at finde i Staten som aktionær.  
 

VI. The Responsibilities of the Boards of State-Owned Enterprises 
E. Det anbefales at der oprettes bestyrelsesudvalg, hvis bestyrelsen finder dette relevant eller 
nødvendigt56. Anbefalingen indgår ikke i staten som aktionær, men afviger ikke fra Komitéens 

anbefalinger.  

                                                 

 
54 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, side 13. 
55 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, side 16. 
56 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, side 17. 
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5. Analyse af statslige aktieselskabers ejerforhold og offentliggørelse af corporate gover-
nance 

Ejerskabsstrukturen i statslige aktieselskaber er meget forskellig. Der er selskaber der alene er 
ejet af staten og der er selskaber, der har inddraget private medejere i mere eller mindre grad. Den 
følgende gennemgang af statslige aktieselskabers ejerforhold og offentliggørelse af corporate 
governance indeholder derfor 5 statslige aktieselskaber, som har hver sin særegne ejerskabsstruk-
tur. 

5.1. TV 2 DANMARK A/S 

TV 2 DANMARK A/S er i dag et statsligt aktieselskab, med staten som eneaktionær. Staten har 
forsøgt at sælge TV 2, men uden held. Det interessante i denne sammenhæng er, at staten som 
ejer af TV 2 er kommet i søgelyset i forbindelse med bl.a. etableringen af TV 2 radio, som blev 
en kæmpe fiasko for selskabet. Det interessante er fordelingen af ansvar og mål samt hvorledes 
dette kommer til udtryk i det offentliggjorte materiale om corporate governance.  

5.1.1. Historie 

Ved etableringen af TV 2 i 1986 besluttede Folketinget sig for at bryde DR’s monopol på lands-
dækkende tv-formidling og udsætte DR for konkurrence. TV 2 gik i luften i efteråret 1988, tre år 
senere kunne de kalde sig landets mest sete tv kanal. I 1998 introducerede selskabet hjemmesiden 
www.tv2.dk, som i dag er en af landets mest besøgte hjemmesider.  
 
I efteråret 2000 fik TV 2’s søster kanal, TV 2 Zulu premiere. TV 2 Zulu skulle sikre fortsat vækst 
i antallet af unge seere. Fra starten af 2003 blev TV2 Zulu delvist brugerbetalt. 2003 blev også 
året, hvor TV 2 fik sin tredje TV kanal, TV 2 Charlie. TV 2 Charlies formål var at give den voks-
ne del af befolkningen et alternativ i forhold til det øvrige udbud af TV kanaler på markedet. I 
efteråret 2005 gik TV 2 i luften med endnu en TV kanal, TV 2 FILM. TV 2 FILM sender film 24 
timer i døgnet. Et år efter bød TV 2 på endnu en kanal. Den 1. december 2006 bød TV 2 vel-
kommen til TV 2 NEWS. TV 2 NEWS leverer nyheder 24 timer i døgnet. Den 1. februar 2007 
gik TV 2 Radio i luften.  
 
Foråret 2008. TV 2’s bestyrelse afskediger 136 medarbejdere og afhænder delvist TV 2 Radio 
som en del af en vedtaget spareplan.57 

                                                 

 
57 www.tv2.dk 
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5.1.2. Formål, mission og vision 

”Selskabets formål er at drive medievirksomhed og anden hermed beslægtet eller relateret virk-

somhed. Selskabet skal drive public service-programvirksomhed, såfremt der er meddelt tilladel-

se hertil i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, kap. 6a.”58 

 

I fuld overensstemmelse med formålet ved etableringen af statslige aktieselskaber skal selskabet 
drives på et forretningsmæssigt grundlag.59 
 

TV 2 DANMARK A/S har en todelt forretningsmodel. Hovedkanalen TV 2 er hovedkanal, og er 
underlagt en række public service-forpligtigelser60. De øvrige kanaler, TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, 
TV2 FILM og TV2 NEWS, er uden for public service-forpligtigelserne og drives efter særskilte 
programtilladelser. Foruden de nævnte nichekanaler, indgår TV 2 koncernen i et joint venture 
samarbejde med MTG A/S om sportskanalen TV 2 Sport.61 
 
Tv-stationen TV 2 er underlagt en public service-forpligtigelse, og oplever en øget konkurrence 
og taber markedsandele. Dertil rammes hovedkanalen af den generelle samfundsøkonomiske af-
matning samtidig med øget konkurrence på reklamesiden. Det er hovedforklaringen på, at hoved-
kanalen er underskudsgivende. TV 2 DANMARK A/S har derfor en skrøbelig forretningsmodel, 
men dette skulle gerne ændres i 201262. I 2012 indføres der abonnementsbetaling på hovedkana-
len og den er dermed ikke længere udelukkende reklamefinansieret.63  
 
TV 2 DANMARK A/S’ øvrige kommercielle aktiviteter består af en række niche tv-kanaler, in-
ternetaktiviteter mv. TV kanalerne er baseret på samme forretningsmodel som konkurrenternes. 
De bygger på en forretningsmodel med abonnementsbetaling. Niche tv-kanalerne, TV 2 Zulu, TV 
2 Charlie, TV 2 FILM og TV 2 NEWS er etableret for at sikre en stabil indtægt og er alle over-
skudsgivende.64  

                                                 

 
58 Statens selskaber 2010, side 82.  
59 Vedtægter for TV 2 DANMARK A/S, stk. 2.2. 
60 Public service-forpligtelserne og en redegørelse herfor fremgår af TV 2 public service-redegørelse 2009. 
61 Statens selskaber 2010, side 83. 
62 TV 2 DANMARK A/S Årsrapport 2009, side 8. 
63 Statens selskaber 2010, side 83. 
64 TV 2 DANMARK A/S Årsrapport 2009, side 8. 
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5.1.3. Ejerforhold, særligt i forhold til staten 

I 2002 indgik regeringen og Dansk Folkeparti et nyt medieforlig, hvoraf det fremgår at TV 2 skal 
privatiseres. TV 2 DANMARK A/S stiftes. To år senere er TV 2 DANMARK A/S klar til salg. 
Staten forventer, at ville sælge mellem 51 og 66 pct. af aktierne. Anden fase af privatiseringspro-
cessen gik i gang i 2004. Kulturministeriet modtog otte reelle bud på TV 2 DANMARK A/S. 
Men regeringen meddelte i 2005, at den igangværende privatisering udsættes på ubestemt tid, da 
man afventer en afgørelse på igangværende EU-sager.65 
 
EU-sagerne drejer sig om tilbagebetaling af statsstøtte og rekapitalisering af selskabet. Retten 
afsagde i første instans, dom den 22. oktober 2008, og gav TV 2 DANMARK A/S og staten 
medhold i forhold til statsstøtte til TV 2 DANMARK A/S i perioden 1995-2002. I forhold til re-
kapitalisering af selskabet er der ikke afsagt dom endnu, da der er iværksat en undersøgelsespro-
cedure i forhold til statsstøttesagen og der derfor afventes en afgørelse på denne retssag.66 
 
TV2 DANMARK A/S er underlagt lov om TV2 DANMARK A/S og ejerskabet udøves af kul-
turministeriet.67 

5.1.4. Økonomien i TV 2 DANMARK A/S undersøges 

Resultaterne levede langt fra op til forventningerne i 2007. Selskabet havde store omkostninger 
til nye aktiviteter og langt færre indtægter end forventet. Derfor iværksatte bestyrelsen i foråret 
2008 en spareplan, der skulle spare selskabet for ca. 200 mio. kr. Spareplanen var ikke nok til at 
sikre nødvendige kreditfaciliteter til selskabets finansieringsbehov. Derfor iværksatte regeringen 
en midlertidig kreditfacilitet på én mia. kr., som skulle redde selskabet på den korte bane. 
 
For at Kommissionen ville gå med til denne kreditfacilitet, blev det et krav, at TV 2 DANMARK 
A/S skulle udarbejde en omstruktureringsplan, der skulle sikre, at der ikke blev behov for statslån 
i fremtiden. TV 2 sendte omstruktureringsplanen til Kommissionen i februar 2009. Hovedbud-
skabet i omstruktureringsplanen var, at TV 2 havde behov for, at staten stiller garanti- og kredit-
faciliteter til rådighed frem til 2012, hvor der indføres abonnementsvilkår for hovedkanalen TV 2. 
Dette skulle afhjælpe det store underskud på hovedkanalen og dermed sikre en sund økonomi. 

                                                 

 
65 www.tv2.dk 
66 Statens selskaber 2010, side 86. 
67 Lov om TV 2 DANMARK A/S, lov nr. 438 af 10. juni 2003. 
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Statslånet medførte, at Folketingets finansudvalg i 2008 iværksatte en revisionsmæssig undersø-
gelse af TV 2’s økonomi. Rigsrevisionen fik til opgave at udarbejde denne undersøgelse og be-
dømmelse, og offentliggjorde resultatet i maj 2009. Konklusionen var, at årsagen til den dårlige 
økonomiske situation og behovet for statslånet, skyldtes en utilfredsstillende håndtering af øko-
nomien af den daværende ledelse i 2006 og 2007.68 
 
Rigsrevisionens overordnede resultater af undersøgelsen var, at ledelsens håndtering af selskabets 
økonomi i 2007 var særdeles utilfredsstillende, og at håndteringen ikke levede op til principperne 
for god selskabsledelse. Direktionen igangsatte initiativer, som byggede på urealistiske budgetter 
i 2006 og 2007, herunder eksempelvis TV 2 Radio. Initiativerne og svigtende reklamesalg påvir-
kede i den grad selskabets økonomi i 2007. Bestyrelsen forholdte sig ikke tilstrækkeligt kritisk til 
de udarbejdede budgetter og reagerede ikke da det viste sig, at økonomien begyndte at skride. 
Derudover iværksatte direktionen en række initiativer, som bestyrelsen ikke havde kendskab til. 
Endelig har kulturministeriet som eneejer ikke været tilstrækkelig kritisk i forhold til at sikre sig, 
at der ikke ville blive behov for udvidelse af de økonomiske rammer i forhold til de mange nye 
initiativer. Derudover er det rigsrevisionens opfattelse, at kulturministeriet ikke varetog aktivt 
ejerskab, da de i 2008 fik kendskab til, at forretningsførelsen i TV 2 havde været kritisabel i 
2007.69 
 
Den 20. maj 2009 afgav statsrevisorerne beretning til Folketinget med udgangspunkt i rigsrevisi-
onens undersøgelse. Statsrevisorerne fandt det stærkt kritisabelt, at den daværende bestyrelse 
generelt har holdt sig passiv, herunder i forhold til de nye initiativer der blev iværksat i 2006 og 
2007. Derudover fandt statsrevisorerne det naturligt, at kulturministeriet burde have forholdt sig 
til økonomien i selskabets investeringer. Endeligt finder statsrevisorerne, at Kulturministeren 
ikke udførte sit ejerskab tilstrækkeligt aktivt, da Kulturministeren blev bekendt med forretnings-
førelsen i 2008.70 
 
TV 2’s daværende ledelse skød tilbage efter rigsrevisionens offentliggørelse af deres undersøgel-
se. Anders Kronborg, daværende økonomidirektør, mente rigsrevisionen havde skrevet en fristil 

                                                 

 
68 Statens selskaber 2010, side 85f. 
69 Beretning til Statsrevisorerne om TV 2 Danmark A/S’ økonomi, side 1f. 
70 Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 13/2008. 
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og at der ikke foreligger et eneste regnestykke til grundlag for rigsrevisionens konklusioner71. 
Tidligere direktør, Per Mikael Jensen, understreger kritikken ved at kalde den værdiløs og grinag-
tig. Han mener i tråd med Kronborg, at undersøgelsen ikke er dokumenteret, da der ikke forelig-
ger et eneste regnestykke i rapporten og at ethvert salg i øvrigt vurderes på skøn- hvilket derfor 
gør det naturligt, at der er usikkerheder. Han forsvarer endvidere kulturministeriet og Kulturmini-
steren, som han har haft et fint samarbejde med gennem hans tid som direktør. Han finder endvi-
dere ikke, at det er ejerens rolle, at skulle forholde sig til, hvorvidt der skulle etableres en ny-
hedskanal eller ej.72 
 
På baggrund af rigsrevisionens konklusion blev der iværksat en granskningsundersøgelse og en 
undersøgelse foretaget af et ekstremt uafhængigt revisionsfirma samt Kammeradvokaten af kul-
turministeriet. Undersøgelserne havde til formål, at undersøge om der var grundlag for at rejse en 
erstatningssag mod selskabets daværende ledelse. Begge undersøgelser viste, at det ikke var mu-
ligt, at konstatere om TV 2 DANMARK A/S havde lidt tab på grund af ledelsens håndtering af 
økonomien. Kammeradvokaten og kulturministeriet besluttede på dette grundlag, at der ikke 
skulle rejses en erstatningssag mod den daværende ledelse.73    

5.1.5. Corporate governance og offentliggørelse af statens ejerskabsudøvelse 

TV 2 DANMARK A/S havde økonomiske problemer i 2006 og 2007. Det undersøges derfor i 
dette afsnit om selskabet offentliggør, hvorledes selskabet drives i henhold til corporate gover-
nance og i forhold til målforfølgelse i årsrapporterne fra 2006 og 2007. Endelig undersøges det, 
om der er offentliggjort informationer om corporate governance i 2009, der øger gennemsigtig-
heden af ejerskabsudøvelsen. 
  
Corporate governance anbefalingerne fylder i den seneste årsrapport syv sider, som i detaljer be-
skriver stillingtagen til gældende anbefalinger. Selskabet beskriver, at de følger komitéens anbe-

falinger, men at der er anbefalinger, der ikke er relevante for selskabet. Derudover beskrives det, 
at staten udøver sit ejerskab i henhold til anbefalingerne i staten som aktionær, og at dette skyldes 
det særlige forhold, at staten er eneaktionær. 
 

                                                 

 
71 Ministerium overså TV 2s problemer. 
72 Per Mikael: Kritikken er grinagtig. 
73 Statens selskaber 2010, side 85f. 
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Som en følge af rigsrevisionens kritik af den økonomiske håndtering, fremgår det af årsrapporten, 
at det nu er en del af vedtægterne, at selskabet er forpligtet til at orientere kulturministeriet om 
forhold som vurderes væsentlige, såfremt der er tale om økonomiske forhold, principielle beslut-
ninger eller ændringer i selskabets strategi. 
 
Anbefalingerne følger overordnet set Komitéens anbefalinger og det fremgår af årsrapporten, at 
selskabet er bevidste om det særlige forhold, der knytter sig til selskaber der er statslige. En vig-
tig bemærkning til corporate governance afsnittet er, at de skriver, at alle deres bestyrelsesmed-
lemmer er uafhængige, hvilket er interessant i forhold til anbefalingerne i Staten som aktionær.74 

 
Der er ingen stillingtagen til statens ejerskabsudøvelse eller corporate governance anbefalinger i 
årsrapporten fra 2006 og 2007.75 

5.2. Sund og Bælt Holding A/S 

Sund og Bælt Holding A/S er et 100 pct. statsligt aktieselskab. Selskabet er særlig interessant for 
denne afhandling, da det tilbage i 2005 blev vedtaget, at taksterne for passage af Storebæltsbroen 
skulle nedsættes. Taksterne for passage fastsættes ikke af selskabet selv, men alene af staten.  

5.2.1. Historie 

Den historiske baggrund for etableringen af Sund og Bælt var, at selskabet skulle varetage driften 
af Storebælt A/S. Storebæltsforbindelsen består af to broer, østbroen og vestbroen, samt en tun-
nel. Anlægsarbejdet foregik fra 1988 til 1998. Motorvejen over Storebælt blev åbnet i 1998 og 
tunnelen i 1997. 
 
I tiden omkring vedtagelsen af anlægsloven for den faste forbindelse i 1987, var den generelle 
holdning til storebæltsforbindelsen skeptisk og negativ blandt befolkningen. Få år efter åbningen 
var holdningen vendt. 85 pct. var positive og kun 4 pct. negative. Dertil er trafikken over bæltet 
steget betragteligt siden. En almindelig dag i 1996 krydsede 73.000 personer bæltet. Tallet var to 
en halv gang højere i 2006. 
 
Østbroen har en gennemsejlingshøjde på 65 meter og et frit spænd på 1624 meter. På beslutnings-
tidspunktet i 1987 var et frit spænd på 1624 meter ikke realiseret noget andet sted i verden. Blot 3 

                                                 

 
74 TV 2 DANMARK A/S ÅRSRAPPORT 2009, side 49f.  
75 TV 2 DANMARK A/S ÅRSRAPPORT 2006 og 2007. 
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måneder før storebæltsforbindelsen åbnede, åbnede Akashi-Kaikyo broen i Japan med et spænd 
på 1991 meter. Storebæltsbroens spænd er stadig verdens næstlængste, og har givet de involvere-
de danske ingeniører en unik viden, som er efterspurgt verden over.76 
 
I 1991 underskrev Danmark og Sverige aftalen om bygningen af en fast forbindelse over Øre-
sund. Øresundskonsortiet etableres, hvoraf Sund og Bælt Holding A/S ejer 50 pct. Øresundsbroen 
åbnede i 2000. Broen fik en langsom start, men efter fem år kom der endelig den ønskede frem-
gang. 
 
Derudover har Sund og Bælt også ansvaret for datterselskaberne Sund og Bælt Partner A/S, Fe-
mern Landanlæg A/S og BroBizz A/S. Partner A/S bistår med rådgivning på bro- og tunnelpro-
jekter over hele verden. Femern A/S er etableret med henblik på at varetaget ejerskabet og finan-
sieringen af de danske landanlæg i forbindelse med den faste forbindelse over Femern Bælt. 
BroBizz A/S har til formål at udvikle brugen af BroBizz’en som betalingsmiddel.77 

5.2.2. Formål, mission og vision 

”Selskabets formål er i overensstemmelse med lov om Sund og Bælt Holding A/S at eje aktierne i 

A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund og Bælt Partner A/S, A/S Femern Landanlæg, Femern Bælt 

A/S samt Brobizz A/S.”78 

 

Derudover har Sund og Bælt Holding A/S følgende vision og mission:79 
 
”Sund og Bælt vil gøre det nemmere at være rejsende i Danmark” 

  
”Sund og Bælt skal drive og udvikle sine aktiviteter i den overordnede infrastruktur effektivt, så 

de er til gavn for den danske befolkning og befolkningen i nabolandene.” 

 

Sund og Bælts primære opgave er at eje og drive forbindelserne Storebælt og Øresund samt Fe-
mern med tiden. Det skal ske med en høj tilgængelighed og et højt sikkerhedsniveau. Samtidig 
skal selskabet sikre en tilbagebetaling af lån, der er optaget indenfor en rimelig tidshorisont.80 
                                                 

 
76 Landet, vandet og broen, side 176. 
77 www.sundogbaelt.dk 
78 Statens selskaber 2010, side 77. 
79 www.sundogbaelt.dk 
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5.2.3. Ejerforhold, særligt i forhold til staten 

Sund og Bælt Holding A/S har fra start af været 100 pct. ejet af staten. Det er uklart hvad strate-
gien for Sund og Bælt Holding A/S er på sigt. Der er dog intet der tyder på, at staten vil involvere 
private investorer på den korte bane. 
 
Sund og Bælt Holding A/S er underlagt Lov om Sund & Bælt Holding A/S, lov nr. 588 af 24. 
juni 2005, og ejerskabet udøves af transport- og energiministeriet.   

5.2.4. Takstnedsættelse på Storebæltsbroen 

Storebæltsforbindelsens økonomi var i 2005 utrolig gunstig, og det var en af grundene til at for-
ligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen i juni 2005 besluttede, at der var grundlag for at 
nedsætte taksterne på forbindelsens vejdel. Derudover besluttede forligspartierne, at ansvaret for 
reinvesteringer på jernbanen skulle overgå fra DSB til Storebæltsforbindelsen, der ligeledes skul-
le afholde udgifterne hertil. Baggrunden for beslutningen om at udgifterne til reinvesteringer på 
jernbanen skulle overdrages til Storebæltsforbindelsen var, at DSB ikke havde afsat midler til 
dette i deres budgetter.81 
 
Af Lov om Sund & Bælt Holding A/S, lov nr. 588 af 24. juni 2005 er følgende vedtaget ved lov: 

82 
 
”§ 4. Banedanmark er infrastrukturforvalter for jernbanedelen på den faste forbindelse over Sto-

rebælt. Banedanmark er infrastrukturforvalter på de danske jernbanetilslutningsanlæg til den 

faste forbindelse over Øresund (Kastrupbanen og Vigerslevbanen).  

Stk. 2. A/S Storebæltsforbindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jern-

banedelen af den faste forbindelse over Storebælt og afholder udgifterne hertil. A/S Øresundsfor-

bindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til de danske jernbanetilslut-

ningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund (Kastrupbanen og Vigerslevbanen) og afhol-

der udgifterne hertil.”  

 

                                                                                                                                                              

 
80 Sund og Bælt Holding A/S Årsrapport 2009, side 2. 
81 Politisk aftale om Storebæltstakster mv., side 1f. 
82 Lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov nr. 588 af 24. juni 2005. 
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”§ 16. For benyttelse af motorvejsforbindelsen over Storebælt opkræver A/S Storebæltsforbindel-

sen betaling.  

Stk. 2. Transport- og energiministeren fastsætter niveauet for betalingen og principperne for re-

gulering af denne, jf. dog stk. 3.  

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan A/S Storebæltsforbindelsen ændre gældende generelle 

rabatordninger og indføre nye rabatordninger, i det omfang dette ikke påvirker betalingsniveauet 

væsentligt.”  

 
Dermed har ministeren alene ansvaret for at fastsætte taksterne for passage af Storebæltsbroen. 
Sund og Bælt har mulighed for at lave særlige rabatordninger, men disse skal være i overens-
stemmelse med den fastsatte takst. Derudover er Sund og Bælt pålagt at varetage vedligeholdel-
sen af jernbanen under Storebælt.  
 
Den politiske aftale mellem forligspartierne betød, at taksterne blev sænket 20 pct. for personbiler 
og 5 pct. for lastbiler og busser. Takstreduktionen og vedligeholdelsen af jernbanen under Store-
bælt påvirkede i den grad Sund og Bælts resultat i 2005. Resultatet blev i 2005 et underskud på 
117 mio. kr. før skat og dagsværdireguleringer mod et overskud på 230 mio. kr. i 2004. Som en 
konsekvens af at Storebælt A/S blev pålagt overtagelsen af vedligehold og reinvesteringer fra 
Banedanmark, blev resultatet påvirket med 400 mio. kr. i form af merafskrivninger. Takstnedsæt-
telsen påvirkede indtægterne i negativ grad med 30 mio. kr.83  

5.2.5. Corporate governance og offentliggørelse af statens ejerskabsudøvelse 

Taksnedsættelse på passage af Storebæltsbroen foregik i 2005. Derfor vil corporate governance 
afsnittene i årsrapporten for 2005 samt den seneste årsrapport gennemgås for, at se om forholdet 
til staten eller offentliggørelse af forholdet har udviklet sig siden 2005. 
 
Corporate governance afsnittet fylder en halv side i Sund og Bælts Årsrapport fra 2009. Det 
fremgår af afsnittet, at selskabet tilstræber at følge retningslinjerne i Staten som aktionær i for-
hold til selskabets ledelse. Derudover fremgår det at selskabet opfylder Komitéens anbefalinger 
med tre undtagelser.84  
 

                                                 

 
83 Statens selskaber 2006, side 74. 
84 Sund og Bælt Holding A/S Årsrapport 2009, side 28. 
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Ét; aktionæren foretager en vurdering af nødvendige kompetencer for den samlede bestyrelse. 
Ifølge Komitéens anbefalinger bør bestyrelsen foretage en vurdering af, hvilke kompetencer be-
styrelsen bør have.   
 
To; selskabet har ikke opstillet formelle regler for alder og antallet af bestyrelsesposter, som et 
bestyrelsesmedlem må varetage. Selskabet beretter, at dette er en del af aktionærens overvejelse i 
forbindelse med udvælgelse af nye bestyrelsesmedlemmer. Dette strider mod Komitéens anbefa-

linger, i forhold til de gældende anbefalinger på offentliggørelsestidspunktet for årsrapporten fra 
2009. Der er dog sket en ændring vedrørende denne anbefaling i forbindelse med den seneste 
version af Komitéens anbefalinger. Der er ikke længere noget krav til aldersgrænse, men det an-
befales, at selskabet selv udarbejder en aldersgrænse som offentliggøres. Derudover er der ikke 
længere anbefalinger, der bestemmer hvor mange tillidshverv et bestyrelsesmedlem må have. 
Men det anbefales, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer vurderer tidsforbruget for hvervet som 
bestyrelsesmedlem i selskabet, og på den baggrund foretager en vurdering af, om det således er 
muligt at varetaget hvervet tilfredsstillende. 
 
Tre; bestyrelsens vederlag fastsættes af aktionæren, mens direktionens vederlag fastsættes af be-
styrelsen. Ifølge Komitéens anbefalinger bør bestyrelsen selv udarbejde en vederlagspolitik, som 
efterfølgende godkendes på generalforsamlingen.  
 
Årsrapporten fra 2005 indeholder ingen stillingtagen til statens ejerskabsudøvelse og indeholder 
heller ikke et corporate governance afsnit.85 
 
Udover ovenstående er der ikke offentliggjort informationer omkring håndteringen af statens 
ejerskabsudøvelse. 

5.3. Post Norden AB 

Post Norden AB er 100 pct. ejet af den danske og svenske stat, som ejer 100 pct. af det danske 
selskab, Post Danmark A/S. Som ejer af Post Danmark A/S er Post Norden AB særlig interessant 
i denne sammenhæng, da Post Danmark A/S tidligere har haft inddraget private investorer, og da 
Post Norden AB er en fusion der, skal sikre selskabet mod den frie konkurrence, som vil præge 
markedet i fremtiden. Liberaliseringen af markedet, har fået staten til at styrke forretningsgrund-
laget inden et fremtidigt salg af selskabet.  

                                                 

 
85 Sund og Bælt Holding A/S Årsrapport 2005. 



Corporate governance i statslige aktieselskaber 

 
 

46 

 

 

5.3.1. Historie 

Postvæsenets ”fødselsattest” blev udsendt tilbage i 1624 af Christian IV, i form af ”Forordning 
om post-budde”. Der blev oprettet ni postruter og i København blev der udnævnt en postmester. 
Postmesteren skulle opholde sig to timer på Børsen hver dag og tage sig af administrative og 
praktiske forretninger. 
 
Sidenhen blev telegrafvæsenet og postvæsenet i 1927 samlet i Post og Telegrafvæsenet. I 1986 
adskilles Post og Telegrafvæsenet igen, i et generaldirektorat og 6 statsvirksomheder. 1. januar 
1991 etableres TeleDanmark A/S og GiroBank A/S. GiroBank fik eneret på at bruge Postvæse-
nets posthuse som filialnet. 
 
I 1995 blev Postvæsenet en selvstændig offentlig virksomhed, med Trafikministeren som eneejer, 
og derfor udpeger Trafikministeren bestyrelsen i Post Danmark. Selskabet ledes af en direktion. 
Folketinget vedtog i 2002 Lov om Post Danmark A/S, lov nr. 409 af 6. juni 2002. Post Danmark 
som A/S blev en realitet på en ekstraordinær generalforsamling den 28. juni 2002, med tilbage-
virkende kraft fra 1. januar. 
 
CVC Capital Partners køber i 2005, 22 pct. af aktiekapitalen i Post Danmark af staten. Derudover 
udbydes der 3 pct. af aktierne til medarbejderne i Post Danmark. Samme år overtager Post Dan-
mark 50 pct. minus en aktie i det belgiske postvæsen, DePost-LaPoste fra den belgiske regering. 
Opkøbene fortsætter og i 2007 køber Post Danmark 51 pct. af aktierne i vognmandsselskabet 
Transportgruppen A/S. Et opkøb der styrker Post Danmarks position på stykgodsområdet.86 
 
I foråret 2008 blev det offentliggjort, at der var planer om at fusionere Post Danmark og Posten 
Sverige. Fusionen Posten Norden AB blev en realitet i juni 200987. En fusion der skal styrke sel-
skabet imod internationale konkurrenter.  

                                                 

 
86 www.postdanmark.dk 
87 www.postennorden.dk 
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5.3.2. Formål, mission og vision 

Posten Norden AB har følgende formål: 88 
 
”Selskabet driver landsdækkende postvirksomhed i Sverige og Danmark gennem henholdsvis 

Posten AB og Post Danmark A/S” 
 
Det fusionerede selskab arbejder med kommunikation og logistik. Selskabets aktiviteter består af 
en brevforretning i Danmark, en brevforretning i Sverige, en nordisk logistikforretning samt en 
informationslogistikforretning.  
 
Posten Norden AB har følgende mission og vision:89 
 

”Med Posten Norden når du frem til den, du vil, i rette tid, sikkert og effektivt.” 

 

”Posten Norden leverer kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse kun-

der. 

• Posten Norden udvikler via ejerskab, partnerskab og samarbejde stærke og lønsomme, in-
ternationale logistik- og informationslogistikforretninger. 

• Posten Norden er en attraktiv og udviklende arbejdsplads med engagerede og motiverede 

medarbejdere. 

• Posten Norden er kundernes miljørigtige valg.” 
 

Post Danmark A/S har også en mission og vision:90 
 
”Post Danmark leverer med kvalitet en basal og universel postservice til alle afsender- og mod-

tagerkunder i Danmark.” 

 
”Post Danmark er anerkendt af kunderne som en førende virksomhed i logistik- og distributions-

branchen i Danmark.” 

 

                                                 

 
88 Statens selskaber 2010, side 60. 
89 www.postennorden.dk 
90 www.postdanmark.dk 
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Post Danmark A/S har med henblik på at realisere visionen udarbejdet Strategi 2012. Fokusom-
råderne i strategiplanen er Lønsom vækst og Excellente processor.91 

5.3.3. Ejerforhold, særligt i forhold til staten 

Fusionen mellem Posten AB og Post Danmark A/S blev som tidligere nævnt en realitet i juni 
2009. Koncernen blev stiftet den 24. juni og endelig konsolideret 1. juli 2009. Posten Norden AB 
ejes af den danske og svenske stat. Den danske stat ejer 40 pct., mens den svenske stat ejer 60 
pct. Stemmerne er ligeligt fordelt mellem den danske og svenske stat. 
 
CVC Capital Partners frasolgte sin andel på 22 pct. af aktierne i Post Danmark A/S op til fusio-
nen. Dermed bestod Post Danmarks ejerskabskreds af staten med 97 pct. og medarbejderne med 
3 pct. I den forbindelse blev der etableret et tilbagekøbsprogram vedr. medarbejder- og ledelses-
aktier den 1. oktober 2009. Den 31. december 2009 ejede Posten Norden AB 99,9 pct. af aktieka-
pitalen i Post Danmark A/S. De resterende aktier blev den 1. april 2010 tvangsindløst.92 
 
Den danske og svenske stat har aftalt, at Posten Norden AB skal søges børsnoteret indenfor 3-5 
år. Begge parter har forpligtet sig til at medvirke til sikringen af gennemførelsen af børsnoterin-
gen.93 
 
Post Danmark A/S er underlagt Lov om Post Danmark A/S94 og Lov om postbefordring95. Kra-
vene til postbefordring af Post Danmark fastsættes af Færdselsstyrelsen ved en koncession, som 
fastlægger serviceniveau, kvalitet og takster på basis af postloven og internationale aftaler på 
postområdet.96 
 
Transportministeriet varetager ejerskabet af selskabet. 

                                                 

 
91 www.postdanmark.dk 
92 Posten Norden AB Årsrapport 2009, side 6. 
93 Statens selskaber 2010, side 61f. 
94 Lov om Post Danmark A/S, lov nr. 409 af 6. juni 2002. 
95 Lov om postbefordring, lov nr. 472 af 9. juni 2004. 
96 Posten Norden AB Årsrapport 2009, side 87. 
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5.3.4. Bredt forlig om postpolitikken 

I foråret 2004 indgik regeringen forlig med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Dansk 
Folkeparti og Kristendemokraterne om den fremtidige postpolitik. Postområdet stod overfor be-
tydelige udfordringer, og derfor var udgangspunktet for forliget, at sikre en styrkelse af konkur-
rencen og produktudviklingen, uden at dette gik udover borgerne og selskaberne. Aftalen om 
postbefordring bestod af 5 ændringer/tilføjelser til den gældende lov: 
 

1. Fremtidssikring af lige og fair konkurrence i postsektoren 
2. Regulering af postbetjeningsstederne 
3. Provenu af aktiesalg 
4. Brevkasseanlæg i etageejendomme 
5. Fortsat liberalisering 

 
Der havde tidligere været særskilte regler for regnskabsreglementet vedrørende Post Danmark 
med tilhørende konkurrenceretlige retningslinjer. Blandt forligsparterne var der enighed om, at 
konkurrencen mellem Post Danmark og øvrige lignende selskaber skulle foregå på lige vilkår. 
Derfor var det en del af aftalen, at disse særregler skulle bortfalde på sigt. Derudover skulle der 
ifølge aftalen være betjeningssteder i byer med over 5.000 indbyggere. Betjeningssteder i byer 
med mellem 2.000 og 5.000 indbyggere, som på det pågældende tidspunkt var etableret måtte 
ikke nedlægges. Forligsparterne besluttede endvidere, at provenu af salg af aktier i Post Danmark 
A/S skulle gå til nedbringelse af statens gæld. En del af aftalen var ligeledes, at der i alle etage-
ejendomme opført før 1974 skulle etableres brevkasseanlæg inden udgangen af 2009. Pensioni-
ster og handicappede vil dog have ret til at få posten leveret til døren. Formålet med brevkassean-
læggene skyldes en forventning om, at EU ville liberalisere postmarkedet yderligere ved udgan-
gen af 2009, og at der derfor var behov for at tilpasse Post Danmarks vilkår til en skærpet kon-
kurrence. Endelig blev det i aftalen besluttet, at eneretsgrænsen for breve nedsættes fra 100 gram 
til 50 gram. Igen for at imødekomme en forventet liberalisering ved udgangen af 2009.97 
 
Den 27. maj 2010 lavede regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Ven-
stre endnu en aftale, aftalen om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. Bag-
grunden for aftalen var en liberalisering pr. 31. december 2010, som betød, at der ville blive be-

                                                 

 
97 Bredt forlig om postpolitikken, side 1f. 
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hov for sikring og understøttelse af befordringspligten, der betyder reduktion af omkostningerne 
ved varetagelse af pligten. 
 
Aftalen består af 17 punkter. De omfatter både eksisterende aftaler, som man forholder sig til, 
samt nye tiltag. Aftalen betyder at taksterne for A-breve sættes op, da de eksisterende takster ikke 
matcher omkostningerne. Til gengæld gøres det lettere for forbrugerne at anvende B-breve ved, at 
de ikke længere skal afleveres på posthuset, men også kan ligges i postkasserne. B-brevene er 
billigere end A-brevene, da leveringstiden er længere end for A-brevene. Aftalen betyder også at 
transportministeriet godkender taksterne for B-breve for at sikre forbrugerne. 
 
Aftalen betyder desuden, at alle postmodtagere fremover skal have ens vilkår for postmodtagelse. 
Dermed indføres et nyt krav til ældre villaer og rækkehuse opført før 1973. De skal inden 1. janu-
ar 2012 have placeret en brevkasse ved indgangen til parcellen. For landejendomme gælder 
samme regel bortset fra, at der højst skal være 50 meter fra bolig til brevkasse. Det gælder dog 
ligesom aftalen fra 2004, at alle der er forhindret i at hente deres post i brevkasserne, sikres leve-
ring til døren. 
 
Fra den 31. december 2010 betyder aftalen, at Post Danmarks eneret til at levere breve på op til 
50 g ophører. En udfordring som betyder fortsat liberalisering af markedet og en stigende konkur-
rence.  
 
Aftalen har haft til formål at sikre, at Post Danmark på trods af den stigende konkurrence, fortsat 
har et økonomisk forretningsgrundlag, og dermed fortsat kan løfte selskabets opgaver. Udover 
den stigende konkurrence på markedet i forhold til nye konkurrenter kæmper Post Danmark med 
en stor udfordring i forhold til den teknologiske udvikling, som udhuler selskabets kerneforret-
ning. En udfordring som denne aftale forsøger at imødekomme, men som ikke alene kan regule-
res. Derfor arbejder Post Danmark ihærdigt med at mindske de negative konsekvenser af dette98. 
Samtidig åbner aftalen op for fri konkurrence på markedet, der skal understøtte et frit og dyna-
misk marked, der gerne skal udvikle sig efter borgernes og selskabernes behov.  

                                                 

 
98 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked, side 1ff. 
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5.3.5. Corporate governance og offentliggørelse af statens ejerskabsudøvelse 

Den danske stat ejer 40 pct. af Posten Norden AB, og en stemmeandel på 50 pct. Posten Norden 
AB ejer 100 pct. af Post Danmark A/S. Ledelsen af Posten Norden AB er baseret på svensk lov-
givning, ligesom selskabets vedtægter, og efterlevelsen af den svenske kodeks for god selskabs-
ledelse samt NASDAQ OMX Stockholms regelsæt. 
 
Da denne afhandling omhandler corporate governance i statslige aktieselskaber i Danmark, gen-
nemgås efterlevelsen af corporate governance anbefalingerne for det danske selskab Post Dan-
mark A/S. Da staten frasolgte en del af selskabet til CVC Capital Partners i 2005, vil dette afsnit 
indeholde en gennemgang af årsrapporterne fra 2004, 2005 og 2009, for at undersøge om privati-
seringen har haft en effekt på offentliggørelsen af corporate governance. 
 
Post Danmark har offentliggjort dokumentet God selskabsledelse i Post Danmark på selskabets 
hjemmeside. Af dokumentet fremgår det, at bestyrelsen den 16. december 2005 på ny har for-
holdt sig til Københavns Fondsbørs’ anbefalinger99. Det er derfor uklart, hvilken stillingtagen til 
corporate governance der forelå i 2004. Årsrapporten fra 2004 indeholder ikke noget afsnit om 
corporate governance. Der bliver heller ikke taget stilling til statens ejerskab bortset fra, at det i 
ledelsesberetning bliver konstateret, at selskabet fortsat er ejet af staten som eneejer og at det 
forventes, at der bliver solgt ud af aktieandelen med 25 pct. i løbet af 2005.100 
 
Årsrapporten fra 2005 indeholder ligesom årsrapporten i 2004 ikke noget afsnit om corporate 
governance. Det fremgår dog, at der i løbet af 2005 er sket et frasalg af statens aktieandel til CVC 
Capital Partners101. Til gengæld fremgår det af ovenstående, at dokumentet god selskabsledelse i 

Post Danmark blev udarbejdet i slutningen af 2005. Et dokument på 16 sider.  
 
God selskabsledelse i Post Danmark er en gennemgang af Komitéens anbefalinger. Selskabet 
kommenterer hver enkelt anbefaling af anbefalingerne fra den 15. august 2005. Dokumentet er 
grundigt gennemarbejdet. Der er således taget stilling til hver enkelt anbefaling og kommenteret 
med, for Post Danmark, relevante kommentarer til disse. Post Danmark følger i store træk anbe-
falingerne, men er på nogle områder ikke enig i anbefalingerne, men her matcher hovedparten af 

                                                 

 
99 God selskabsledelse i Post Danmark. 
100 Post Danmark Koncernen Årsrapport 2004, side 7. 
101 Post Danmark Koncernen Årsrapport 2005, side 8. 
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selskabets synspunkter med de seneste anbefalinger. Post Danmarks kommentarer til anbefalin-
gerne vil ikke alle sammen blive gennemgået, men der er en række relevante kommentarer for 
afhandlingen.  
 
Post Danmark forklarer, at de følger anbefalingerne vedrørende selskabets politik i relation til 
interessenterne, da de har vedtaget Strategi 2006, som indeholder mission, vision, strategi og 
værdier. Og at Post Danmark opfylder anbefalingen omkring interessenternes rolle og interesser. 
Post Danmark efterlever dette ved, at der føres en omfattende dialog med kunder, medarbejdere, 
aktionærer samt myndigheder. Der er også anbefalinger for investor-relationen. Disse anbefalin-
ger følger Post Danmark også ved at afholde medarbejderaktionærmøder og ved offentliggørelse 
af præsentationer i den forbindelse samtidig med offentliggørelse af kommentarer til anbefalin-
gerne om corporate governance på selskabets hjemmeside. Bestyrelsens overordnede opgaver og 
ansvar følger også anbefalingerne. Bestyrelsen og direktionen har klare retningslinjer for ansvars-
fordeling, planlægning og opfølgning. Der kommenteres ikke noget i forhold til bestyrelsens an-
svar i forhold til ejerne. Bestyrelsen sammensættes af personer med forretningsmæssig og ledel-
sesmæssig ekspertise og nye medlemmer gennemgår en uddannelse. Alle bestyrelsesmedlemmer 
er uafhængige og dermed følger Post Danmark på disse områder anbefalingerne. Post Danmark 
vurderer dog ikke, at en aldersgrænse er relevant samtidig med, at antallet af tillidshverv heller 
ikke vurderes relevant, da det må være op til aktionærerne at bestemme, hvem der skal sidde i 
bestyrelsen, og at det enkelte bestyrelsesmedlem selv kan vurdere, hvor mange bestyrelsesposter 
vedkommende kan bestyre. Kommentarer som er helt i tråd med de seneste anbefalinger fra Ko-
mitéen. 
 
Årsrapporten fra 2009 indeholder ikke et afsnit om corporate governance, men et afsnit om sel-
skabsledelse. Her gennemgås ændringer i direktionen og bestyrelsen samt et afsnit om revisi-
on102. Det må derfor antages, at det offentliggjorte dokument God selskabsledelse i Post Dan-

mark fortsat gælder for selskabet. Dokumentet er ikke opdateret i takt med ændringerne i Komité-

ens anbefalinger. 
 
Dermed foreligger der ikke nogen stillingtagen til hvordan ledelsen af selskabet præges af, at 
have haft staten som eneaktionær, senere som hovedaktionær og igen i dag som eneaktionær, 
med den svenske stat som medejer. 

                                                 

 
102 Post Danmark Koncernen – En del af Posten Norden Årsrapport 2009, side 14. 
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5.4. DONG Energy A/S 

DONG Energy A/S er et statsligt aktieselskab. Staten ejer 74 pct. af selskabet. I 2004 indgik rege-
ringen aftale med et bredt flertal om, at DONG skulle børsnoteres i 2007. Børsnoteringen blev 
udsat til foråret 2008, hvor den igen blev udsat. Børsnoteringen har ikke fundet sted endnu og er 
udsat på ubestemt tid.  

5.4.1. Historie 

Den 27. marts 1972 blev Dansk Naturgas A/S grundlagt af den danske stat(navnet blev ændret til 
Dansk Olie og Naturgas A/S i 1973, til DONG i 2002 og til DONG Energy A/S i 2006). Selska-
bet blev skabt for at sikre udviklingen af energiaktiviteter i Danmark.  
 
Folketinget vedtog i 1976 at indføre naturgas i Danmark. DONG fik eneret til import, handel, 
transmission og lagring af naturgas i Danmark. Selskabet indgik sin første naturgaskontrakt med 
Dansk Undergrunds Konsortium.  
 
Selskabet har ekspanderet betydeligt siden 1972, både i Danmark og i Europa. Mest markant er 
erhvervelsen af 5 danske energiselskaber i 2005: Elsam, Energi E2, Nesa, KE Holding og Frede-
riksberg Elnet. DONG Energy A/S blev dannet i 2006 som resultatet af en sammenlægning af 
seks danske energiselskaber DONG, Elsam, ENERGI E2, Nesa, Københavns Energis elaktivite-
ter og Frederiksberg Forsyning.  
 
Sammenlægningen resulterede i en stor bredde af erfaring, ressourcer og aktiviteter, omfattende: 
 
• Efterforskning og produktion af olie og naturgas 
• Elproduktion på kraftværker og anlæg for vedvarende energi 
• Distribution af gas og el 
• Salg og energirådgivning til slutbrugerne 
 
Samtidig med disse akkvisitioner erhvervede DONG Energy A/S 10,34 pct. af gasfeltet Ormen 
Lange i februar 2005. Dette var et stort skridt i retningen af at skifte fra olie til naturgas. Kom-
merciel produktion fra Ormen Lange-feltet startede i oktober 2007.103 

                                                 

 
103 www.dongenergy.com 
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5.4.2. Formål, mission og vision 

”Selskabets formål er at drive virksomhed inden for energisektoren og dermed beslægtede for-

mål” 104 

 

DONG har følgende primære forretningsområder: efterforskning og produktion af olie og natur-
gas, elproduktion, salg og distribution af el og naturgas samt handel med energiprodukter. 
 
DONG arbejder ud fra en langsigtet vision: 105 
 
”At levere stabil energi uden CO2” 

 

DONG har udarbejdet en strategi, der skal hjælpe dem det første skridt i retning mod visionen. 
Strategien hedder 85/15. I dag bliver 85 pct. af DONG’s el og varme produceret med fossile 
brændsler – primært kul. I løbet af de næste 30 år er det målet, at DONG vil reducere udlednin-
gen af CO2 pr. produceret kWh til 15 pct. af det nuværende niveau. Det er ligeledes målet, at den 
største reduktion sker indenfor 10 år, hvor CO2-udledningen pr. produceret kWh skal halveres.106 

5.4.3. Ejerforhold, særligt i forhold til staten 

DONG Energy fusionen i 2006 medførte, at 27 pct. af aktierne i DONG skiftede fra den danske 
stat til 9 elselskaber. I kraft af deres ejerskab af selskaberne involveret i fusionspuslespillet, blev 
de 9 selskaber medejere af det nye DONG Energy A/S.107 
 
I februar 2010 var statens ejerandel 74 pct. Den resterende aktieandel er fordelt på en række mi-
noritetsaktionærer, hvis sigte ikke vurderes relevante i den seneste årsrapport.108 
 
Finansministeriet varetager ejerskabet af DONG Energy A/S. 

                                                 

 
104 Statens selskaber 2009, side 32. 
105 www.dongenergy.com 
106 www.dongenergy.com 
107 www.dongenergy.com 
108 Dong Energy Årsrapport 2009, side 60. 
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5.4.4. Statens ønske om at sælge ud 

DONG Energy fusionen blev en realitet, da Europakommissionen godkendte en fusion mellem 
Dong Energy A/S, Elsam A/S, Energi E2 A/S samt elaktiviteterne i Københavns Energi og Fre-
deriksberg forsyning. Samtidig blev der enighed mellem staten og selskabets tidligere ni ejere i 
Elsam A/S og Energi E2 A/S om en aktionæroverenskomst. Aktionæroverenskomsten danner 
grundlag for et fælles ejerskab af det nye DONG Energy A/S. 
 
Fusionen skabte en del debat i forhold til processen og ikke mindst i forhold til konsekvenserne 
af fusionen.  
 
Frem til 1980’erne var energisektoren overvejende nationalt baseret i Europa. Samtidig var sel-
skabernes fokus i mindre grad på effektivitet. Ved udgangen af 1991 trådte Det Indre Marked for 
varer og tjenesteydelser i kraft. Rammerne omkring energisektoren blev i den forbindelse under-
søgt for, hvordan der kunne skabes international konkurrence. Dette medførte vedtagelsen af nye 
direktiver for el- og naturgassektoren. Eldirektivet fastslog, at en tredjedel af markedet skulle 
være åben for konkurrence 1. februar 2003, mens der i naturgasdirektivet skulle være en mar-
kedsåbning på 28 pct. inden den 1. august 2003. Dette var dog ikke tilstrækkeligt. Derfor blev der 
i november i 2002 enighed om, at el- og naturgasmarkedet skulle liberaliseres indenfor 5 år. Må-
let var, at elektricitet og naturgas skulle handles frit, nationalt og over landegrænserne.  
 
Danmark er et af de lande i EU, der er nået længst med at sikre fri konkurrence nationalt. Siden 1. 
januar 2003 har alle forbrugere haft frit valg af leverandører indenfor el, mens der har været frit 
valg af leverandører indenfor naturgas siden 1. januar 2004. 
 
Som i mange andre sektorer som gennemgår en forandring fra at være monopol til fri konkurren-
ce, opstår der behov for nye selskabsdannelser og konsolidering. Med Europakommissionens 
forslag om åbning af markedet for el og naturgas, var det naturligt, at der blev gjort nogle overve-
jelser omkring fremtidig fastholdelse af forretningsgrundlaget for DONG. Derfor blev det i maj 
2001 aftalt med et bredt flertal af Folketingets partier, at DONG skulle have samme mulighed for 
at indgå strategiske alliancer og mulighed for at etablere sig som energiselskab, herunder også 
indenfor vedvarende energi, som det var muligt for deres konkurrenter.  
 
På det tidspunkt var DONG’s forretningsgrundlag primært videresalg af naturgas fra DUC. Der-
for blev det allerede i 2001 overvejet at indgå i elsektoren. Det resulterede bl.a. i, at DONG i for-
året 2002 købte en aktiepost på 11,5 pct. af Nesa A/S. I 2004 ejede DONG også 22 pct. af den 
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samlede aktiekapital i Elsam A/S. Det var på denne baggrund, at fusionsforhandlingerne blev 
indledt i 2004. 
 
DONG Energy A/S er et af de mest kapitaltunge selskaber i Danmark, men til sammenligning 
med sine europæiske konkurrenter, er DONG et lille selskab og en lille konkurrent. Tyske E.On 
og franske EdF har begge en omsætning, der er ti gange større end DONG. Nærmeste konkurrent, 
svenske Vattenfall, har også en væsentlig større omsætning. 
 
De stærke internationale konkurrenter er årsagen til, at der fra den danske stats side har været et 
ønske om at stille DONG stærkere i et marked, hvor konkurrencen i den nærmeste fremtid vil 
forøges. Fusionen har medført, at der er i dag, er et dansk energiselskab, som har mulighed for at 
konkurrere på det danske marked. For at sikre DONG’s overlevelse er det en nødvendighed, at 
selskabet drives efter forretningsmæssige hensyn. Dette er afspejlet i aktionæroverenskomsten, 
som betyder, at staten er forpligtet til at gennemføre en børsnotering i 2007, såfremt dette kan 
lade sig gøre indenfor rimelighedens grænser.109 
 
Børsnoteringen er i 2010 endnu ikke en realitet. Børsnoteringen blev i 2007 udsat, da daværende 
Statsminister, Anders Fogh Rasmussen, udskrev valg. Valget betød, at børsnoteringen blev udsat 
til foråret 2008110. Det var planlagt, at børsnoteringen i stedet skulle ske den 21. januar 2008. 
Men endnu engang blev børsnoteringen udskudt. Dagen før børsnoteringen trak daværende Fi-
nansminister, Lars Løkke Rasmussen, i nødbremsen og offentliggjorde i stedet, at børsnoteringen 
ville blive udsat igen. Udsættelsen skyldtes uroen på det finansielle marked111. En beslutning, 
som skuffede ledelsen i DONG. De havde set frem til udfordringen med at blive udsat for kon-
kurrencepresset. DONG ledelsen håbede at børsnoteringen ville finde sted senere i 2008112.  Der 
var op til børsnotering blevet forberedt et stort stykke arbejde, et arbejde til et trecifret millionbe-
løb, hvoraf store dele skal laves om.113 
 

                                                 

 
109 Statens selskaber 2006, side 15ff. 
110 Valg udskyder DONG-børsnotering et halvt år. 
111 Regeringen udsætter DONG’s børsnotering. 
112 DONG håber på børsnotering i år. 
113 DONG-udsættelse har minimal betydning for danskerne. 
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Børsnoteringen er som tidligere nævnt fortsat udsat på grund af uro på det finansielle marked. 
Om børsnoteringen nogensinde bliver en realitet, er fortsat usikkert. I foråret 2010 erklærede 
Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Udenrigsminister Lene Espersen, at ”de for-

tryder privatiseringen af telenettet og Københavns Lufthavne- og at regeringen vil tænke sig godt 

om, inden man gennemfører det planlagte delvise salg af DONG”. Venstres energiordfører, Lars 
Christian Lilleholt fastholder dog, at børsnoteringen af DONG Energy A/S fortsat ligger fast.114 

5.4.5. Corporate governance og offentliggørelse af statens ejerskabsudøvelse 

Det blev vedtaget, at DONG Energy A/S skulle sælges i 2006. Det er derfor interessant at se hvad 
der offentliggøres omkring ejerskab og corporate governance. Da salget blev vedtaget i 2006, 
gennemgås årsrapporten for 2005 og den seneste årsrapport fra 2009 for, at se om det mulige salg 
har haft en effekt på offentliggørelsen af efterlevelsen af anbefalingerne. 
 
I årsrapporten for 2005 er corporate governance beskrevet på 4 sider. Der redegøres indlednings-
vist for, at DONG Energy A/S er et 100 pct. statsligt aktieselskab, og at staten udøver sit ejerskab 
i henhold til Staten som aktionær, og at selskabet i øvrigt følger Komiteens anbefalinger fra okto-
ber 2005. DONG forholder sig til, at komiteens anbefalinger er rettet mod børsnoterede selska-
ber. Selvom DONG Energy A/S er et statsligt aktieselskab, agerer selskabet ifølge årsrapporten i 
al væsentlighed som et børsnoteret selskab.115 
 
DONG følger anbefalingerne med visse undtagelser. Da selskabet er 100 pct. statsligt, følger sel-
skabet ikke anbefalingerne vedr. understøttelse af kommunikation mellem selskabet og aktionæ-
rerne, aktionærernes anvendelse af fuldmagter ved generalforsamling samt oplysning vedrørende 
bestyrelsesmedlemmers aktiver mv. i selskabet. 
 
Derudover har DONG Energy A/S valgt ikke at beskrive bestyrelsesmedlemmernes kompetencer 
i årsrapporten. Ligesom alder, valgperiode og antallet af tillidshverv heller ikke følger Komiteens 

anbefalinger. 
 
Afsnittet om corporate governance fylder tre sider i den seneste årsrapport. Det fremgår i afsnit-
tet, at Komitéens anbefalinger er udgangspunktet for selskabsledelse i DONG Energy A/S. Det 

                                                 

 
114 Radikale: Unødvendig usikkerhed om DONG salg. 
115 DONG Årsrapport 2005, side 22. 
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fremgår dog også, at der er anbefalinger der er uvæsentlige, eftersom staten ejer aktiemajoriteten. 
Derudover fremgår det at staten udøver ejerskabet i henhold til Staten som aktionær.  
 
DONG efterlever ikke anbefalingerne, som retter sig mod selskaber med en stor ejerskabskreds. 
Det betyder at anbefalingerne omkring udøvelse af ejerskabet, kommunikation med ejerne samt 
forberedelse af generalforsamlingen ikke efterleves. Anbefalingerne omkring information om 
aktier, optioner og warrans efterleves heller ikke, da bestyrelsen og koncernledelsen ikke har ad-
gang til køb af aktier og selskabet ikke har udstedt optioner eller warrants. Endeligt følger DONG 
ikke anbefalingerne omkring bestyrelsesmedlemmers alder eller bestyrelsesposter, da mulige 
kandidaters alder og tillidshverv indgår i den samlede bedømmelse af bestyrelsens sammensæt-
ning116. Dette er helt i tråd med de seneste anbefalinger fra Komitéen. 
 
DONG har et nomineringsudvalg, som efter hver ordinær generalforsamling sætter sig sammen 
og vurderer bestyrelsens sammensætning, og udarbejder anbefalinger om valg af nye egnede 
kandidater for aktionærerne på den ordinære generalforsamling. Udvalget består foruden forman-
den og næstformanden i bestyrelsen af fire medlemmer. Hver af de fire største aktionærer har ret 
til at vælge et medlem til nomineringsudvalget.117  
 
Komitéens holdning til ledelsesudvalg er, at de kan være med til højne kvaliteten af arbejdet i det 
øverste ledelsesorgan. Men samtidig understreger Komitéen også, at etableringen af ledelsesud-
valg udelukkende har et forberedende formål, og at nedsættelsen af ledelsesudvalg ikke må bety-
de, at behandling af relevante opgaver i det øverste ledelsesorgan begrænses eller udelades118. 
Ovenstående nomineringsudvalg udelader det øverste ledelsesorgans behandling af egnede kan-
didater. I Komitéens anbefalinger, fremgår det, at det er det øverste ledelsesorgan, der anbefales 
at indstille bestyrelsens sammensætning til generalforsamlingen.119  

                                                 

 
116 DONG Energy Årsrapport 2009, side 60. 
117 DONG Energy Årsrapport 2009, side 60f. 
118 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 14. 
119 Anbefalinger for god selskabsledelse, side 11. 
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5.5. Københavns Lufthavne A/S  

Københavns Lufthavne A/S er interessant i denne sammenhæng, da selskabet er et tidligere stats-
ligt aktieselskab, hvor staten var eneaktionær. I dag ejer staten 39,2 pct. af aktierne. Selskabet er 
særligt interessant i denne sammenhæng, da selskabet i 2006 havde problemer med sikkerheds-
kontrollen og staten i den forbindelse involverede sig i problematikken.    

5.5.1. Historie 

Københavns Lufthavne A/S, blev grundlagt tilbage i 1925 og ejes og drives af det børsnoterede 
selskab CPH A/S. CPH A/S ejer og driver desuden Roskilde Lufthavn og har aktiviteter i ni me-
xicanske lufthavne samt Newcastle International Airport. 
 
Da Københavns Lufthavn blev grundlagt, var det kun få privilegerede, der havde råd til at flyve 
og benytte sig af den københavnske lufthavn. Lufthavnen var i slutningen af 1940’erne Europas 
tredje største lufthavn med mere end 150 daglige starter eller landinger. Sammen med American 
Overseas Airlines og nydannede SAS blev der også udbudt interkontinentale flyvninger. Jetflye-
ne vandt indpas i 1950’erne. Københavns Lufthavn udbyggede landingsbanerne og udvidede med 
en ny kæmpeterminal med fingersystem. Jetflyene var årsagen til, at helt nye typer flyselskaber 
opstod, charterselskaberne. Op gennem 1970’erne fortsatte trafikken med at stige uden, at der 
skete yderligere udbygninger af lufthavnen. Resultatet blev, at det danske Folketing i 1980 ved-
tog en udbygning af Københavns Lufthavn, så den kunne rumme en kapacitet på 20-22 millioner 
passagerer inden 2000. Den 1. juli 2000 åbnede motorvejs- og togforbindelsen mellem Køben-
havns Lufthavn og Sverige. Det betød, at de mange passagerer fra Sverige og Danmark også fik 
muligheden for at ankomme til lufthavnen med tog.120 
 
Siden 2000 er udviklingen af Københavns Lufthavn fortsat, og det er bl.a. blevet muligt også at 
ankomme til lufthavnen med metroen. Københavns Lufthavn er en af Danmarks største arbejds-
pladser med 22.000 ansatte. Der er forbindelse til 140 destinationer verden over og lufthavnen 
betjente i 2009 19,7 millioner passagerer.121  

                                                 

 
120 www.cph.dk 
121 www.cph.dk 
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5.5.2. Formål, mission og vision 

”Det overordnede formål med Københavns Lufthavne A/S er, at eje, drive og udbygge flyveplad-

serne i Kastrup og Roskilde.”122 

 

Derudover har CPH A/S følgende mission og vision:123  
 
”Vi forbinder passagerer og flyselskaber - og bringer Skandinavien og verden 

sammen. Vi vil være verdens bedste lufthavn for passagerer og flyselskaber.” 
 
CPH A/S har udarbejdet 3 konkrete mål, som de vil stræbe efter de næste 5 år:124 
 

1. Tilfredshed: Top 3 i Europa 
2. Trafikvækst: 30 millioner passagerer i 2015 
3. Konkurrencedygtighed: Flyselskabernes samlede omkostninger i CPH: ”best in class” 

2012 
 
CPH A/S’ langsigtede vision er at blive verdens bedste lufthavn igen. Derfor ønsker de at fast-
holde lufthavnen som en kvalitetslufthavn ved at målrette forbedringer i forhold til passagerernes 
tilfredshed. Det er målet, at deres placering blandt de europæiske lufthavne skal forbedres med 3 
placeringer hvert år. For at kunne fastholde positionen som et af Europas trafikknudepunkter, skal 
markedsandelen fastholdes og det er derfor målet, at trafikvæksten skal forbedres med 3-5 pct. i 
perioden 2008-2010. En målsætning og forventning som der holdes fast i, på trods af askeskyen i 
2010125. CPH A/S vil desuden fokusere på, at udvikle effektive arbejdsgange så flyselskabernes 
omkostningsniveau i lufthavnen bliver konkurrencedygtigt.126 
 

                                                 

 
122 Statens selskaber 2010, side 51. 
123 www.cph.dk 
124 www.cph.dk 
125 Københavns lufthavn fastholder forventninger trods askesky. 
126 www.cph.dk 
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Med baggrund i mission, vision og målsætninger har CPH A/S udarbejdet en række strategier, 
heriblandt trafikstrategi, kommerciel strategi, international strategi, medarbejderstrategi samt 
miljøstrategi.127 

5.5.3. Ejerforhold, særligt i forhold til staten 

Lufthavnene i København og Roskilde blev indtil 1990 drevet af statsvirksomheden Københavns 
Lufthavnsvæsen. Den 19. september 1990 blev Københavns Lufthavnsvæsen ved Lov om Kø-
benhavns Lufthavne omdannet til det statslige aktieselskab Københavns Lufthavne A/S. Staten 
fungerede som eneaktionær. Formålet med omdannelsen til statsligt aktieselskab var i tråd med 
de nævnte formål i Staten som aktionær, at selskabet skulle drives på et mere forretningsmæssigt 
grundlag.  
 
I februar 1994 besluttede staten at nedbringe sin ejerandel med 25 pct. samtidig med, at selskabet 
blev optaget på Københavns Fondsbørs. Staten besluttede i 1996 at sælge ud af statens ejerandel 
med yderligere 24 pct. af sine aktier. Dermed havde staten nedbragt sin ejerandel til 51 pct. I 
2000 valgte staten at sælge yderligere ud af sine aktier. Staten solgte 17 pct. af sin aktieandel og 
dermed ændrede selskabet sig fra at være et statsligt aktieselskab til at være et selskab med stats-
lig ejerandel jf. Aktieselskabslovens § 2a, stk. 2. Siden er den danske stats andel af aktiekapitalen 
langsomt forøget til 39,2 pct., som konsekvens af at CPH A/S har opkøbt egne aktier.128 
 
Det Australske selskab Macquarie Airports blev hovedaktionær i CPH A/S i 2005, da tilstrække-
ligt mange aktionærer valgte at tage i mod deres købstilbud, som blev fremsat i oktober 2005129. 
De ejer i dag i alt 57,6 % af aktiekapitalen. 
 
Statens ejerskab udøves af finansministeriet, og er underlagt lov om ændring af lov om Køben-
havns Lufthavne A/S og lov om luftfart, som i 2005 erstattede lov om Københavns lufthavne fra 
2000. 
 

                                                 

 
127 www.cph.dk 
128 www.cph.dk 
129 Statens selskaber 2006, side 54. 
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Centralt i forhold til gennemgangen af udfordringerne omkring sikkerhedskontrollen er § 57, stk. 
2, nr. 6 og 7:130 
 
”I tilladelser til flyvepladser, som er af vital betydning for Danmarks nationale og internationale 

trafikforbindelser, kan der herudover stilles følgende særlige vilkår: 

  

6) Selskabet skal sikre, at flyvepladsen til enhver tid opfylder Danmarks behov for nationale og 

internationale, herunder interkontinentale, trafikforbindelser ved at kunne tilbyde den nødvendi-

ge kapacitet med hensyn til afvikling af lufttrafik.  

 

7) Transport- og energiministeren kan for at tilgodese væsentlige samfundsmæssige eller over-

ordnede trafikale hensyn med en rimelig frist meddele selskabet et begrundet pålæg om at gen-

nemføre foranstaltninger, der sikrer, at flyvepladsen kan opfylde den i nr. 6 nævnte nødvendige 

kapacitet. Selskabet kan med en rimelig frist pålægges at fremsende en redegørelse for, hvordan 

selskabet agter at gennemføre den af transport- og energiministeren pålagte foranstaltning. Mi-

nisteren skal i pålægget gøre opmærksom på, at pålægget kan indbringes for domstolene.” 

5.5.4. Københavns Lufthavne A/S under pres for at forbedre sikkerhedskontrollen 

Københavns Lufthavne A/S blev introduceret på Københavns Fondsbørs den 11. april 1995. Sta-
ten frasolgte i den forbindelse 25 pct. af sine aktier til private investorer. Den danske stat solgte 
yderligere ud i 1996 og 2000, hvor staten solgte henholdsvis 24 og 17 pct. af sine aktier. Staten 
fremlagde på generalforsamlingen i 2004 forslag om, at ophæve den del af vedtægterne der sag-
de, at ingen aktionær kunne eje mere end 10 pct. af aktiekapitalen foruden den danske stat. Det 
blev vedtaget på generalforsamlingen.131 
 
Macquarie Airports Copenhagen Aps fremsatte herefter et købstilbud på aktierne den 21. oktober 
2005. Købstilbuddet fik bestyrelsen til at anbefale købstilbuddet til aktionærerne. Købstilbuddet 
blev godkendt og ved udgangen af 2005, ejede Macquarie Airport Copenhagen Aps 52,5 pct. af 
aktierne, mens den danske stat ejede 39,2 pct. 
 
De to storaktionærer fik en turbulent start. Allerede ved første bestyrelsesvalg i januar 2006, blev 
det vedtaget, at fem ud af seks bestyrelsesmedlemmer var på Macquaries lønningsliste. Et kon-
                                                 

 
130 Lov om ændring af lov om Københavns lufthavne A/S og lov om luftfart, lov nr. 278 af 20. april 2005. 
131 Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2004. 
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troversielt valg i forhold til de gældende corporate governance anbefalinger. Den danske stat, i 
form af finansministeriet, protesterede på det kraftigste mod beslutningen. Finansministeriet fryg-
tede, at lufthavnen ville blive malket for milliarder og at det ville gå udover de samfundsmæssige 
hensyn.132 
 
Københavns Lufthavne A/S fik voldsom kritik af ejerforhold, påstande om kraftige nedskæringer 
og sikkerhedsniveauet i foråret 2006. Det fik Københavns Lufthavne A/S til at komme med en 
redegørelse den 5. april 2006. Her forklarer lufthavnen, hvorledes lufthavnen fortsat har visioner 
om at blive den største lufthavn i Skandinavien, den mest effektive lufthavn i Europa og blandt de 
bedste lufthavne i verden. Selskabet redegør desuden for, at det fortsat vil investere i nytænkning 
og forsikrer, at sikkerhedsniveauet er fint, men også at der er planer om at lave et centraliseret 
security checksted. Alt i alt vil selskabet bag Københavns Lufthavne forklare, at der ikke vil blive 
tale om en ny skrabet udgave af Københavns Lufthavn. Det eksisterende niveau vil fastholdes og 
der vil endvidere arbejdes på at gøre det endnu bedre.133 
 
Sommeren 2006 blev en hektisk og kaotisk tid i Københavns Lufthavn. Sikkerhedskontrollen fik 
skarp kritik for ikke at opfylde sikkerhedskrav og være ineffektive. Ineffektivitet som medførte 
kaos og lange ventetider. Daværende Transportminister, Flemming Hansen, krævede en hand-
lingsplan fra lufthavnen, da EU-kommisionen med en artikel 15-procedure nedgraderede lufthav-
nen til en ”mindre sikker” lufthavn. Tilsynsmyndighederne var blandt andet stærkt utilfredse med 
lufthavnens brug af håndholdte metaldetektorer. Det var i strid med reglerne, som foreskrev, at 
der skulle udføres kropsvisiteringer, når metaldetektoren gav udslag. Det var blandt andet en af 
grundene til, at lufthavnen ikke levede op til de skærpede sikkerhedskrav, som blev stillet efter 
terrorangrebene den 11. september.134  
 
At Flemming Hansen som daværende Transport- og Energiminister reagerede på den manglende 
efterlevelse af de gældende sikkerhedskrav, skyldtes, at han som Transportminister, havde ansva-
ret for Statens Lufthavnsvæsen, som fører tilsyn med, at de danske lufthavne overholder de stille-
de krav. Dermed har han ansvaret for at sikre, at lufthavnene lever op til allerhøjeste standard. 
Ansvaret betyder endvidere, at det er hans ansvar at sikre, at der sker ændringer såfremt kvalite-
ten ikke er tilfredsstillende. 
                                                 

 
132 Opgør i lufthavnsbestyrelse. 
133 Redegørelse for Københavns lufthavne, den 5. april 2006. 
134 Lufthavn skal forklare ringe sikkerhed. 
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Situationen i lufthavnen fik daværende Finansminister, Thor Pedersen, op af stolen. Finansmini-
steren var særdeles utilfreds med at se lange ventetider og kritik af sikkerheden i den lufthavn, 
han netop havde frasolgt sin bestemmende indflydelse i. Det fik ham derfor til at sende en hen-
vendelse den 5. juli 2006 til bestyrelsesformand i Københavns Lufthavne A/S, Henrik Gürtler. 
Thor Pedersen gør det klart i henvendelsen, at det er afgørende for staten, at Københavns Luft-
havn er velfungerende og, at forholdet omkring den lange ventetid ikke er acceptabelt. Særligt 
påpeger han, at det ikke er acceptabelt, at passagererne opfordres til at møde 2½ time før afgang. 
Thor Pedersen anmoder derfor om en ny redegørelse fra Københavns Lufthavne A/S, der vil gøre 
rede for, hvordan man ville sikre sig, at der ville blive orden i tingene på den korte bane, og 
hvordan man ville sikre, at det blev undgået i fremtiden.135 
 
Kritikken af Københavns Lufthavn blev modtaget med blandet fornøjelse af bestyrelsen og direk-
tionen i Københavns Lufthavne A/S. Bestyrelsesformand Henrik Gürtler syntes, at der var tale 
om en ”lille bitte sag”, og at pressen og politikkerne overreagerede og gjorde selv den mindste 
ting til et kæmpe problem. Direktør Niels Boserup havde dog ikke samme syn på sagen, han sy-
nes, at der var tale om et særdeles belastende forløb, og han påtog sig det fulde ansvar for at få 
rettet op på tingene igen.136  
 
Københavns Lufthavne udarbejdede en redegørelse med henblik på at svare på Finansministerens 
spørgsmål. Her indrømmede selskabet, at de nævnte problemstillinger var uacceptable, og at det 
stred mod deres egne mål om at kunne levere høj driftsstabilitet og et højt serviceniveau. Derfor 
iværksatte lufthavnen på egne ansvarsområder, at opmande betydeligt på securityområdet samt at 
investere i ny infrastruktur og kapacitet.137 
 
Københavns Lufthavne A/S fulgte i december 2006 op med en status til Thor Pedersen omkring 
udfordringerne i trafikafviklingen i sommeren 2006. Her konkluderes det, at der var iværksat 
initiativer som nævnt i redegørelsen fra juli, og at servicestandarden siden da, var blevet forbedret 
væsentligt. Det fremgår dog også, at de sikkerhedsmæssige rammer, som lufthavnen er underlagt, 

                                                 

 
135 Henvendelse fra Finansministeren til Bestyrelsesformand Henrik Gürtler. 
136 Lufthavn skal forklare ringe sikkerhed. 
137 Redegørelse fra Københavns lufthavne A/S, den 7. juli 2006. 
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blev mere og mere krævende, og at der var behov for en bedre dialog med myndighederne om-
kring dette, da det forhindrede en effektiv trafikafvikling.138 

5.5.5. Corporate governance og offentliggørelse af statens ejerskabsudøvelse 

Begivenhederne omkring sikkerhedskontrollen og statens involvering i dette skete i 2006, derfor 
gennemgås corporate governance afsnittet i årsrapporten for 2005, 2006 og 2009 samt anden re-
levant offentliggjort materiale i dette afsnit. Det interessante er at undersøge, hvordan Køben-
havns Lufthavne A/S forholder sig til corporate governance, og at selskabet har staten som ejer, 
samt om begivenhederne omkring sikkerhedskontrollen har medvirket til øget fokus på området. 
 
Corporate governance er velbeskrevet i årsrapporterne og fylder fem sider i den seneste rapport. 
Overordnet set, er der ikke forskelle på årsrapporterne fra 2005, 2006 og 2009. I årsrapporterne 
indgår et kapitel om Corporate Social Responsibility. Dette er naturligt, da der de senere år er 
kommet et øget fokus på dette område. Der står dog ikke noget i kapitlet i forhold til, hvordan 
selskabet forholder sig til de samfundsansvar, som der kommer af at have staten som ejer.  
 
Selskabet opgiver at Komitéens anbefalinger bliver fulgt, med undtagelse af anbefalingen om-
kring bestyrelsens uafhængighed. CPH A/S har i den forbindelse valgt at se bort fra anbefalingen, 
da de har vurderet det vigtigere at tage hensyn til bestyrelsens kompetencer. Komitéen anbefaler, 
at flertallet i bestyrelsen bør være uafhængige. Bestyrelsen består af fem repræsentanter fra Mac-
quarie og 4 uafhængige medlemmer i form af formanden og tre medarbejdervalgte medlemmer. 
Af årsrapporten fremgår det, at CPH A/S i valget af bestyrelsesmedlemmer, har lagt vægt på, at 
hvert enkelt bestyrelsesmedlem har den nødvendige faglige kompetence og viden, der skal til for 
at sikre selskabets videre udvikling. Det beskrives endvidere, at bestyrelsen er særligt opmærk-
som på øvrige interessenters interesser og at disse varetages på lige fod med majoritetsaktionæ-
rens.139       
 
Udover afsnittet om corporate governance i årsrapporterne er der ikke offentliggjort informatio-
ner omkring stillingtagen eller håndtering af statens ejerskab. 
 

                                                 

 
138 Status på smidig trafikafvikling fra Københavns Lufthavne A/S. 
139 Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2006 og 2009. 
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6. Statslige aktieselskabers mål og offentliggørelse af corporate governance 

Med udgangspunkt i den indledende teoretiske analyse og efterfølgende empiriske analyse, gen-
nemgås de udfordringer som statslige aktieselskaber står overfor, når staten er eneejer eller ejer 
dele af selskaberne, i de følgende afsnit. Derudover vil de følgende afsnit forhold sig til, hvor 
meget selskaberne offentliggør om deres overvejelser omkring det, at have staten som aktionær 
og hvordan offentliggørelsen reguleres. 

6.1. Offentliggørelse af mål, målopfyldelse og særlige vilkår 

Som det fremgår af afsnit 3.3 multiple mål, er det umuligt for en agent at forfølge flere mål, især 
hvis disse er modstridende. Udgangspunktet for statslige aktieselskaber er, at de ligesom private 
selskaber, skal drives så de giver så meget værdi som overhovedet muligt for ejeren. For de stats-
lige aktieselskaber kan ejeren alene være staten, eller der kan være inddraget private investorer. 
Staten kan have forskellige bevæggrunde for at etablere et selskab som et statsligt aktieselskab. 
Staten kan på trods af ønsket om at drive selskaberne forretningsmæssigt effektivt fortsat have et 
ønske om, at selskaberne opfylder og forfølger samfundsmæssige hensyn. En problemstilling der 
gør, at ledelsen i statslige aktieselskaber kan have svært ved alene at forfølge målet om at skabe 
mest mulig værdi for selskabets aktionærer. Konsekvensen for ejeren af selskaber hvor der skal 
forfølges flere mål, er, at agenten kan skjule ineffektivitet ved at forklare svigtende resultater på 
et område med, at agenten har været fokuseret på at opfylde målsætningen for et andet område. 
For statslige aktieselskaber, hvor staten er eneaktionær, private ejer en lille del af selskabet eller 
hvor få store aktionærer, hvoraf den ene er staten, udgør ejerkredsen, vil det derudover betyde, at 
selskabets resultater ikke har samme betydning for ledelsen, som for selskaber der er 100 pct. 
privatejede, eller hvor selskabets ejerkreds er spredt ud på et større antal aktionærer. I selskaber 
der er 100 pct. privatejet eller ejerskabet er spredt ud blandt mange aktionærer, vil selskabets ak-
tionærer have mulighed for at påvirke selskabets værdi ved at stemme med fødderne. Det vil sige, 
at aktionærerne vil sælge ud af sine aktieandele, såfremt selskabets resultater ikke er tilfredsstil-
lende og dermed vil det belaste ledelsen i selskaberne. Det samme er altså ikke gældende i sel-
skaber, hvor staten er eneejer og ikke er børsnoteret. I det tilfælde bliver selskabet ikke løbende 
værdisat og det er dermed svært for ejeren, staten, at vurdere om selskabet performer godt nok. I 
selskaber hvor staten ejer hovedparten eller, hvor staten og en anden aktionær ejer størstedelen af 
aktiemajoriteten, vil effekten af dårlige beslutninger fra ledelsens side være mindre end ved 100 
pct. private selskaber, da staten som udgangspunkt vil holde på sin andel og der derfor reelt kun 
er en begrænset andel af aktier til salg på markedet. 
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Sund og Bælt Holding A/S er det eneste statslige aktieselskab i analysen, som ikke på nuværende 
tidspunkt har offentliggjort, at selskabet skal sælges på sigt. Corporate governance afsnittene er 
meget begrænsede, og generelt er indtrykket, at selskabet drives efter samfundsmæssige hensyn. 
Takstfastsættelse er selskabets bedste måde at justere sine indtægter på, og alligevel er det staten 
som alene bestemmer taksterne for passage af Storebæltsbroen. I 2005 besluttede staten, at tak-
sterne skulle nedsættes. Formålet med denne beslutning er ikke afdækket i denne afhandling, men 
da takstnedsættelsen betød en væsentlig reduktion i indtjeningen i 2005, må det anses for plausi-
belt, at staten traf beslutningen alene ud fra samfundsmæssige hensyn - staten ville have flere til 
at benytte broen. Det samme gælder for beslutningen om, at selskabet skulle overtage vedligehol-
delsen af jernbanen under Storebælt. En vedligeholdelse som Banedanmark ikke havde budgette-
ret med. Der kan være mange fornuftige forklaringer på, at Storebælt varetog denne vedligehol-
delse, men ud fra et forretningsmæssigt hensyn, var det en rigtig dårlig forretning for selskabet at 
stå for denne opgave. Det var næppe en beslutning, som havde vækket begejstring blandt aktio-
nærerne, hvis selskabet havde været privatejet. Aktionærerne havde formentligt stemt med fød-
derne og selskabets værdi var faldet. 
 
Det samme er til dels gældende for Post Danmark A/S, hvor Trafikministeren fastsætter taksten 
for forsendelse af B-breve. Det bliver interessant at følge rammerne for dette, når selskabet skal 
sættes til salg. Det kan ikke være interessant for en privatinvestor, at investere i et selskab, hvor 
staten kan regulere dele af selskabets indtægter efter behov. 
 
TV 2 DANMARK A/S er underlagt en public service-forpligtigelse på tv-stationen TV 2. For-
pligtigelsen betyder, at tv-stationen skal overholde retningslinjer fra kulturministeriet. Stationen 
skal levere udsendelser, der lever op til de retningslinjer kulturministeriet har stillet. Selskabet er 
derfor underlagt nogle forpligtigelser, som skal efterleves uagtet at de ikke forretningsmæssigt, 
nødvendigvis er de bedste. Da kulturministeriet fastlægger disse retningslinjer og kan belaste tv-
stationen med krav, som ikke tager hensyn til forretningen, vil det betyde, at selskabets værdi 
ville kunne falde væsentligt, hvis kulturministeriet pålagde ikke-forretningsmæssige krav i public 
service-retningslinjerne. I dag er staten eneejer og derfor påvirker krav fra statens side ikke som 
sådan værdien af selskabet. Der er i hvert fald ikke mulighed for, at aktionærerne på nuværende 
tidspunkt kan stemme med fødderne. 
 
Statens indflydelse på Sund & Bælt og TV 2 betyder, at ledelsen i selskaberne får mulighed for at 
skjule ineffektivitet, da deres selskaber ikke bliver værdisat og udsat for aktionærer der stemmer 
med fødderne. Selskaberne kan bortforklare dårlige resultater med, at de er blevet pålagt ekstra 
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omkostninger eller, at de har forfulgt flere mål, da de udover det forretningsmæssige hensyn også 
har skullet bruge ressourcer og fokus på at få styr på samfundsmæssige hensyn.     
 
Ledelsen i danske aktieselskaber har ifølge en analyse af bestyrelseskulturen i Danmark, én ho-
vedprioritet. Ledelsen i selskaberne prioriterer stigende aktiekurs som det næstvigtigste mål på 
kort sigt og det vigtigste på lang sigt140. Aktiekursen er dermed en vigtig rettesnor for selskabets 
ledelse i forhold til om selskabet performer tilfredsstillende. 
 
Statslige aktieselskaber der ikke er noteret på Fondsbørsen, har ikke samme mulighed for at vur-
dere om selskaberne performer tilfredsstillende. Offentligheden, staten og selskaberne selv bør 
have mulighed for at vurdere selskaberne performance samt statens ejerskabsudøvelse. Det gøres 
ved at der opstilles klare retningslinjer for udøvelsen af ejerskabet. For at offentligheden skal 
have mulighed for at vurdere spillereglerne og om de følges, er det væsentligt at de offentliggøres 
på selskabets og ministeriets hjemmesider. Som minimum bør det fremgå af selskabets årsrap-
port. 
 
Den relevante ressortminister er underlagt principper for udøvelsen af ejerskabet vedrørende 
statslige aktieselskaber. Ministeren er blandt andet underlagt princippet om, at udøvelsen af ejer-
skabet skal ske åbent og gennemsigtigt, således at Folketinget og offentligheden har mulighed for 
at vurdere selskabets udvikling. Endvidere skal udøvelsen af ejerskabet udøves med hensyn til 
andre aktionærers interesser, således at selskabet alene drives ud fra forretningsmæssige hen-
syn141.  
 
Hvordan princippet omkring åbenhed og gennemsigtighed skal håndteres i praksis fremgår ikke 
af principperne, men i forhold til TV 2, Post Danmark og Sund & Bælt, burde der være offentligt 
tilgængeligt materiale der beskriver, hvorledes den relevante minister udøver ejerskabet og hvor-
dan takstfastsættelse, vedligehold af jernbane og public service-forpligtigelse indgår i ejerskabs-
udøvelsen, og er i tråd med baggrunden for oprettelsen af selskabet som statsligt aktieselskab. 
 
Hensynet til andre aktionærers interesser betyder, at ejerskabsudøvelsen i selskaber der inddrager 
private aktionærer, alene skal foregå med forretningsmæssigt hensyn. Det afspejler i virkelighe-
den den gråzone, som de statslige aktieselskaber befinder sig. Da formålet med statslige aktiesel-
                                                 

 
140 Bestyrelseskulturen i Danmark, side 84ff. 
141 Staten som aktionær, side 16ff. 
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skaber er, at de skal drives, så det er muligt at inddrage private medaktionærer, betyder det at der 
for selskaber der alene ejes af staten, er forhold omkring samfundshensyn, der kan være accep-
table, mens dette ikke gælder når private inddrages. For TV 2, Post Danmark og Sund & Bælt 
betyder det, at selskaberne kan blive pålagt samfundsmæssige hensyn, så længe de er 100 pct. 
statsejede. Men for selskaber der har inddraget private aktionærer, vil ejerskabsudøvelsen fra 
statens side, principielt ikke kunne varetage samfundsmæssige hensyn. Staten oplever den mod-
satte situation i Københavns Lufthavne A/S, hvor selskabets bestyrelse ikke er uafhængig. Stor-
aktionæren Macquarie besidder størstedelen af pladserne i bestyrelsen, men forklarer i corporate 
governance afsnittet, at de vil tage hensyn til øvrige aktionærer. I praksis har de samme mulighed 
for at forfølge egne mål og interesser, som staten har i f. eks. Sund og Bælt.  
 
Retningslinjerne i Staten som aktionær beskriver, at bestyrelsen i de statslige aktieselskaber skal 
drøfte de særlige vilkår, der gør sig gældende, når man har staten som ejer. Derudover skal besty-
relsen forholde sig til, hvordan interessekonflikter udledt af ejerskabet håndteres. Retningslinjer-
ne gælder for alle statslige aktieselskaber, også for de selskaber der ikke er 100 pct. statsejede. 
Derudover anbefales det, at interessekonflikter håndteres åbent og sagligt.142  
 
Internationale anbefalinger stiller krav til offentliggørelsen af forhold pålagt af staten og deres 
økonomiske konsekvenser og fastsættelse af målopfyldelse for selskaberne. Dette indgår ikke i de 
danske anbefalinger. I OECD’s Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterpri-

ses anbefales det i anbefalingen Ensuring an Effective Legal and Regulatory Framework for 

State-Owned Enterprises, at public service-forpligtigelser som pålægges staten og som afviger 
normen, skal offentliggøres. Omkostningerne forbundet med forpligtigelserne hertil skal ligeledes 
offentliggøres. Min opfattelse af denne anbefaling er, at dette også gælder for øvrige forpligtigel-
ser staten pålægger selskaberne, som afviger normen.  
 
For TV 2 DANMARK A/S betyder det, at public service-forpligtigelser i forhold til tv-stationen 
TV 2 skal være offentlig, ligesom redegørelsen for efterlevelsen af denne forpligtigelse også bør 
være offentlig. Det er også tilfældet. Men det fremgår ikke af offentliggørelsen, hvad de tilhøren-
de omkostninger er. Det fremgår af den seneste årsrapport, at tv-stationen TV 2 er en stor under-
skudsforretning og, at det er nødvendigt med kommercielle tv-stationer for, at kunne balancere 
regnskabet. Det er i strid med retningslinjen i Staten som aktionær om gennemsigtighed og 
OECD’s anbefalinger om offentliggørelsen af økonomiske konsekvenser, at de økonomiske kon-
                                                 

 
142 Staten som aktionær, side 36ff. 
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sekvenser ikke offentliggøres. Konsekvensen af at selskabet og selskabets ledelse ikke offentlig-
gør de økonomiske konsekvenser er, at ledelsen har mulighed for at skjule dårlig performance. 
Dårlige performance kan skjules og kan bortforklares med, at der er fokuseret på efterlevelse af 
public service-forpligtigelserne og at de i øvrigt er for omfangsrige. 
 
Det samme gør sig gældende for Sund & Bælt Holding A/S. Selskabet er blevet pålagt at stå for 
vedligeholdelse af jernbanen under Storebælt. Der er ikke tale om en public service- forpligtigel-
se, men det er min vurdering, at der her er tale om en forpligtigelse, som falder uden for normen. 
Derfor bør Sund & Bælt Holding A/S redegøre for omkostninger forbundet med vedligeholdel-
sen, så det er muligt at vurdere selskabets performance. 
 
Derudover anbefales det endvidere i Guidelines on Corporate Governance of State-Owned En-

terprises i anbefalingen Transparency and Disclosure, at statslige aktieselskaber bør offentliggø-
re information, hvor det kan have betydning at staten er ejer. Dette skal forstås således, at selska-
berne blandt andet bør offentliggøre relevant information om målsætninger og målopfyldelse. I 
relation til ovenstående bør alle selskaber, der har staten som ejer, tage stilling til og offentliggøre 
hvilke konsekvenser det har for selskabet, at staten er ejer. Derudover bør staten og de statslige 
selskaber afklare, hvilke mål der skal forfølges, ligesom der bør følges op på målopfyldelsen.  
 
Udover de nævnte eksempler med forpligtigelser som selskaberne kan blive underlagt, er Køben-
havns Lufthavne A/S også underlagt samfundsmæssige hensyn, da selskabet skal sikre, at flyve-
pladsen til enhver tid opfylder Danmarks behov for trafikforbindelser. For DONG Energy A/S er 
der tale om et marked, som står overfor liberalisering og selskabet skal sælges. Det er ikke på 
samme måde forankret i selskabet, at det har særlige samfundsmæssige hensyn. 
 
Alligevel bør det være væsentligt, at alle selskaber som har staten som ejer, uanset om de er 100 
pct. statsejede eller om de er statsejede i mindre grad, afklarer med staten, hvilke målsætninger 
der skal forfølges og hvordan vurderingen af målopfyldelsen skal foregå. Dette er også relevant 
for Københavns Lufthavne A/S på trods af, at selskabet bør drives, som var det alene privatejet. 
Men da selskabet har særlige forpligtigelser i forhold til samfundet, bør dette afklares og offent-
liggøres. Generelt bør målsætninger og målopfyldelse offentliggøres for alle selskaberne. Det vil 
være med til at give den ansvarlige minister, Folketinget og offentligheden mulighed for at vurde-
re selskabet og selskabsledelsens performance. Derudover vil det øge gennemsigtigheden, som er 
et af principperne for ejerskabsudøvelsen. Hvis afklaringen viser, at staten ikke har særlige mål 
for selskabet, og selskabet alene drives, som var det privatejet- bør dette offentliggøres.        
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Det er interessant, at selskaberne pålægges særlige forpligtigelser. Det var oprindeligt en af for-
klaringerne på oprettelsen af statslige aktieselskaber, at private har lettere ved at sige fra overfor 
politikkerne. Umiddelbart virker det som om, at dette har sin rigtighed, da de statslige aktiesel-
skaber der står overfor, at skulle sælges, har færre eksempler på særlige forpligtigelser end sel-
skaber, som ikke umiddelbart står overfor et salg. Sund & Bælt leverer gode resultater, men ved 
et salg ville private aktionærer have et stort behov for selv, at kunne regulere taksterne, og ville 
formentligt modsætte sig yderligere forpligtigelser fra staten. 
 
Udover at de statslige aktieselskaber har særlige forpligtigelser, som afviger fra normen, har sta-
ten også særlige vilkår i en række af de statslige aktieselskaber. Bestyrelsen har i forhold til ret-
ningslinjen Forventninger til bestyrelsens arbejde i Staten som aktionær en forpligtigelse til at 
drøfte selskabets særlige vilkår for udøvelsen af ejerskabet, som følger med at være ejet af staten. 
Dermed anbefales det, at bestyrelsen i selskaber, hvor staten eller selskabet har særlige vilkår, 
drøfter disse. I forhold til, at principperne for ministerens ejerskabsudøvelse bygger på gennem-
sigtighed, bør det også dermed være en drøftelse som offentliggøres. 
 
Staten har i forhold til Københavns Lufthavne ifølge lovgrundlaget særlige vilkår i forhold til, at 
de til enhver tid kan kræve en redegørelse fra selskabet, hvis der er behov for at tilgodese sam-
fundsmæssige eller trafikale hensyn. En mulighed som de gjorde nytte af i sommeren 2006. Her 
bad Finansministeren om en redegørelse for, hvordan man ville håndtere de uhensigtsmæssighe-
der, der gjorde sig gældende i forhold til securityområdet, og hvordan selskabet havde tænkt sig, 
at undgå dette i fremtiden. Derudover har staten mulighed for at pålægge selskabet at gennemføre 
foranstaltninger, der sikrer at flyvepladsen kan opfylde den nødvendige kapacitet. Der er tale om 
særlige vilkår, som altså bør drøftes af selskabets bestyrelse og som efter min overbevisning bør 
offentliggøres. Drøftelsen er ikke offentliggjort. 
 
Som det fremgår ovenfor har staten også særlige vilkår i Sund & Bælt Holding A/S. Staten fast-
sætter med udgangspunkt i lovgrundlaget taksterne for passage af Storebæltsbroen. Dermed er det 
alene staten der bestemmer, hvad taksterne for passage skal være. Taksterne for passage er sel-
skabets væsentligste indtægtskilde og dermed afgørende for selskabets performance. Da staten 
besluttede at sætte taksterne ned med 20 pct. for personbiler og 5 pct. for lastbiler og busser, be-
tød det en negativ påvirkning af indtægterne på mere end 30 mio. kr. Takstfastsættelsen og hånd-
teringen af denne i fremtiden, bør derfor drøftes af selskabets bestyrelse og offentliggøres, så 
offentligheden har mulighed for at vurdere, hvordan selskabets ledelse vil håndtere statens fast-
læggelse af taksterne i fremtiden. Takstnedsættelsen skyldtes samfundsmæssige hensyn, hvorfor 
det også er særdeles relevant, at selskabets ledelse sammen med staten bestemmer mål og målop-
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fyldelse for selskabet og selskabsledelsen. Staten har også særlige vilkår i forhold til Post Dan-
mark. Som i Sund & Bælt fastsætter staten taksterne for en indtægtskilde i form af taksterne på 
B-breve.  
 
Særlige vilkår ved at være et statsligt aktieselskab, kan også have sine fordele. For Post Danmark 
er der ingen tvivl om, at selskabet har særlige vilkår, fordi selskabet er ejet af staten. Således har 
staten gjort alt for at sikre forretningsgrundlaget for Post Danmark i forbindelse med liberalise-
ring af postmarkedet pr. 31. december 2010. Staten har via lovkrav forbedret mulighederne for, at 
Post Danmark kan overleve liberaliseringen. Der er tale om helt særlige vilkår, som selskabet har 
mulighed for at udnytte. Lovkravene er naturligvis gældende for alle parter på markedet, men 
Post Danmark bør alligevel drøfte de særlige vilkår, som selskabet er underlagt og offentliggøre 
disse. 
 
Mens offentliggørelsen af de særlige vilkår der gør sig gældende for Københavns Lufthavne A/S 
og Sund og Bælt Holding A/S muligvis vil have en negativ effekt på selskabets værdi, vil offent-
liggørelsen af de særlige vilkår, der gælder for Post Danmark A/S primært have den modsatte 
effekt. Men hvis ikke selskaberne der er udsat for særlige vilkår med mulig negativ eller positiv 
effekt, offentliggør deres drøftelser omkring disse forhold, har offentligheden ikke mulighed for 
at vide, hvordan de vil håndtere disse situationer i fremtiden og det vil være umuligt at vurdere 
ledelsens performance.  
 
DONG Energy A/S har ikke på samme vis særlige vilkår der gør, at de falder indenfor samme 
kategori som ovenstående selskaber. DONG Energy A/S er på lige fod med de øvrige deltagere 
på energimarkedet. Det er i det hele taget min vurdering, at den empiriske analyse viser, at 
DONG alene drives efter forretningsmæssige hensyn, som det også fremgår af årsrapporten fra 
2005. Det kunne tyde på, at selskabets ledelse har været i stand til at sige fra overfor politikkerne. 
Til trods for dette, burde de alligevel offentliggøre mål, målopfyldelse og særlige vilkår fra sta-
tens side eller mangel på samme, så længe staten er ejer. Derudover bør selskabet offentliggøre 
konsekvenserne af, at selskabets salg er blevet udsat over flere omgange. Ifølge selskabet har det 
alene kostet et trecifret millionbeløb. En information der er yderst relevant for offentligheden, for 
at kunne vurdere ejerskabsudøvelsen.  
 
Generelt bør staten offentliggøre bevæggrundene for salg af statens selskaber, så offentligheden 
har mulighed for at vurdere disse. Eksempelvis vil salget af DONG formentligt være en dårlig 
ide, hvis man alene kigger på de økonomiske konsekvenser, da staten vil få mere ud af at beholde 
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sit ejerskab af selskabet143. Offentligheden bør derfor vide, hvilke overvejelser der ligger til 
grund, hvis det på sigt ikke er økonomisk fordelagtigt at sælge.  
 
Multiple målsætninger og særlige vilkår gør, at det er særlig relevant, at selskaberne offentliggør 
deres overvejelser omkring corporate governance og særligt det forhold, at de er ejet af staten. 
Men generelt set er offentliggørelsen af ovenstående ikkeeksisterende. Dette skyldes, at de dan-
ske anbefalinger ikke præciserer behovet for at offentliggørelse målsætninger, målopfyldelse 
samt særlige vilkår. Forhold som Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterpri-

ses håndterer i sine anbefalinger. Selskaberne forholder sig alene til de danske anbefalinger, som 
også er fuld forståeligt, da disse er tilrettet danske forhold. Da Komitéens anbefalinger retter sig 
mod selskaber oprettet på Københavns Fondsbørs og at det forventes, at disse selskaber alene 
drives efter principperne om at give mest mulig værdi for selskabets aktionærer, er det naturligt at 
disse anbefalinger ikke forholder sig til ovenstående udfordringer. Alligevel kunne en bredere 
definition måske ønskes i fremtiden, så Komitéen forholder sig til, at der rent faktisk er selskaber 
noteret på Københavns Fondsbørs, som er underlagt flere mål og særlige vilkår end de øvrige 
selskaber. Anbefalingerne antager i højere og højere grad stakeholder perspektivet, og det er ikke 
utænkeligt, at det i en eller anden form vil blive indarbejdet i en senere opdatering af anbefalin-
gerne. Staten som aktionær indeholder heller ikke retningslinjer, der i lige så høj grad som 
OECD’s anbefalinger, forholder sig til offentliggørelsen af målsætning, målopfyldelse samt sær-
lige vilkår. Anbefalingerne er seks år gamle og mens Komitéens anbefalinger siden da er blevet 
revideret op til flere gange, er der ikke sket noget på dette område. OECD’ anbefalinger er fra 
2005 og er derfor ikke inddraget i retningslinjerne i Staten som aktionær. Opdaterede retningslin-
jer kunne med fordel inddrage dette. 

6.2. Soft law som regulering af corporate governance 

Udgangspunktet for regulering af corporate governance i Danmark og internationalt er soft law. 
Soft law er kendetegnet ved, at reguleringen alene sker af markedet. Soft law betyder, at markedet 
selvregulerer modsat ”hard law”, hvor myndighederne lovgiver. Princippet ved corporate gover-
nance er endvidere underlagt et såkaldt comply or explain- princip. Princippet bygger på, at sel-
skaberne skal forholde sig til hver enkelt anbefaling og erklære om de følger principperne. Hvis 
ikke de følger principperne, skal dette forklares. 
 

                                                 

 
143 Skal staten sælge ud af sine aktier i Dong-Energy?. 
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Ideen med soft law og comply or explain- princippet er, at markedet skal vurdere selskabernes 
stillingtagen til corporate governance. Selskabernes stillingtagen og forklaring omkring corporate 
governance vil således få positive eller negative konsekvenser for selskabets værdi. De selskaber 
der oplever en faldende interesse fra markedet, vil således få en øget interesse i at gøre mere ud af 
corporate governance offentliggørelsen. 
 
Soft law og comply or explain- princippet er også udgangspunktet for corporate governance anbe-
falingerne rettet mod de statslige aktieselskaber. Men selvregulering vil ikke have en effekt for 
selskaber, som ikke er noteret på et reguleret marked. Dermed oplever de statslige aktieselskaber, 
som alene er ejet af staten ikke en regulering indenfor corporate governance. Selskaberne opfor-
dres til at følge de gældende corporate governance anbefalinger og at selskaberne lever op til 
”best practise”, uden at det har en konsekvens for dem, hvis de ikke følger disse. At selskaberne 
alene er ejet af staten, betyder ikke, at staten i form af sit ejerskab alene kan synes, at det er til-
strækkeligt, at staten får den relevante redegørelse for håndteringen af corporate governance. 
Ejerskabsudøvelsen sker efter gennemsigtighedsprincippet, og offentligheden har således krav på, 
at kunne vurdere selskabets stillingtagen til corporate governance. 
 
Udfordringen gør sig ikke alene gældende for de statslige aktieselskaber, som er 100 pct. stats-
ejede. Det er også til dels gældende for Københavns Lufthavne A/S. Her vil reguleringen fra 
markedet også være begrænset. Årsagen er, at Macquarie Airports ejer 57,6 pct. af aktierne, mens 
staten ejer 39,2 pct. af aktierne. Macquarie Airports har besat bestyrelsesposterne med et flertal af 
bestyrelsesmedlemmer, som er på Macquaries lønningsliste. Dermed har bestyrelsen mulighed 
for at lede selskabet i overensstemmelse med majoriteten af aktiekapitalen. Det skal dog tilføjes, 
at selskabet i årsrapporten oplyser at alle interessenter tilgodeses. Men det er i teorien muligt for 
dem. Derudover er staten den anden store aktionær, som dog er uden indflydelse i bestyrelsen, 
men som har særlige vilkår ifølge afsnit 6.1. Der er ikke på nuværende tidspunkt noget der tyder 
på, at staten er interesseret i skille sig af med deres aktieandel, da de har interesse i at sikre, at 
selskabet drives med hensyn til samfundet. Markedsreguleringen er dermed begrænset til de re-
sterende 3,2 pct. af aktiekapitalen. 
 
I forbindelse med præsentationen af de seneste anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse 
fremgik det, at soft law ifølge komitéens formand, Sten Scheibye, stort set virker efter hensigten, 
men han erkender også, at der er store huller i de børsnoterede selskabers rapporteringer. Det er 
en af grundene til, at Komitéen i 2011 vil indsamle oplysninger om efterlevelsen af corporate 
governance, og overvejer om disse skal offentliggøres. Tidligere medlem i Komitéen, adm. Di-
rektør i SimCorp, Peter Ravn, mener ikke, at soft law virker i Danmark. Han mener, at der er for 
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mange selskaber, der giver for tynde forklaringer og at markedet ikke reagerer tilstrækkeligt og at 
markedet generelt reagerer for langsomt. Han advarer de børsnoterede selskaber om, at de skal 
tage anbefalingerne alvorligt, og at staten ikke vil udelukke brugen af hard law, hvis ikke selska-
berne tager comply or explain- princippet alvorligt.144 
   
Det er vigtigt at have i mente, at vurderingen af hvorvidt selskaberne lever op til corporate gover-
nance anbefalingerne, ikke alene bygger på om de følger anbefalingerne. Der er som udgangs-
punkt ikke noget i vejen for, at man vælger ikke at følge en anbefaling, hvis man vælger ikke at 
følge en anbefaling, skal dette forklares. Derudover vægter det i vurderingen af corporate gover-
nance højt, hvis man forholder sig til de enkelte anbefalinger, uagtet om man følger dem eller ej. 
 
Overordnet set kan de fem statslige aktieselskaber kategoriseres i to kategorier i forhold til deres 
corporate governance offentliggørelse, da selskabets historik og nuværende forhold til staten af-
spejler offentliggørelsen af corporate governance: 
 

• 100 pct. statslige aktieselskab, der ikke står overfor salg 

• Statslige aktieselskaber, der har eller har haft private ejere eller står overfor salg 
 
Sund & Bælt Holding A/S er det eneste 100 pct. statslige aktieselskab, som ikke på nuværende 
tidspunkt står overfor et salg. Selskabets offentliggørelse af corporate governance bærer i høj 
grad præg af dette. Da taksterne blev sat ned i 2005, burde det være særdeles relevant at offent-
liggøre selskabets stillingtagen til dette og som minimum stillingtagen til Komitéens anbefalinger 

og retningslinjerne i Staten som aktionær. Der var ikke noget corporate governance afsnit i års-
rapporten fra 2005. I 2009 fylder corporate governance anbefalingerne en halv side. Stillingtagen 
til og offentliggørelse af corporate governance i Sund & Bælt er på et absolut minimum og det er 
min vurdering, at der er tale om det tyndeste afsnit blandt de fem selskaber. 
 
Sund & Bælt er ikke det eneste statslige aktieselskab, som ikke havde noget afsnit om corporate 
governance for få år tilbage. TV 2 DANMARK A/S’ årsrapporter fra 2006 og 2007 indeholder 
heller ikke nogen offentliggørelse af stillingtagen til corporate governance. Igen synes det be-
mærkelsesværdigt, når man tænker på de begivenheder som indtraf i de pågældende år. Heller 
ikke i Post Danmark A/S var der i året før offentliggørelsen af at selskabet skulle sælges, offent-
liggjort stillingtagen til corporate governance. Årsrapporten fra 2004 indeholdte ikke noget cor-
                                                 

 
144 Scheibye-komite holder øje med selskaberne. 
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porate governance afsnit. Det skal dog ses i lyset af, at Staten som aktionær først blev udarbejdet 
i 2004. I 2005 offentliggjorde Post Danmark A/S en meget grundig og gennemarbejdet stillingta-
gen til corporate governance. 
 
I næste kategori indgår de statslige aktieselskaber, som har inddraget private investorer, har haft 
inddraget private investorer eller som står overfor et salg. Således er Københavns Lufthavne A/S 
et godt eksempel på, at selskabet i årsrapporten fra 2005, 2006 og den seneste årsrapport har et 
godt gennemarbejdet corporate governance afsnit. Således var der også taget stilling til corporate 
governance, da staten solgte ud af sin aktieandel og da der var store udfordringer med securi-
tyområdet. 
 
DONG Energy A/S er også i denne kategori, da de også har offentliggjort et godt gennemarbejdet 
corporate governance afsnit i årsrapporterne fra 2005 og 2009. Det bemærkelsesværdige er, at 
beslutningen omkring salget af selskabet først blev vedtaget i 2006. Alligevel havde selskabet et 
corporate governance afsnit i årsrapporten fra 2005. Det hænger formentligt sammen med, at det i 
2002 blev besluttet at el- og naturgasmarkedet skulle liberaliseres indenfor 5 år. Dermed er 
DONG formentligt blevet involveret i beslutningen om, at selskabet skulle privatiseres inden ud-
arbejdelsen af årsrapporten i 2005. 
 
På trods af beslutningen om salg tilbage i 2002 havde TV 2 DANMARK A/S ikke et corporate 
governance afsnit i årsrapporterne fra 2006 og 2007. Den mulige forklaring på dette kan være, at 
Staten som aktionær først udkom i 2004, og at salget af TV 2 blev udsat på ubestemt tid i 2005. 
Selskabets økonomi og ledelsen blev stærk kritiseret i 2007 og 2008 samtidig med, at selskabet i 
dag igen står overfor at skulle sælges. Selskabets corporate governance afsnit i årsrapporten 2009 
skal formentligt ses i lyset af uroen omkring selskabets ledelse og det forestående salg. Afsnittet 
fylder 7 sider, og må kategoriseres som et af de bedre corporate governance afsnit i analysen. 
 
Post Danmark A/S inddrog private investorer i 2005. Samtidig offentliggjorde selskabet et 16 
siders dokument omkring selskabets stillingtagen til corporate governance. Post Danmark A/S er 
sidenhen blevet 100 pct. statsejet, men står overfor et salg indenfor 3-5 år. Selskabets stillingta-
gen og kommentarer, er uden sammenligning det bedst gennemarbejde afsnit om corporate go-
vernance blandt de fem selskaber. Der vil være selskaber på den Københavnske Fondsbørs, som 
ikke har offentliggjort et lige så gennemarbejdet dokument om corporate governance. Det skal 
dog bemærkes, at dokumentet ikke er tilrettet Komitéens efterfølgende opdateringer af anbefalin-
gerne. 
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7. Konklusion 

Antallet af statslige aktieselskaber steg eksplosivt i 1990’erne. Baggrunden for etableringen af de 
statslige aktieselskaber var et øget behov for at sikre, at driften blev varetaget efter forretnings-
mæssige hensyn. Selskaberne var oftest selskaber, der ikke befandt sig i lige konkurrence. Der 
var derfor en vis risiko for, at selskaberne ikke blev drevet effektivt og blev underlagt for mange 
samfundsmæssige hensyn.  
 
Udgangspunktet for etableringen af de statslige aktieselskaber er, at de skal drives, så det er mu-
ligt at inddrage private medaktionærer. De statslige aktieselskaber er ejet af skatteborgerne. Da 
den enkelte borger ikke har mulighed for at yde indflydelse på selskaberne, er det den ansvarlige 
minister, som varetager ejerskabet. Ministeren har bl.a. mulighed for at gøre sin indflydelse gæl-
dende på generalforsamlingen. Derudover har Folketinget mulighed for at forfølge politiske eller 
samfundsmæssige hensyn ved lovgivning, der påvirker de statslige aktieselskaber. 
 
Statslige aktieselskaber er underlagt multiple mål, når de ikke alene skal forfølge forretnings-
mæssige målsætninger. Problemet ved multiple mål er, at der ikke er en agentteori, der beskriver, 
hvordan en agent skal forfølge multiple mål. Ledelsen får mulighed for at skjule dårlig perfor-
mance, ved at kunne undskylde dårlige resultater med, at den har forfulgt andre mål. Et af ud-
gangspunkterne for corporate governance er, at anbefalingerne skal bidrage til at skabe mere for 
værdi for aktionærerne. Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger er rettet mod selskaber 
noteret på Københavns Fondsbørs og behandler ikke den særlige problemstilling omkring multi-
ple mål.  
 
En arbejdsgruppe bestående af finansministeriet, trafikministeriet og økonomi- og erhvervsmini-
steriet udarbejdede i 2004 en række retningslinjer for den praktiske håndtering af statslige aktie-
selskabers juridiske rammer. Resultatet blev rapporten Staten som aktionær. Udgangspunktet er, 
at give retningslinjer for hvordan statslige aktieselskaber skal håndtere de udfordringer, der op-
står, når staten er ejer og har bestemmende indflydelse. Staten som aktionær fungerer som sup-
plerende retningslinjer i forhold til Komitéens anbefalinger. 
 
De danske anbefalinger for corporate governance stiller begrænsede krav til offentliggørelsen af 
stillingtagen til det at have staten som ejer. OECD’s Guidelines on Corporate Governance for 

State-Owned Enterprises, er en international pendant til de danske anbefalinger rettet mod statsli-
ge aktieselskaber. OECD anbefaler i højere grad, at de statslige aktieselskaber offentliggør in-
formation om særlige forpligtigelser og de økonomiske konsekvenser herfor. Endvidere anbefaler 
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OECD, at selskaberne i samarbejde med staten fastsætter mål, målopfyldelse og særlige vilkår, 
og at disse offentliggøres. For statslige aktieselskaber er det særlig relevant at offentliggøre mål 
og målopfyldelse aftalt med staten, da det er offentlighedens eneste mulighed for at vurdere sel-
skabets og selskabsledelsens performance.     
 
Resultaterne af den empiriske analyse underbygger den anvendte teori. Statslige aktieselskaber 
forfølger multiple mål. Et eksempel på dette er, at staten fastsætter taksterne for passage over 
Storebæltsbroen. En mulighed de udnyttede i 2005, hvor taksterne blev sat ned. Konsekvenserne 
blev en mindre indtægt på over 30 mio. kr. Staten ønskede af samfundsmæssige hensyn, at flere 
brugte broforbindelsen.  
 
Derudover viser analysen, at de statslige aktieselskaber er underlagt særlige vilkår. I forbindelse 
med liberaliseringen af postmarkedet, som bliver endeligt liberaliseret 31. december 2010, får 
Post Danmark gavn af de særlige vilkår, som kan eksistere, når staten er ejer. Staten har bl.a. ind-
ført, at der skal være brevkasseanlæg i alle etageejendomme og ved indgangen til parcellen for 
alle villaer og rækkehuse. Aftalen der er indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti og Det Radikale Venstre, har til formål at sikre forretningsgrundlaget for Post Dan-
mark, når postmarkedet endeligt liberaliseres. Et ønske, der er særlig relevant, da staten vil sælge 
ud af sin aktieandel indenfor tre til fem år.    
 
Reguleringen af corporate governance sker ved soft law og bygger på comply or explain- prin-

cippet. Soft law betyder, at markedet skal stå for den egentlige regulering. Soft law reguleringen 
har til dels levet op til forventningerne i forholdet til selskaberne noteret på Københavns Fonds-
børs, men der er selskaber, der leverer for tynde forklaringer. Derfor er det ikke udelukket, at der 
på sigt kan blive tale om, at anbefalingerne vil blive reguleret efter hard law. For statslige aktie-
selskaber gælder den samme regulering. Men for de statslige aktieselskaber, der ikke er noteret 
på Københavns Fondsbørs, er der ikke noget marked til at regulere corporate governance offent-
liggørelserne. Der sker derfor ikke nogen egentlig regulering af de offentliggjorte informationer 
omkring stillingtagen til corporate governance. 
 
Alle selskaber i denne afhandling har i den seneste årsrapport eller på deres hjemmeside offent-
liggjort stillingtagen til corporate governance. Men der tegner sig et mønster i forhold til, hvor 
meget der offentliggøres. Statslige aktieselskaber, som ikke står overfor et salg, har i mindre grad 
end de øvrige selskaber offentliggjort stillingtagen til corporate governance. Om det er ensbety-
dende med, at selskaberne ikke har taget stilling, eller i begrænset omfang har taget stilling til 
anbefalingerne, kan der ikke drages konklusioner om i denne afhandling. Men det er et faktum, at 
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manglen på selvregulering for statslige aktieselskaber, som ikke står overfor et salg, påvirker of-
fentliggørelsen af corporate governance. 
 
Til gengæld er offentliggørelsen af corporate governance for selskaber, der er på Københavns 
Fondsbørs eller som står overfor et salg, ganske anderledes. Her er der tale om gennemarbejdede 
offentliggørelser. Hvorvidt de er lige så gode eller bedre end de børsnoterede selskabers corpora-
te governance anbefalinger, er ikke en del af denne afhandlings analyse, men det er min vurde-
ring, at de på nuværende tidspunkt er tilstrækkelige. 
 
Offentliggørelsen af stillingtagen til staten som ejer efterlader dog en del mere at ønske. Generelt 
skriver selskaberne, at selskabsledelsen sker i henhold til Staten som aktionær, Københavns Luft-
havne A/S undtaget. Men derudover offentliggøres det ikke, hvorledes statens ejerskab påvirker 
selskabet eller selskabets ledelse. Her kunne de statslige aktieselskaber og selskaber med statslige 
deltagelse, med fordel for offentligheden, tage udgangspunkt i OECD’s anbefalinger i Guidelines 

on Corporate Governance of State-Owned Enterprises og offentliggøre deres overvejelser om-
kring aftalte spilleregler for mål, målopfyldelse og særlige vilkår. Det er min overbevisning, at 
det ville gavne selskabet, også selvom selskabet er underlagt markedets regulering. 
 
Det kan på denne baggrund konkluderes, at afhandlingens teser efter afhandlingens metode og 
afgrænsninger har sin rigtighed. Multiple mål gør det svært at lede de statslige selskaber og det er 
næsten umuligt for offentligheden at vurdere selskaberne og selskabsledelsens performance. De 
danske corporate governance anbefalinger og retningslinjer stiller ikke krav til offentliggørelse af 
mål, målopfyldelse eller særlige vilkår. Dette betyder, at ingen af de statslige aktieselskaber of-
fentliggør information om dette. Endvidere kan det konkluderes, at soft law som regulering har 
mindre effekt på statslige aktieselskaber end for private selskaber. Særligt for selskaber, som er 
100 pct. statsejede og som ikke står overfor en snarlig privatisering. 
 
Det kan også konkluderes, at de danske statslige aktieselskaber ikke forholder sig til, at staten er 
ejer. De offentliggør ikke information om, hvordan dette håndteres i selskabet og af staten. Da 
selskaberne ikke offentliggør stillingtagen til mål, målopfyldelse og særlige vilkår, har offentlig-
heden ikke mulighed for at vurdere udøvelsen af ejerskabet, selskabsledelsen eller selskabets per-
formance. 
 
Hvor de danske corporate governance anbefalinger ikke indeholder anbefalinger om offentliggø-
relse af mål, målopfyldelse og særlige vilkår, indgår dette i de internationale anbefalinger fra 
OECD Guidelines on Corporate Governance for State-Owned Enterprises.    
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Afhandlingen påpeger dermed en problemstilling, som ikke er en del af de danske corporate go-
vernance anbefalinger eller retningslinjer. Da udviklingen indenfor corporate governance har 
været eksplosiv, kunne afdækningen af problemstillingerne give anledning til udarbejdelse af et 
sæt reviderede retningslinjer fra statens side, som med fordel kunne tage udgangspunkt i OECD’s 
anbefalinger. Derudover bør afhandlingen give anledning til, at staten overvejer, hvordan regule-
ringen af corporate governance i danske statslige aktieselskaber skal foregå i fremtiden. 
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