
 

  

 

Kandidatafhandling 
Implementering af ny fondslovgivning og af god fondsledelse 
(Implementation of new legislation and Corporate governance for industrial 

foundation) 

 Cand.merc.aud. 

  

 Nick Bundsgaard Sigurdson -------------------------------------- 

  

 Dato for aflevering af opgaven: 4. januar 2016  

  

 Vejleder: Troels Michael Lilja 

  

 147.771 anslag inkl. mellemrum, andrager 65 normalsider. 

  

  

  

 Copenhagen Business School 2016 

 

 



Side 1 af 89 
 

Forord  

 

Denne kandidatafhandling er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af cand.merc.aud studiet, på 

Copenhagen Business School. Afhandlingen skal vise at den studerende er i stand til at udarbejde en 

større selvstændig afhandling, der dokumenterer den studerendes anvendelse af videnskabelige 

teorier og metoder. 

Der skal lyde en tak til min vejleder, Troels Michael Lilja der har bidraget med konstruktiv kritik og 

faglig vejledning. 

Afhandlingen omhandler de erhvervsdrivende fonde, der har vagt forfatterens interesse igennem sit 

arbejde som revisor. Der skal derfor lyde en særlig tak til Conrad Lundsgaard, for at give forfatteren 

muligheden for at arbejde med de erhvervsdrivende fonde hos PwC. Ydermere skal der lyde en stor 

tak til Jens Olsson og fondsgruppen i PwC, for at give inspiration til denne afhandlings emnevalg. 

En stor tak til min familie der har ydet støtte igennem hele min uddannelse, og altid har inspireret 

mig til at fortsætte min faglige udvikling.    

 

 

Nick Bundsgaard Sigurdson  
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Executive summary 

Industrial foundations in Denmark owns some of the largest companies in Denmark1, therefore 

changes in the legislation regarding industrial foundations have a large impact in their way of 

conducting business. 

Prior to the new Act. for industrial foundations was drafted and adopted, the Danish Business 

Authority appointed a commission to analyse the needs of the legal framework for industrial 

foundations. Based on the analysis, the commission published a report with recommendation on 

how to improve the legal framework and corporate governance for the industrial foundations.  

 In June 2014 the Danish Parliament adopted the new Act. reading industrial foundations, L.nr. 712 

of 25/06/2014. This master thesis describes the changes from the old Act. LBK nr. 560 of 

19/05/2010, compared to one adopted in June 2014. Furthermore, a corporate governance 

framework has been created, and shall be applied within industrial foundations. 

Many of the recommendation the commission presented in the report, have been implemented by 

legislature into the new Act. for industrial foundations. The major changes in the new Act. are the 

legal definition of industrial foundations, corporate governance, duties of the board, donation, 

change in capital, dissolving industrial foundations and fusions. There has also been a trend to 

incorporate the rules directly into the Act. itself, rather than issuing executive orders or 

recommendations from the Danish Business Authorities etc.  

The changes in the new Act. for industrial foundations are in many ways a harmonization between 

the legislation for public and private limited companies and industrial foundations. Many of the new 

initiatives legislature have applied in the new Act., gives the industrial foundations a possibility to 

conduct their business at the same terms as the public and private limited companies.  

In a world where the need for businesses to act global, it is positive to see that the legislation is 

modernised, so industrial foundations can conduct their business in the years to come with the 

flexibility and constant care that are required for them to continue to be benefactors to the Danish 

society.   

                                                             
1 http://www.tifp.dk/en/baggrund 
 
 
 
 

http://www.tifp.dk/en/baggrund
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1. Indledende kapitel 

1.1 Problemstilling/ beskrivelse 
 

Formålet med nærværende afhandling er at undersøge de juridiske konsekvenser af den nye lov om 

erhvervsdrivende fonde vedtaget af folketinget den 24. juni 2014 med virkning pr. 1. januar 2015. 

Med vedtagelsen af LOV nr. 712 af 25/06/2014 om erhvervsdrivende fonde har lovgiver ændret og 

tilføjet nye reguleringer, der vil påvirke de erhvervsdrivende fondes hverdag. Denne afhandling har 

til formål at afdække en del af de ændringer, der opstår med moderniseringen af lov om 

erhvervsdrivende fonde, samt konsekvensen af anbefalinger for god fondsledelse.  

Samtidig bliver det undersøgt, om de anbefalinger, erhvervsfondsudvalget havde til den nye 

fondslov, er blevet gennemført med vedtagelsen af LOV nr. 712 af 25/06/2014. Udvalget har haft 

stort fokus på ledelsen i de erhvervsdrivende fonde, og de står overfor at skulle tage stilling til god 

fondsledelse, øget uafhængighed og gennemsigtighed. 

 

1.2 Problemformulering 
Hvilke juridiske konsekvenser medfører den nye lov om erhvervsdrivende fonde? Hvilken juridisk 

betydning har anbefalingerne for god fondsledelse, og hvordan skal bestyrelsen forholde sig til 

anbefalingerne samt rapportere på dem? 

1.3 Delspørgsmål 
 

1. Hvad er baggrunden for ændringen af lov om erhvervsdrivende fonde, og hvilke punkter har 

lovgiver implementeret fra erhvervsfondsudvalgets rapport. 

2. Hvilke juridiske konsekvenser har de nye anbefalinger for god fondsledelse for 

erhvervsdrivende fonde og deres ledelse? 

3. Hvilke områder er blevet ændret, og hvilke nye juridiske muligheder er der kommet for 

erhvervsdrivende fonde med fokus på fondsbegrebet, ledelse, donationer, uddelinger, 

kapitalændringer, afvikling af fonde og fusioner?  
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1.4 Afgrænsning 
 

Nærværende afhandling fokuserer på de erhvervsdrivende fonde. De ikke erhvervsdrivende fonde 

vil derfor ikke være en del af denne afhandling. 

Denne afhandling vil ikke inddrage de skattemæssige aspekter for de erhvervsdrivende fonde. Der 

kan være generelle henvisninger til historiske forhold, men en selvstændig analyse af de 

skatteretslige forhold bliver ikke foretaget. 

En række institutioner, der kan falde ind under fondsbegrebet, er udeholdt af lov om 

erhvervsdrivende fonde. Derfor vil nærværende afhandling være afgrænset for følgende:  

 

 Danmarks Nationalbank, 

 Fonde, der er oprettet ved eller i henhold til lov eller ved mellemfolkelig overenskomst 

mellem Danmark og en anden stat, og som er undergivet tilsyn af en af staterne, 

 Fonde, med hvilke en kommune eller region har indgået en aftale til opfyldelse af 

kommunens eller regionens forpligtelser i henhold til sociallovgivningen eller anden 

lovgivning, såfremt fonden ikke varetager andre opgaver af væsentligt omfang, eller 

 Fonde, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og 

økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser 

udstedt i henhold til anden lovgivning. 

På tidspunktet for afhandlings udarbejdelse er der en række love og bekendtgørelser i høring, der vil 

have påvirkning på retstilstanden for Erhvervsdrivende fonde. Der er afgrænset for en nærmere 

analyse og gennemgang af nedenstående forslag. 

1 Høring af udkast til lovændringer vedr. registrering af reelle ejere2 

2 L 40 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kursgevinstloven, 

selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven3 

3 Lovforslag L 71, forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om 

indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven.4 

                                                             
2 http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/c67475ed-67aa-4634-9b0a-22850e84e62c/Lovudkast.pdf 
3 http://www.folketingstidende.dk/samling/20141/lovforslag/L40/index.aspx 
4 http://www.folketingstidende.dk/samling/20151/lovforslag/L71/index.aspx 
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3.1 Afhandlingsstruktur 
Figur 1: afhandlingsstruktur, Egne tilvirkning  
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3.2 Begreber og definitioner  
 

I nærværende afhandling er der en række begreber og definitioner der bruges generelt, og for ikke at 

skulle henvise konkret til love eller bekendtgørelse gengives de her, hvis der skulle opstår tvivl. 

Historisk fondslov, den tidligere gældenden fondslov vil der generelt bliver henvist til, hermed 

menes LBK nr. 560 af 19/05/2010 Historisk, den tidligere fondslov der blev erstattet med 

vedtagelsen af den nye. 

Den gældende lov om erhvervsdrivende fonde vil generelt blive omtalt som LEF, og referer til lov 

nr. 712 af 25/06/2014 Gældende  

 

Der har ikke i de tidligere love, der har reguleret de erhvervsdrivende fonde, været indsat en klar 

definition af hvad en erhvervsdrivende fond er. Med vedtagelsen af den nye fondslov er en 

erhvervsdrivende fond blevet defineret i lovens paragraf 1, stk. 2 og er gengivet herunder i korte 

træk, da definitionen vil blive gennemgået nærmere senere i afhandlingen. Derfor vil denne 

definition være gældende når der refereres til en erhvervsdrivende fond i denne afhandling. 

Ved en erhvervsdrivende fond forstås en juridisk person, som besidder en formue, der er 

uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte 

formål 

hvor rådighedsbeføjelserne over fonden tilkommer en i forhold til stifter selvstændig ledelse, hvor 

der udøves erhvervsaktivitet, jf. § 2, stk. 1 og 2,  

hvor ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue. 

 

I afhandlingen vil begrebet ”legat” blive benyttet enkelte steder, dette er det samme som en fond.  
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3.3 Indledning  
 

Erhvervsdrivende fonde har stor betydning for dansk erhvervsliv, da nogle af de største danske 

virksomheder er ejet af erhvervsdrivende fonde. Det er særligt for Danmark, at man har sådan en 

stor koncentration af store virksomheder, der er ejet af fonde, ofte som datterselskaber5.  

Den danske fondsmodel har for en del år tilbage været foretrukket ved generationsskifte. Det var 

tidligere muligt at stifte en fond ved, at stifter indskød en virksomhed i en fond uden 

realisationsbeskatning6. Derved så man i en årrække en stor stigning af store danske virksomheder, 

der blev overdraget til fonde, hvor stifterens familie kunne sidde i bestyrelsen og reelt stadig have 

adgang til at styre den erhvervsmæssige aktivitet.  

Med vedtagelsen af lov nr. 431 af 26. juni 1998 ændrede lovgiver de skattemæssige fordele, der var 

ved at overdrage en virksomhed til en fond7. Det kan være en af grundene til, at der de seneste år 

ikke er store danske virksomheder, der er blevet overdraget til fonde. 

I 2009 var der et ønske fra lovgivers side om at modernisere selskabslovgivningen for 

kapitalselskaber. Dette endte med en sammenlægning af aktieselskabsloven og 

anpartsselskabsloven til en samlet lov.  

Der lå fra lovgivers side et ønske om at få mere samfundsansvar ind i kapitalselskabernes ledelse. 

Derfor lavede lovgiver en regulering via soft law, der via anbefalingerne for god selskabsledelse 

opstiller en række punkter, som kapitalselskaber, der er noteret på NASDAQ OMX Nordic, skulle 

følge8. Samtidigt skal store virksomheder, jf. ÅRL § 99a, oplyse om deres samfundsansvar i 

årsrapporten eller evt. via deres hjemmeside. Efter at havde moderniseret lovgivningen for 

kapitalselskaber ønskede lovgiver, at der skulle ske en modernisering af lov om erhvervsdrivende 

fonde.  

De erhvervsdrivende fonde og deres eventuelle datterselskaber opererer i dag i et mere dynamisk 

miljø. Lov om erhvervsdrivende fonde har i mange år ikke undergået en større modernisering, og 

hovedparten af loven stammer tilbage fra 19859. Dette har således sikret en stabil regulering for 

                                                             
5 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s. 9 
6 http://www.skm.dk/media/1209173/succession-til-erhvervsdrivende-fonde_rapport.pdf s. 15 
7 http://www.tifp.dk/wp-content/uploads/2011/11/Skattereglerne.pdf 
8 https://corporategovernance.dk/corporate-governance 
9 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s. 10 

http://www.skm.dk/media/1209173/succession-til-erhvervsdrivende-fonde_rapport.pdf
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erhvervsdrivende fonde, og den danske fondsmodel er særdeles langsigtet, og derfor bør 

lovgivningsprocessen også afspejle dette10. For at sikre et grundigt og oplyst grundlag for at 

modernisere lov om erhvervsdrivende fonde blev erhvervsfondsudvalget, der skulle se på, hvilke 

elementer der skulle moderniseres, nedsat under Erhvervsstyrelsen.  

Ligesom der for kapitalselskaber har været et øget fokus på at få mere samfundsansvar ind i 

ledelsen, har der fra lovgiver været et tilsvarende ønske for de erhvervsdrivende fonde. Et af 

punkterne fra lovgiverside var også at belyse, om det ville være bedre, at nogle af de nye 

reguleringer blev implementeret via hard law eller soft law, såsom anbefalinger for god 

fondsledelse11.  

Erhvervsdrivende fonde er meget forskellige, når det kommer til udøvelsen af den erhvervsmæssige 

drift; nogle gør det i et datterselskab andre direkte i fonden, og erhvervsaktiviteterne er meget 

forskellige. Derfor kan det fra lovgivers side være ønskeligt at implementere en fleksibel form for 

regulering.  

Udvalgets opgave var således klart defineret, og derfor er nedenstående punkter blevet udvalgets 

kommissorium: 

” Udvalget skal belyse og vurdere: 

• om den nuværende lovgivning giver tilstrækkelige fremtidssikrede rammer for, at 

fondsmodellen er attraktiv og fortsat kan bidrage til vækst og erhvervsudvikling, 

• hvilke konsekvenser moderniseringen af selskabslovgivningen bør have for de 

erhvervsdrivende fonde, 

• behovet for styrkelse af reglerne vedrørende gennemsigtighed, uafhængighed, 

ledelse og samfundsansvar, 

• behovet for at styrke det offentlige tilsyn med erhvervsdrivende fonde. 

Udvalget skal udarbejde udkast til ændring af lov om erhvervsdrivende fonde og eventuelt 

udkast til anbefalinger til god fondsledelse, såfremt nogle forhold egner sig bedre til at 

blive reguleret via anbefalinger end ved egentlige lovregler”12. 

                                                             
10 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 261 
11 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s. 11 
12 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde 
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3.4 Undersøgelse om erhvervsdrivende fonde 
 

Før erhvervsfondsudvalget udarbejdede et udkast til den nye fondslovgivning, valgte 

Erhvervsstyrelsen at få udarbejdet en rapport om de faktiske forhold for erhvervsdrivende fonde. 

Rapporten blev udarbejdet af Deloitte og fik titlen "Undersøgelse om erhvervsdrivende fonde", og 

den udkom september 2012. Rapporten havde særligt undersøgt følgende punkter;  

1. Bestyrelsessammensætningen   

2. Uafhængighed  

3. Bestyrelsesarbejde  

4. Bestyrelsens tidsforbrug   

5. Bestyrelsens vederlag     

6. Uddelinger  

7. Transparens  

 

3.5 Erhvervsfondsudvalgets rapport  
 

Den 18. december 2012 udgav Erhvervsfondsudvalget en rapport om fremtidens regulering af 

erhvervsdrivende fonde, hvor udvalget havde udfærdiget kommentarer til hovedkonklusioner på 

ovenstående punkter.  

 

1. Bestyrelsessammensætningen  

Sammensætningen af bestyrelsen er ifølge udvalget et område, der bør have et øget fokus i den nye 

lov. Udvalget mener derfor, at dette både bør reguleres i den nye lov og i anbefalinger for god 

fondsledelse.  
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2. Uafhængighed  

Der er i udvalget enighed om, at uafhængighed i bestyrelsen er et vigtigt element, der bør inddrages 

i den nye lovgivning.13 Her skriver udvalget, at der er en generel tendens til at fokusere på ledelsens 

uafhængighed både i dansk og international regulering.  

Dette gælder særligt andelen af direktionsmedlemmer i bestyrelsen, hvor disse ikke må udgøre et 

flertal, for at bestyrelsen kan udføre sin kontrollerende rolle. Udvalget udtaler også, at det efter 

deres opfattelse ikke er tilstrækkeligt, at der kun er ét medlem af bestyrelsen, der er uafhængigt af 

stifter. 

Derfor mener udvalget, at det bør fremgå af bemærkningerne til loven, at der ved 1-4 

bestyrelsesmedlemmer skal være ét medlem, der er uafhængigt, og ved 5-8 bør mindst 3 

medlemmer være uafhængige14. Ved større bestyrelser benyttes samme brøk for uafhængige og ikke 

uafhængige bestyrelsesmedlemmer.  

 

3. Bestyrelsesarbejde  

Erhvervsfondsudvalget har i rapporten udtrykt enighed om, at det i den nye fondslov skal 

præciseres hvad begrebet selvstædig ledelse dækker over. Det bør således fremgå, at 

bestyrelsesmedlemmerne udelukkende skal varetage fondens interesser, når der træffes beslutninger 

vedrørende fonden.15 

 

4. Bestyrelsens tidsforbrug 

Der er i udvalgets arbejdet ikke sat noget specifikt mål op for tidforbrug - det skal være, hvad 

arbejdet kræver, og det skal ses i sammenhæng med vederlagets størrelse. Hvis der er et højt 

tidsforbrug f.eks. pga. ansøgningsbehandling og bestyrelsesmøder mv. forbundet med arbejdet kan 

det retfærdiggøre et højere vederlag.16  

 

                                                             
13 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s. 122 
14 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s. 123 
15 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s. 122 
16 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s. 151 



Side 13 af 89 
 

5. Bestyrelsens vederlag 

Åbenhed omkring ledelsesaflønning er i stigende grad et ønske i den finansielle rapportering. 

Erhvervsfondsudvalget har derfor drøftet behovet for åbenhed om ledelsens aflønning i fonde17.  

Udvalget anbefaler derfor, at vederlag til bestyrelsen og direktionen skal vises i årsrapporten, uanset 

hvilken regnskabsklasse fonden er omfattet af18. Det anbefales også, at hvis ledelsesmedlemmer 

modtager incitamentsaflønning i virksomheder, der er en del af koncernen, skal dette fremgå af 

årsrapporten19. 

6. Uddelinger  

Erhvervsfondsudvalget udtaler, at der bør være en vis overensstemmelse mellem 

selskabslovgivningen og fondslovgivningen på visse punkter20. Her mener udvalget, at det skal 

være muligt for fonde at udlodde årets optjente overskud på andre tidspunkter end i forbindelse med 

godkendelse af årsrapporten eller efterfølgende. Dette kræver dog en mellembalance udarbejdet af 

en revisor. Udvalgt mener, at der ligesom for selskaber bør indføres en bestemmelse om, at 

bestyrelsen skal sikre, at udlodninger sker forsvarligt i forhold til fondens kapital21. Udvalget har 

også udtalt sig om, at fonde bør have lov til at udlodde andre værdier end kontanter. Det foreslås, at 

fonden skal have udarbejdet en vurderingsberetning ved udlodning af ikke kontante værdier.  

7. Transparens 

Udvalget har en række forslag til at øge transparensen for fonde. Udvalget anbefaler, at 

ledelsesaflønning vises i årsrapporten, samt at fonde indsender en legatfortegnelse til 

fondsmyndigheden. 

Hovedpunkterne fra udvalgets overvejelser i erhvervsfondsudvalget rapport, er kort skitseret 

ovenfor. En uddybende gennemgang af udvalgets overvejelser og anbefalinger foretages i afsnittet, 

hvor den endeligt vedtagne lov bliver gennemgået.  

I analysen af lovændringerne vil der blive diskuteret udvalget overvejelser, og om lovgiver har valgt 

at følge disse under de paragraffer, der er medtaget i denne afhandling. Dette gøres for at drage 

                                                             
17 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s. 136 
18 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s. 136 
19 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s. 136 
20 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s.260 
21 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s.262 
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forarbejderne ind i selve analysen af ændringerne, for at forfatteren kan give et bud på, hvorfor 

loven blev vedtaget i sin nuværende form.  

4 Teoretisk afsnit 
 

4.1.1 Metode 

 

For at afdække afhandlingens problemstilling vil metoden i opgaven primært have sin forankring i 

retsdogmatikken22, og retsøkonomien23. Disse to metoder samt deres anvendelse i denne afhandling 

vil kort blive gennemgået. Der vil ydermere blive inddraget en case, for at se hvorledes en specifik 

fond har implementeret de ændringer de nye reguleringer medfører. 

Retsdogmatikken er en del af retsvidenskaben, der forsøger at fastlægge gældende ret ved at 

analysere og fortolke de retskilder, der forligger for en given juridisk problemstilling. Derfor vil der 

i denne opgave blive lagt særligt vægt på det grundlag og de informationer, der har bidraget til den 

nye lov om erhvervsdrivende fonde.  

Herudover vil den retsøkonomiske metode bliver benyttet i analysen af de nye anbefalinger for god 

fondsledelse og brugen af soft law til at regulere en uensartet population, som fonde i høj grad er.  

Retsdogmatikken har to primære områder: privatretten og den offentlige ret. Denne afhandling 

fokuserer på privatretten. For at analysere gældende ret undersøges den relevante lovgivning, 

forarbejderne, sædvane og praksis. Den nye lov om erhvervsdrivende fonde har ikrafttræden 1. 

januar 2015; derfor er der endnu ikke etableret retspraksis på området.  

En af de store danske retsfilosoffer, Alf Ross, udviklede en prognoseteori, hvor analysen af 

gældende lov beskriver, at det er forudsigeligt, hvilket resultat en dommer vil komme frem til ved 

en retssag.24 Hvis man benytter Alfs metode, kan det diskuteres, om anbefalingerne om god 

fondsledelse er en retskilde25.  

Hvis man derimod anlægger det synspunkt, at anbefalingerne er med til at danne fondens 

handlinger inden for en bestemt anbefaling26, kan disse benyttes som en retskilde. Anbefalingerne 

                                                             
22 Retskilder & Retsteorier s. 392, se litteraturliste for yderligere. 
23 Retskilder & Retsteorier s. 318, se litteraturliste for yderligere 
24 http://juraordbogen.dk/dk/juridisk-metode/retsfilosoffer/alf-ross/alf-ross-prognoseteori/ 
25 https://www.djoef.dk/Blade/Juristen/Juristen2003/~/media/Documents/Djoef/J/Juristennr102003.ashx 
26 Dansk selskabsret 1 kap 7 pkt. 7.2.3,  retsøkonomien søger en effektiv regulering.    
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benytter princippet ”forklar eller følg”. Dermed skal fonde forklare, hvis de ikke følger 

anbefalingen, og derfor kan man argumentere for, at anbefalingerne direkte påvirker fondes måde at 

agere på.  

Retsøkonomien beskæftiger sig med grænsefladen mellem jura og økonomi; analysen af de 

juridiske rammeforhold i et økonomiske perspektiv. F.eks. om en ønsket regulering har en 

økonomisk effekt på en given problemstilling27.  

Teorien blev bl.a. dannet af nobelprismodtager og professor Ronald H. Coase. Teorien bliver brugt 

til at forklare, at juraen kan bruges til at lave regulering, der påvirker menneskers 

beslutningsgrundlag grundet den økonomiske påvirkning af reguleringen.   

Påvirkningen via soft law på et ønsket område kan derfor dels analyseres med den retsøkonomiske 

metode. Det klassiske eksempel vil typisk være, hvis et børnoteret selskab ikke følger god 

selskabsledelse, kan det af investorer anses for negativt. Dermed nedsættes ønsket om at investere i 

selskabet. Derfor har manglende opfyldelse af f.eks. god selskabsledelse en økonomisk konsekvens 

for et selskabs beslutninger om at følge eller ikke følge soft law28.  Fonde er per definition 

selvejende, og kan derfor ikke være børsnoteret.  

 

Case studiet  

Case studiet er en velkendt metode, inden for samfundsvidenskaben29. Teknikken hvor man 

observerer en konkret case, og herefter udleder en generel tendens. I denne afhandling vil casen 

blive benyttet til at analysere hvorledes en konkret fond, har implementeret de nye reguleringer for 

erhvervsdrivende fonde.   

 

 

 

 

 

                                                             
27 Dansk selskabsret 1, af søren Friis og Jens Valdemar Krenchel kapitel 7 
28 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52014SC0126 
29 Teknikker i samfundsvidenskaberne, se litteratur liste 
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4.1.2 Retskilder 

 

Retskilder er de grundsten, der danner fundamentet i analysen af gældende ret. Derfor gennemgås 

de grundliggende retskilder30, der benyttes i denne afhandling, i nedenstående afsnit. 

Den primære retskilde stammer fra den nye lov om erhvervsdrivende fonde, LOV nr. 712 af 

25/06/2014, der er vedtaget af Folketinget31. Når der i opgaven refereres til lov om 

erhvervsdrivende fonde eller LEF i generelt omfang, er det denne lov, der henvises til32.  

Gældende lov fremkommer ved objektiv fortolkning af ordlyden af selve lovteksten. Sammen med 

loven bliver tilhørende forarbejder33 benyttet til at analysere lovgivers hensigt, hvor de har udtrykt 

sådanne. Forarbejderne har en mere subjektiv analyse i forhold til lovgivers hensigt med visse 

paragraffer eller bestemmelser. 

Retspraksis er en sekundær retskilde i forhold til at udlede gældende ret, da f.eks. domme vil give 

en præcisering af givende retslige problemstillinger. Retspraksis er en betydelig retskilde34 til at 

bestemme gældende ret og dennes rækkevide især ved mere indholdsmæssige skøn i lovteksten. 

Den nye lov om erhvervsdrivende fonde er på tidspunktet for denne afhandlings udarbejdelse meget 

ny, og der er til forfatterens kendskab ikke domme af principiel karakter, der kan påvirke gældende 

ret. 

Bekendtgørelser er en retsforskrift, der med hjemmel i loven35 kan udstedes af ministeren, der har 

den udøvende magt for det givne område. Desto mere indgribende en bekendtgørelse er, jo klarere 

skal lovhjemlen være jf. legalitetsprincippet23. 

Litteratur har ikke en direkte retskilde, men benyttes hovedsageligt til at uddybe og argumentere for 

gældende lov. 

 

                                                             
30  Retskilder & Retsteorier s. 73, se litteraturliste for yderligere. 
31 Retskilder & Retsteorier s. 81, se litteraturliste for yderligere. 
32 http://lgdata.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/docs/1054/135136/Danske%20Retskilder%20-
%20Biblioteket,%20sept%202010.pdf  
33 Retskilder & Retsteorier s. 85, se litteraturliste for yderligere 
34 Retskilder & Retsteorier s. 165, se litteraturliste for yderligere 
35 Retskilder & Retsteorier s. 89, se litteraturliste for yderligere 

http://lgdata.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/docs/1054/135136/Danske%20Retskilder%20-%20Biblioteket,%20sept%202010.pdf
http://lgdata.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/docs/1054/135136/Danske%20Retskilder%20-%20Biblioteket,%20sept%202010.pdf
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Administrativ praksis  

For de erhvervsdrivende fonde har Erhvervsstyrelsens administrative praksis betydning og kan 

derfor til en vis grænse benyttes som retskilder36.  

 

4.1.3 Kildekritik 

 

I nærværende afhandling benyttes både primære og sekundære kilder til at analyserer den gældende 

retsstilling. 

De primære kilder vil hovedsageligt bestå af de love, bekendtgørelse, vejledninger, anbefalinger og 

forarbejder der er udarbejdet i forbindelse med den nye lov om erhvervsdrivende fonde. 

Erhvervsfondsudvalgets rapport bliver brugt som kildehenvisning mange steder i denne afhandling, 

da det udgør en stor del af forarbejdet til den nye fondslov. Det datagrundlag der bliver benyttet 

mange steder i erhvervsfondsudvalgets rapport er tilbage fra 2011-12. Det betyder at der kan være 

sket en udvikling i de underliggende data, der er benyttet i beslutningsgrundlaget for udvalgets 

arbejde. Det kunne være antallet af erhvervsdrivende fonde, bestyrelsens vederlag eller andelen af 

det underrepræsenteret køn have ændret sig efterfølgende. Brugen af erhvervsfondsudvalgets 

rapport er dog for at sammenholde de overvejelser og anbefalinger erhvervsfondsudvalgt har 

udtrykt i deres rapport, mod de nye tiltag der er blevet vedtaget med den nye fondslov. Samtidigt 

bliver den også benyttet til at analysere anbefalingerne for god fondsledelse, for at analysere hvilke 

overvejelser der ligger bag de forskellige anbefalinger. 

Den nye lov om erhvervsdrivende fonde bliver analyseret for at redegøre for de juridiske ændringer 

og hvilke konsekvenser og muligheder det giver for de erhvervsdrivende fonde. Herudover vil 

relevante bekendtgørelse og vejledninger indgår i analysen. 

De sekundere kilder vil hovedsageligt består af litteratur, avisartikler samt andet relevant materiale 

der kan indgå i fortolkningen af gældende lov. Avisartikler vil bliver benyttet for at give noget 

perspektiv og relevante cases hvor fondsloven eller anbefalingernes betydning kan perspektiveres, 

                                                             
36 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s. 40 
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En række fagfolk og institutioner, har udgivet relevant litteratur på fondsområdet. Denne litteratur 

vil derfor blive inddraget til brug for analysen af gældende ret.  

 

 

4.1.4 Corporate Governance 
 

I 1991 og 2001 var der en række skandaler i selskaber37 bl.a. i USA, hvor Enron førte til væsentlige 

ændringer, men også i Danmark, hvor Nordisk Fjer nok står som en af de mest kendte skandaler i 

nyere dansk historie. Som følge af bl.a. ovenstående var der et behov for at genskabe tilliden til 

bestyrelser og ledelser blandt investorerne.  

Derfor ønskede især institutionelle investorer at implementere en standard, som bestyrelser og 

ledelser kunne følge, en såkaldt best practice der kunne supplementere den hårde lovgivning. 

Særligt de institutionelle investorer, der havde et meget spredt ejerskab, og dermed var passive 

investorer, var særligt opsatte på at få indført en best practice-standard, der kunne sikre en 

minimumstandard af forvaltnings- og ledelsesmæssig dispositioner.  

Ovenstående resulterede i, at OECD udfærdigede nogle retningslinjer i ”principals of Corporate 

Governance”. Disse er sidenhen blevet opdateret, seneste version er fra 2004, og man har i 2014-15 

udført en opdatering af principperne. OECD forventer at udgive disse i september 201538; derfor vil 

der i denne opgave være refereret til 2004.  

I Danmark har komitéen for god selskabsledelse også udfærdiget en række anbefalinger for god 

selskabsledelse, der er det danske udtryk for Corporate Governance. Disse kom første gang i 2001 

og er siden blevet opdateret, men anbefalinger defineres af kommissionen bag som;  

Corporate Governance kan således defineres som: "Det system, som anvendes til at lede og 

kontrollere en virksomhed", dvs. som "kontrol og styring" af virksomheder gennem ejerskab, 

bestyrelsesstruktur, aflønningssystemer, selskabslovgivning mv. 39” 

                                                             
37 Enron (USA 2001), Nordisk Fjer 1991 (Danmark) 
38 http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf 
39 https://corporategovernance.dk/corporate-governance 
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Corporate Governance er dermed et ledelsesværktøj, der kan klarlægge de målsætninger og hvilken 

ledelsesstruktur, der er hensigtsmæssig for, at et selskab kan leve op til best practice. 

Ledelsesværktøjet kan skabe klare regler og holdninger for den overordnede ledelse, der sikrer, at 

ledelsen i virksomheden varetager selskabets interesser og ikke egne. 

 

4.1.5 Agent-teorien  
 

Et grundlæggende problem inden for corporate governance er40, at i mange selskaber er der forskel 

mellem ejerne og ledelsen. Især i nyere tid ses der et spredt ejerskab i mange selskaber, hvor 

pensions- og investeringsselskaber har brede porteføljer uden at være hovedaktionær.   

Den traditionelle model for principal og agent viser, at der kan være modstridende interesser 

mellem principalen (kapitalejer eller bestyrelsen) og agenten (management). Modellen kan 

illustreres via nedenstående figur, hvor revisors rolle også er afbilledet. 

Figur 2: Agent/ principal teorien, Egen tilvirkning. 

 

 

                                                             
40 Adolf A. Berle og Gardner C. Means (1932), The Modern Corporation and Private Property, 
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Den traditionelle agentteori opererer med en række grundlæggende problemstillinger.  

 

 Aktionær eller bestyrelse over for den daglige ledelse, hvordan sikrer man, at ledelsen 

varetager ejernes interesse og ikke ledelsens interesse?  

 Majoritetsejer og minoritetsejer, hvordan undgår man, at minoritetsaktionæren bliver trynet 

af hovedaktionæren.  

 Kreditorer over for aktionærerne, mange selskaber driver deres virksomhed på kreditorernes 

regning i form af kreditter.  

Den traditionelle teori for principal og agent er, at man som ledelse skal stå til ansvar over for 

ejerne af selskabet. Den situation ser anderledes ud for fonde, der har en helt unik struktur i forhold 

til de traditionelle juridiske enheder, man typisk driver virksomhed i, f.eks. ApS eller A/S. 

Fonde er selvstændige juridiske enheder, der ikke har en egentlig ejer. Fondens virke vil dog i høj 

grad være styret af dennes fundats (vedtæger). Stifteren af fonden vil i fundatsen havde anført sine 

ønsker og dermed afgrænset rammerne for, hvad fonden kan udføre. Typiske ønsker fra stifter er, at 

fonden skal eje en vis mængde aktier eller have bestemmende indflydelse i et givent selskab. Dette 

ses i store danske kendte fonde såsom; Mærsk, LEGO (kirkby), Carlsberg, Novo Nordisk, hvor det 

var stifterens ønske, at fonden skulle drive en familieejet virksomhed videre i fondsform med et 

datterselskab (eller flere), og hvor det er tilføjet i vedtægterne, at det er familiemedlemmer, der skal 

sidde i fondens bestyrelse.  

Derfor er der teoretisk en udfordring ved at benytte corporate governance-paradigmet til at 

udfærdige anbefalingerne for god fondsledelse. Som beskrevet ovenfor er to af de grundlæggende 

problemer i corporate governance forholdet mellem aktionær og ejer, samt forholdet mellem 

majoritetsaktionær og minoritetsaktionær.  

Da ingen af disse to forhold findes i fondes struktur, er der to af agentteoriens forhold, der ikke 

umiddelbart kan imødekommes. Det skyldes, at man ikke kan adskille ejer og ledelse, da der ikke er 

nogen ejere. Man kan ikke bede nogen om at kontrollere minoritets- og majoritetsaktionærer, da 

disse heller ikke er tilstede i en fond. Grundet den manglende ejerkreds i fonde stiller dette ekstra 

store krav til fondes bestyrelsers formåen og virke.  
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Der er dog en aktør for fonde, der ikke er for selskaber; nemlig fondsmyndigheden. Denne 

uafhængige aktør fungerer bl.a. som en uafhængig kontrollant, der skal sikre, at fonden lever op til 

f.eks. det fundats, som fonden blev stiftet med. Derfor kan man sige, at fondsmyndigheden til dels 

erstatter ejerne i en fond - de har dog ikke den profitorienteret søgen, som er grundlæggende for 

selskaber, nemlig at de skal være profitoptimerende. 

Der er i teorien en række forhold, der tilskynder til, at fonde grundet det manglede ejerskab ikke 

nødvendigvis har profitmaksimering for øje. Derfor er teorien, at fonde skulle drive deres forretning 

dårligere og levere dårligere resultater41.  

Dette er ikke tilfældet ifølge Henry Hansmann og Steen Thomsen, der har udarbejdet ”Managerial 

Distance and Virtual Ownership: The Governance of Industrial Foundations” side 6. Her har 

forfatterne sammenlignet en række selskaber og fonde, og de er ikke kommet frem til, at der i 

selskaber ejet af fonde bliver skabt dårligere resultater end i andre ejerstrukturer. 

Man kan ikke udgå at kigge mod anbefalingerne for god selskabsledelse; selvom der er en forskel i 

den juridiske enhed, man forsøger at ramme, er der alligevel lighedspunkter. Der har i stigende grad 

nationalt og internationalt været fokus på et aktivt ejerskab for aktieselskaber, der er optaget til 

handel på et reguleret marked42.  

I forbindelse med at der er en større spredning i ejerskabet, og derved mindre indflydelse pr. 

aktionær, kan der opstå et øget skel mellem ejers ønsker og selskabets ledelses handlinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 http://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/contract-economic-
organization/files/Hansmann%20paper%20revised.pdf og http://economics.mit.edu/files/8783 
42 http://corporategovernance.dk/file/479121/anbefalinger-for-god-selskabsledelse-maj-2014.pdf 

http://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/contract-economic-organization/files/Hansmann%20paper%20revised.pdf
http://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/contract-economic-organization/files/Hansmann%20paper%20revised.pdf
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4.2 Fondsmyndigheden 
 

Fonde har ikke nogle reelle ejere, som nævnt tidligere ovenfor. Derfor er der en latent 

problemstilling med at kontrollerer fondes dispositioner, og om disse er i overensstemmelse med 

fondens fundats (vedtægt). Lovgiver har derfor bestemt, at der skal være et organ der fører tilsyn 

med de erhvervsdrivende fonde.  

Det fremgår af kapital fire i lov om erhvervsdrivende fonde hvem fondsmyndigheden er, og en 

række af de kompetencer fondsmyndigheden har. Dermed er der en form for substitution af 

aktionærer med fondsmyndigheden, selv om denne ikke har en økonomisk interesse i fonden. 

Det kan selvfølge diskuteres om en myndighed vil have den samme dybde af involvering, som ejere 

der har en økonomisk interesse ville have. Men under alle omstændigheder er der et tilsynsførende 

organ, der kan tage fondes dispositionen op til overvejelse hvis der f.eks. har været foretaget 

utilbørlige dispositioner 

Samtidigt udfærdiger fondsmyndigheden en række vejledninger, inden for forskellige 

problemstillinger der kan opstå f.eks. når ny lovgivning implementeres. Fondsmyndigheden skal 

også inddrages i visse dispositioner en fond ønsker at fortage, i afhandlingen vil dette blive uddybet 

nærmere. 

I denne afhandling, vil de nye anbefalinger for god fondsledelse blive analyseret og gennemgået. 

Det kan også tænkes at fondsmyndigheden vil tage affære, hvis den mener at en fond der ikke følger 

visse anbefalinger ikke har givet en tilstrækkelig forklaring. Fondsmyndigheden kan således have 

stor indflydelse på fonde, og de dispositioner de kan foretage. 
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5 Statusbreve 
 

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med deres undersøgelse af erhvervsdrivende fonde fundet en 

række forhold, som de ønskede at kommunikere til fondene. Derfor har styrelsen udarbejdet 

statusbreve43 for at forsøge at få fondene til at rette en række generelle forhold.  

Statusbrevene udgør i sig selv ikke en del af forarbejderne, men Erhvervsstyrelsen har i de to sidste 

breve kommunikeret visse forhold, der med stor sikkerhed bliver en del af den nye fondslov. 

Brevene er medtaget i denne afhandling, da de kan give et indblik i, hvad styrelsen mener, fondene 

skal tage stilling til inden den nye lovs ikrafttræden i og med, Erhvervsstyrelsen administrativt har 

en stor indflydelse på de erhvervsdrivende fonde. 

Statusbrev af 19. december 2013 fra Erhvervsstyrelsen omhandlede nedenstående punkter:   

1. Erhvervsstyrelsens gennemgang af en række årsrapporter for 2012. 

2. Vederlag til bestyrelsen.  

3. Status på lov om erhvervsdrivende fonde.  

4. Råd til hurtigere sagsbehandling. 

Ad1) Her havde Erhvervsstyrelsen bl.a. identificeret, at 20 % af de udtagne fonde ikke havde 

anmeldt bestyrelsesmedlemmers indtræden og udtræden. I 10 % af årsrapporterne var uddelinger 

indregnet i resultatopgørelsen. For 31 % af fondene var der en kapitaltabssituation, hvilket er en 

alvorlig situation.  

Ad 2) Erhvervsstyrelsen har ikke skrevet nogle specifikke forhold til dette punkt men gør 

bestyrelserne opmærksomme på, at man skal forholde sig til bestyrelsens vederlag.  

Ad 3) Erhvervsstyrelsen kommenterer kort det nye lovforslag for erhvervsdrivende fonde, og at det 

er blevet sendt til høring. Det bliver kort nævnt, at der i lovforslaget er særligt fokus på bl.a. 

ledelsens sammensætning, gennemsigtighed, vederlag, uddelingspolitik og revisors rolle. 

Ad 4) Erhvervsstyrelsen gør her opmærksom på, at vedtægtsændringer ikke er gældende, før 

Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen har godkendt disse. Samtidig gør de opmærksomme på, at 

                                                             
43 https://erhvervsstyrelsen.dk/statusbreve-1 
 

https://erhvervsstyrelsen.dk/statusbreve-1
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bestyrelserne altid er velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsen med spørgsmål af fondsretlig 

karakter.  

Her har man forsøgt at kommunikere direkte til interessenterne for erhvervsdrivende fonde, 

primært bestyrelsen, for at gøre dem opmærksomme på de generelle fejl eller forhold, man har 

undersøgt. 

Statusbrev af 15. maj 2014 fra Erhvervsstyrelsen omhandlede nedenstående punkter:   

1. Status på L 154 forslag til lov om erhvervsdrivende fonde, herunder nogle væsentlige 

fokuspunkter, som bestyrelserne skal være opmærksomme på, når loven bliver vedtaget.  

2. Råd i forbindelse med godkendelse af årsrapporten. 

3. Gebyrændring. 

Ad 1) Erhvervsstyrelsen kommenterer her, at det forventes, at lovforslaget bliver endeligt vedtaget i 

sin nuværende form, og at der sker en strømligning mellem lov om erhvervsdrivende fonde og 

selskabslovgivningen. Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på hovedpunkter såsom bestyrelsens 

rettigheder og pligter, administrator og uddelingspolitik.  

Ad 2) Erhvervsstyrelsen råder bestyrelsen til at gennemgå de registrerede oplysninger i 

Erhvervsstyrelsens it-system og sikre, at de er i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår 

af årsrapporten. 

Ad 3) Gebyrændring for de erhvervsdrivende fonde. 
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Statusbrev af 3. december 2014 fra Erhvervsstyrelsen omhandlede nedenstående punkter:   

1. Status på lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde.  

2. Komitéen for god fondsledelse.  

3. Straksmeddelelsespligten i den nye lov om erhvervsdrivende fonde.  

4. Bestyrelsens opgaver, pligter og ansvar i den nye lov om erhvervsdrivende fonde. 

5. Foreløbig status på stikprøvevis kontrol af årsrapporter for 2013.  

6. Gode råd fra Erhvervsstyrelsen.  

7. Afsluttende bemærkninger. 

Ad 1) Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at den nye lov om erhvervsdrivende fonde nu endeligt 

er vedtaget. Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse udgivet en række vejledninger til bl.a. stiftelse, 

kapitalnedsættelse og ledelsesforhold. 

Ad 2) Erhvervs- og Vækstministeriet kommunikerer, at der var nedsat en komité for god 

fondsledelse. Det blev forelagt, hvem der er med i komiteen, og hvornår det første udkast til 

anbefalinger for god fondsledelse blev sendt til høring, 5. november 2014. Erhvervsstyrelsen 

påpegede, at komitéen foruden anbefalingerne skal være med til at øge en best practice for god 

fondsledelse i Danmark. Det blev præciseret, at i det første årsregnskab, bestyrelsen aflægger efter 

den nye lov om erhvervsdrivende fondes ikrafttræden, skal bestyrelsen forholde sig til 

anbefalingerne for god fondsledelse.  

Ad 3) Erhvervsstyrelsen gør særligt opmærksom på den straksmeddelelsespligt, der med den nye 

lov er pålagt revisor. Styrelsen præciserer, at hvis revisor allerede under den løbende revision bliver 

gjort opmærksom på forhold, der ikke kan berigtiges af bestyrelsen, skal revisor uden videre 

meddele Erhvervsstyrelsen det.  

Ad 4) Erhvervsstyrelsen har i dette statusbrev angivet en lang række pligter og ansvar, som 

bestyrelsen bliver pålagt med vedtagelsen af den nye lov. Erhvervsstyrelsen skriver især om 

administrators rolle, at denne ikke må forveksles med en direktørs rolle. Særligt når det kommer til 

det daglige ansvar for fondens ledelse. Hvis der ikke er en direktør, er det fondens bestyrelse, der er 

ansvarlig for fondens daglige ledelse. Styrelsen opremser også mange af de nye bestemmelser, som 

bestyrelsen skal forholde sig til. Bl.a. uddelingspolitik, bestyrelsens sammensætning, at vedtægterne 

er i overensstemmelse med den nye lov, forretningsorden og afholdelse af ét årsregnskabsmøde mv. 
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Ad 5) Erhvervsstyrelsen kommunikerer de forhold, styrelsen havde fundet i kontrolgennemgangen 

af de erhvervsdrivende fonde. Særligt var der en del forhold vedrørende de registrerede oplysninger 

i Erhvervsstyrelsens it-systemer og de faktiske forhold. Der var også forhold vedrørende 

ejendomme, der har været optaget som investeringsejendomme, men hvor der ikke er blevet 

værdireguleret løbende. Kapitaltab er et andet forhold, der i de kontrollerede fonde er set for ofte, 

og bestyrelsen har ikke overholdt deres pligter i en kapitaltabssituation. Der er således ikke afholdt 

et bestyrelsesmøde inden for fire uger, hvor bestyrelsen redegør for fondens økonomiske stilling og 

indsender referat til Erhvervsstyrelsen.  

Ad 6) Erhvervsstyrelsen kommunikerer en række gode råd, som styrelsen mener, at de 

erhvervsdrivende fonde bør følge. Særligt de administrative pligter, som bestyrelsen bør varetage 

med at sikre, at de anmeldte oplysninger til Erhvervsstyrelsen svarer til de virkelige forhold. 

Derudover at når den nye lov om erhvervsdrivende fonde træder i kraft, bliver anmeldelsesfristen 

sat ned fra fire uger til to uger.  

Ad 7) Erhvervsstyrelsen råder bestyrelser og ledelser til at kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis 

bestyrelsen har brug for vejledning især inden og efter ikrafttræden af den nye lov om 

erhvervsdrivende fonde. 

Alle ovenstående statusbreve har været udsendt inden for en kort årerække og er således alle 

udsendt inden den nye lov om erhvervsdrivende fondes ikrafttræden. Brevene har dog fungeret som 

en slags statusopdatering på, hvad fondene kunne vente i forhold til den nye lov. Dermed har 

fondene haft mulighed for at tilpasse forskellige forhold vedrørende de generelle ændringer, der 

gælder, når den nye fondslov træder i kraft. 

Statusbrevene har ikke en retskildestatus som forarbejder eller bekendtgørelser, men de er ikke 

umiddelbart set for andre juridiske enheder, og der er derfor en vis form for vejledning over dem. 

Det er derfor interessant i et retsdogmatisk perspektiv, hvor Erhvervsstyrelsen går ud inden lov om 

erhvervsdrivende fondes ikrafttræden og påpeger forhold, som fondene skal indrettet sig efter. 
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6 Anbefaling for god fondsledelse 
 

Komiteen for god fondsledelse blev nedsat på baggrund af erhvervsfondsudvalgets rapport, hvor 

udvalget fandt, at visse forhold kunne reguleres bedre via anbefalinger i stedet for i selve loven44. 

Komiteen blev nedsat af den tidligere Erhvervs- og Vækstminister, Henrik Sass Larsen, og skulle 

bestå af medlemmer med samme kvalifikationer som komiteen for god selskabsledelse indeholdte. 

Det blev indskrevet i lov om erhvervsdrivende fonde § 60, at ”bestyrelsen skal redegøre for, 

hvorledes de forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede Anbefalinger for 

god Fondsledelse”. Dermed blev det en forudsætning for loven, at der blev nedsat en komite, og der 

blev udarbejdet en række anbefalinger. 

I vedtægterne står komiteens opgaver, og udover at udarbejde anbefalinger for god fondsledelse 

skal den også  

 tilstræbe kontinuitet i arbejdet med god fondsledelse i Danmark, 

 sikre, at "best practice" inden for ledelsen af de erhvervsdrivende fonde bringes op til 

drøftelse i Komitéen, 

 tilstræbe, at de erhvervsdrivende fonde har rimelige og hensigtsmæssige betingelser og 

vilkår til at tilpasse sig de til enhver tid gældende Anbefalinger for god Fondsledelse, 

 indsamle de synspunkter og erfaringer fra de erhvervsdrivende fonde, som fremkommer i 

relation til deres arbejde med Anbefalinger for god Fondsledelse, 

 iværksætte og støtte empiriske undersøgelser inden for god fondsledelse, og 

 med passende mellemrum, og efter forudgående relevant høring, at tilpasse anbefalingerne 

med henblik på, at de til stadighed ud fra en samlet vurdering er hensigtsmæssige for de 

erhvervsdrivende fonde, i overensstemmelse med dansk og EU-lovgivning, og lever op til 

anerkendt "best practice"45. 

 

Medlemmerne af komiteen skal ifølge vedtægterne være uafhængige af bestemte interesser, 

samtidigt med at de skal besidde praktisk erfaring for ledelse af erhvervsdrivende fonde. Det kan 

                                                             
44 https://godfondsledelse.dk/baggrunden-komiteen-god-fondsledelse 
45 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/vedtaegter.pdf 
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selvfølgelig diskuteres, hvordan medlemmerne er uafhængige af bestemte interesser, når en lang 

række af medlemmerne er aktive i ledelsen i nogle af de største danske fonde.  

Medlemmerne af komitéen for god fondsledelse beviser, at erhvervsdrivende fondes 

bestyrelsesmedlemmer er særdeles aktive for at give deres mening til kende over for lovgiver. 

Marianne Philip, formand for komitéen for god fondsledelse, er også medlem af bestyrelsen i Novo 

Nordisk fonden. 

Lars-Erik Brenø, næstformand for komitéen, er bestyrelsesmedlem i A. P. Møller og Hustru 

Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene formål.  

Birgitte Nauntofte, almindeligt medlem af komitéen, sidder i direktionen hos Novo Nordisk fonden. 

Søren Thorup Sørensen, almindeligt medlem af komitéen, sidder i bestyrelsen og direktionen for 

adskillige KIRKBI- og LEGO-selskaber. Det er KIRKBI A/S og LEGO fonden, der ejer hhv. 75 % 

og 25 % af LEGO-koncernen46. 

 

6.1.1 Soft vs. Hard lov  

 

Modernisering af lovgivningen for erhvervsdrivende fonde har været mange år undervejs. Allerede i 

marts 201247 blev der nedsat et erhvervsfondsudvalg, der skulle analysere behovet for at 

modernisere lov om erhvervsdrivende fonde. Ligesom der er udarbejdet anbefalinger for god 

selskabsledelse, skulle udvalget på daværende tidspunkt undersøge, om det var muligt at udarbejde 

anbefalinger for god fondsledelse.  

Baggrunden for at regulere en del af ledelsens ageren i form af anbefalinger, i stedet for at gøre 

dette i den nye lov, bygger på følgende antagelse: Erhvervsdrivende fonde og deres bestyrelser er 

meget forskellige, og det er derfor svært at skulle regulere alle bestyrelser ud fra en statisk og ikke 

fleksibel lovgivning. Derfor har lovgiver fundet det passende at regulere disse forhold gennem ”soft 

law”48. Ved at benytte denne for form for regulering opnås der en særlig grad af fleksibilitet, der 

kan tilpasses til den enkelte erhvervsdrivende fond og dennes bestyrelse.  

                                                             
46 http://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/ownership 
47 http://godfondsledelse.dk/baggrundenforkomiteen 
48 http://godfondsledelse.dk/godfondsledelse 



Side 29 af 89 
 

6.1.2 Følg eller forklar  
 

Med implementering af god fondsledelse skal bestyrelsen i den enkelte erhvervsdrivende fond tage 

stilling til de enkelte anbefalinger. Da det er ”soft law”, der danner grundlag for reguleringen, skal 

bestyrelsen følge anbefalingerne eller forklare, hvorfor bestyrelsen ikke følger anbefalingen49.   

Der skal være tale om en god grund til ikke at følge anbefalingen, og forklaringen skal give en 

saglig begrundelse. 

 

 

6.1.3 Rapporteringen  

 

Bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond skal med den nye fonds lov jf. § 60 forholde sig til 

anbefalingerne for god fondsledelse. Bestyrelsen skal derfor redegøre for de anbefalinger, man 

følger og de, man ikke følger; ergo følg eller forklar-princippet. Redegørelsen skal enten ske via 

ledelsesberetningen i årsrapporten eller i noterne.  

Den kan også fremgå af fondens hjemmeside, men websideadressen, hvor redegørelsen klart 

fremgår, skal klart fremgå af ledelsesberetningen eller noterne jf. ÅRL §77a.  

Redegørelsen skal fremstå overskuelig, og hvis fonden på nogle områder ikke følger 

anbefalingerne, skal dette forklares og begrundes. Redegørelsen og regnskabsperioden skal dække 

samme periode. Hvis fonden har skævt regnskabsår, skal fondens redegørelse dække samme 

periode.  

 

 

 

 

 

                                                             
49 https://godfondsledelse.dk/spoergsmaal-og-svar-om-god-fondsledelse 
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6.1.4 Tre hovedafsnit -  16 anbefalinger: 

 

De nye anbefalinger er delt op i tre hovedafsnit med 16 anbefalinger50. Hovedafsnittene er som 

følgende: 

 Bestyrelsens opgaver og ansvar  

 Ledelsens vederlag 

 Åbenhed og kommunikation 

 

6.1.5 Bestyrelsens opgaver og ansvar - 13 anbefalinger  
 

1. Overordnede opgaver og ansvar - en anbefaling 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at varetage fondens interesse i overensstemmelse med 

fondens formål. Dermed skal bestyrelsesmedlemmerne agere uafhængigt af særinteresser. Den 

første anbefaling lyder derfor som følger:  

 

”DET ANBEFALES, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i 

overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens 

overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten51”  

 

I anbefalingen ses det, at man har lagt vægt på både fondens formål og interesse. Det er klart, at 

fonden er stiftet med et formål, der er selve fondens eksistensgrundlag, og at bestyrelsen skal 

varetage fondens interesse. Da fonden ikke har nogen aktionærer, er det selve fonden og det 

vedtægtsbestemte formål, bestyrelsen skal repræsentere. Selve hyppigheden for stillingtagen til 

fondens overordnede strategi og uddelingspolitik skal med stor sandsynlighed findes i den variation 

af de erhvervsdrivende fondes størrelse. Det er et udemærket eksempel på, at erhvervsdrivende 

fonde har forskellige behov i den ledelsesmæssige funktion. Erhvervsdrivende fonde der f.eks. 

besidder en række udlejningsejendomme har med stor sandsynlighed ikke brug for en månedlig 

eller årlig stillingstagen til den overordnede strategi, hvorimod erhvervsdrivende fonde eller 

datterselskaber, der har en aktiv produktion, har brug for strategitilpasning månedligt eller årligt. 

                                                             
50 http://godfondsledelse.dk/file/537281/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf 
51 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf anbefaling 2.1.1 

https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf
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1. Formanden og næstformanden for bestyrelsen - to anbefalinger 

 

Formanden og næstformanden for bestyrelsen har i de nye anbefalinger fået et større ansvar. 

Den første anbefaling går også på bestyrelsesformandens rolle i bestyrelsen. Nedenstående gengiver 

anbefalingen for bestyrelsesformanden. 

”Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med 

henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for 

bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet52” 

 

Som det ses af anbefalingen, er det bestyrelsesformanden, der skal sørge for, at bestyrelsens arbejde 

kan ske på en professionel måde. Denne anbefaling kan implementeres med et af de nye lovkrav jf. 

lov om erhvervsdrivende fonde § 50, ifølge hvilket bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden. 

Her er det nærliggende at implementere fordelingen og de forretningsgange, bestyrelsen ønsker. 

Den næste anbefaling vedrører bestyrelsens funktion som kontrollerende organ i fonden: 

”DET ANBEFALES, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder 

bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der 

foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede 

ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, 

næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion53”. 

   

Her ses det tydeligt, at man har forsøgt at sikre den klassiske opdeling mellem bestyrelsen som det 

strategiske og kontrollerende organ, og direktionen som det operationelle organ. En del 

erhvervsdrivende fonde er imidlertid så små, at de ikke har ansat en direktion, men har en 

arbejdende bestyrelse eller en administrator til at varetage de administrative opgaver. Det fremgår af 

erhvervsfondsudvalgets rapport, at en stor del af de erhvervsdrivende fonde er forholdsvis små54.  

                                                             
52 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf anbefaling 2.1.1 
53 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf anbefaling 2.2.1  
54 Deloittes ”undersøgelse om erhvervsdrivende fonde” 2012 S. 79 

https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf
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Det fremgår også, at en større andel af bestyrelserne i erhvervsdrivende fonde ikke modtager et 

vederlag55. Dermed er der en stor del af bestyrelserne, der ikke vil have midler til at implementere 

anbefalingen fuldt ud. 

 

2. Bestyrelsens sammensætning og organisering - fem anbefalinger 

En lang række af bestyrelserne i erhvervsdrivende fonde er selvsupplerende, da de ikke har nogle 

aktionærer til at udpege bestyrelsesmedlemmerne. Selvsuppleringen kan potentielt skabe en 

bestyrelse, der mangler diversifikation inden for kompetencer og uafhængighed. Derfor har 

kommissionen forsøgt at udstede en retning for, at man kan sikre en professionel bestyrelse. 

”DET ANBEFALES, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen 

skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen56”. 

Anbefalingen påpeger, at bestyrelsen ikke er et statisk ledelsesorgan; der kan således være behov 

for, at bestyrelsen løbende revurderer, om den besidder de korrekte kompetencer. I de store 

erhvervsdrivende fonde, hvor man f.eks. har internationale ekspansioner, må der være behov for 

nytænkning i bestyrelsen. Dette kunne konkret udmøntes ved en udvidelse af bestyrelsen, eller ved 

at fonden skifter visse bestyrelsesmedlemmer ud.  

Her kan der opstå udfordringer, når der i en fond ikke er aktionærer, der kan tage stilling til 

udskiftningen af bestyrelsesmedlemmer på den årlige generelforsamling.  Det kunne derfor let 

tænkes, at i stedet for at udskifte et bestyrelsesmedlem, blev bestyrelsen et medlem rigere, og til 

sidst kan man risikere at sidde med store bestyrelser, hvis beslutningsevne kan være 

kompromitteret. 

Visse fonde har i deres vedtægter nedskrevet, at bestyrelsen skal bestå af f.eks. medlemmer fra 

advokatsamfundet. Derfor har kommissionen også udarbejdet en anbefaling, der skal sikre, at 

bestyrelsen udpeger disse medlemmer på et objektivt grundlag.  

”DET ANBEFALES, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en 

struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til 

bestyrelsen57”. 

                                                             
55 Deloittes ”undersøgelse om erhvervsdrivende fonde” 2012 S. 79 
56 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf anbefaling 2.3.1 
57 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf anbefaling 2.3.2 

https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf
https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf
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Derfor kan det være en fordel, hvis bestyrelsen har udarbejdet formaliserede retningslinjer for, 

hvorledes nye bestyrelsesmedlemmer skal udvælges og indstilles.  

Fonden kunne f.eks. lave et skema som nedenstående. 

Figur 3, Kompetence vurdering, Egen tilvirkning. 

Kompetencer Kandidat 1 Kandidat 2 Kandidat 3 

Medlem af 

advokatsamfundet  

Ja Ja Ja 

Specialiseret inden for 

fonde  

Ja Ja Nej 

Erfaring med 

bestyrelsesarbejde 

Nej Ja Nej 

Har indsigt i fondens 

vedtægtsbestemte formål. 

Nej Ja Nej 

Samlet vurdering Egnet Særligt egnet Mindre egnet 

  

Ovenstående er et simpelt forsøg på at udarbejde et skema, der kan vise en form for objektiv 

vurdering af udvælgelsen af bestyrelsesmedlemmer. 

 

Den generelle proces for at vælge et bestyrelsesmedlem skal via nedenstående anbefaling sikre, at 

det indstillede bestyrelsesmedlem har de specifikke og generelle kompetencer, der styrker 

bestyrelsen.   

”Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og 

kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning 

og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt 

med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og 

uddelingserfaring, alder og køn58”  

Ovenstående anbefaling skal sikre, at bestyrelsens medlemmer vælges på grundlag af de personlige 

kompetencer, som de hver i sær besidder, dog skal der tages højde for hele bestyrelsens 

                                                             
58 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf anbefaling 2.3.3 

https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf
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sammensætning. Dette skal sikre, at bestyrelsen har taget stilling til, hvilke kompetencer en 

bestyrelse samlet skal besidder, så den ikke er så udsat for nepotisme.  

Herudover ligger anbefalingen op til, at bestyrelsen formaliserer processen for at udvælge og 

indstille kandidater til bestyrelsen. Man kunne forestille sig, at der fra bestyrelsens side udfærdiges 

en oversigt over den samlede bestyrelseskompetence og for det enkelte medlem. Nedenstående 

figur er et eksempel på at visualisere bestyrelsens kompetencebehov.  

Figur 4, Bestyrelsens samlede kompetencer, Egen tilvirkning.  

 

Det er tydeligt, at kommissionen forfølger en generel trend om gennemsigtighed for 

bestyrelsesmedlemmer. Det skal være nemt for den eksterne interessent at danne sig et overblik 

over det enkeltes bestyrelsesmedlems uafhængighed og kompetencer. 

”Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle 

hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at 

der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer: 

• den pågældendes navn og stilling, 

Den samlede 
bestyrelses 

kompetencer

Bestyrelsesmedlem 
med kompetence 
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• den pågældendes alder og køn, 

• dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den 

aktuelle valgperiode, 

• medlemmets eventuelle særlige kompetencer, 

• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, 

inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende 

organisationsopgaver, 

• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og 

• om medlemmet anses for uafhængigt59” 

Ovenstående anbefaling viser, at bestyrelsens fremstilling af sig selv for omverdenen er relevant for 

de eksterne interessenter, som en fond har. Herunder hvilke kompetencer og ledelseserhverv, som 

de enkelte bestyrelsesmedlemmer måtte bestride uden for fondens bestyrelse.  

Diversifikationen af bestyrelsen, f.eks. i relation til alder og køn, er også blevet identificeret som en 

vigtig faktor, der kræves kommunikeret. Der er kommet mere fokus på det underrepræsenterede 

køn, og bestyrelser skal gøre noget aktivt for at nedbringe en eventuel underrepræsentation af det 

enkelte køn. Hvis bestyrelsen har medlemmer, der er udpeget af fondsmyndigheden, skal dette også 

fremgå af bestyrelsens rapportering. Det har en særlig interesse for de eksterne interessenter, hvis 

fonden har været ude i en situation, hvor fondsmyndigheden har været nødsaget til at indsætte 

medlemmer i en fond. Det kunne tyde på, der har været problemer med enten uafhængighed eller 

andre alvorlige forvaltningsmæssige forhold, der har været kritisable i fonden. 

Både i kommissionens arbejde og i lovgivningen60 har der har været særligt fokus på fonde med 

datterselskaber, og bestyrelsesmedlemmernes rolle i disse. Derfor er det nærliggende, at 

kommissionen har udarbejdet nærværende anbefaling. 

”Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig 

er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er 

tale om et helejet egentligt holdingselskab61” 

Fondens bestyrelsesmedlemmers deltagelse i datterselskabers aktiviteter bør kun ske i begrænset 

omfang, således at flertallet af bestyrelsen ikke deltager i datterselskabernes bestyrelse eller 

                                                             
59 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf anbefaling 2.3.4 
60 LEF 37, stk. 3 
61 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf anbefaling 2.3.5 

https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf
https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf
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direktion. Hele ” best practice”-spørgsmålet, når det kommer til ledelsen i fonde, har fået stor 

opmærksomhed både i anbefalingerne for god fondsledelse og den nye lov om erhvervsrivende 

fonde. Det kan dog virke underligt, at den erhvervsdrivende fonds bestyrelse ikke kan være så aktiv 

i datterselskabets bestyrelse, da det jo rent faktisk er her, aktiviteten og selv kontrollen af 

driftsselskabet finder sted.  

Hvis man forestiller sig, at medlemmerne først er valgt til datterselskabets bestyrelse, og herefter 

bliver valgt til fondens bestyrelse, kan det være et problem. Dermed bliver det et ”upstream”-flow, 

og så forsvinder kontrolelementet. Det kan således fremstå, eller reelt være. datterselskabets 

interesse, der bliver fremsat i fondes bestyrelse, og ikke fondens interesse. 

Men hvis medlemmerne først er valgt til bestyrelsen i fonden og herefter bliver indsat som 

bestyrelsesmedlem i datterselskabet, er der et ”downstream”-flow. Dette betyder, at bestyrelsens 

interesse går ned igennem organisationen, og dermed bliver bestyrelsen i stand til at udføre en 

kontrollerende rolle ned igennem organisationen. 

Det er selvfølgelig særligt svært for den eksterne interessent at finde ud af, hvilken bestyrelse et 

bestyrelsesmedlem først er blevet valgt ind i. Derfor kan man udemærket følge den anbefaling, som 

kommissionen er kommet med, at der ikke bør være et flertal af fondens bestyrelsesmedlemmer i 

datterselskaberne. 

Det vil dog være ganske svært for de fonde, der ønsker en meget involverende/kontrollerende rolle i 

forhold til datterselskaberne. 

Det fremgår også af anbefalingen, at det ikke gælder helejet datterholdingselskaber, da man typisk i 

disse selskaber ikke har en driftsmæssig aktivitet. Derfor er der ikke det store kontrolmæssige 

aspekt, som anbefalingen sigter mod at påvirke. 
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3. Uafhængighed – en anbefaling 

 

Et andet af de store fokuspunkter i lovgivningen og anbefalingerne har været 

bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed. 

”Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. 

Består bestyrelsen (eksklusive medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst 

ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to 

medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre 

medlemmer være uafhængige og så fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng 

ikke for uafhængig, hvis den pågældende: 

  er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende 

medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til 

fonden, 

 inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre 

ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til 

fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion, 

  inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller 

indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i 

selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed 

eller associeret virksomhed til fonden, 

  er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor, 

  har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år, 

  er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som 

uafhængige, særligt nær, 

  er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie 

eller andre, som står disse særligt nær, eller 

  er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller 

gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra 

fonden62” 

 

Det fremgår af kommissionens kommentarer, at de ovenstående kriterier ikke kan betragtes som 

udtømmende.63 Det vil sige, at hvis der er andre elementer, som måtte påvirke et 

bestyrelsesmedlems uafhængighed, skal disse i hvert tilfælde vurderes konkret for at afgøre, om 

                                                             
62 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf anbefaling 2.4.1 
63 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf side 1,1 kommentar til 
anbefalingen. 

https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf
https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf
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uafhængigheden er påvirket. Anbefalingen nævner en lang række kriterier for, at et 

bestyrelsesmedlem kan anses som værende uafhængigt.  

Første trussel opstår, hvis et bestyrelsesmedlem de seneste tre år har været i direktionen eller 

ledende medarbejdet i et datterselskab eller associeret selskab. Bestyrelsen i fonden skal kun 

varetage fondens formål og interesse, derfor kan der opstå en interessekonflikt, hvis et 

bestyrelsesmedlem har haft særlig tilknytning til et datterselskab. Det er værd at overveje formålet 

for erhvervsdrivende fonde. Typisk vil det være at drive eller eje aktier i en erhvervsvirksomhed. 

Det vil derfor ikke altid betyde, at et bestyrelsesmedlem ikke varetager fondens formål og interesse, 

når medlemmet er stærkt optaget af et datterselskab.  

Den anden trussel forekommer, hvor en person har modtaget et større vederlag fra fonden, herunder 

uddelinger eller andre ydelser i fem år. Det er ikke specificeret, hvad et større vederlag er, eller 

hvordan man skal forholde sig til dette. Det er muligvis et punkt, der kan kræve en afklaring, for 

hvem skal bestemme, hvad et større vederlag er? Skal det defineres af bestyrelsen selv, eller en 

ekstern part som revisor eller fondsmyndigheden? 

Den tredje trussel kommer fra personer, der har haft væsentlige forretningsforbindelser mv. inden 

for det seneste år. Dette er også en meget bred definition. Til gengæld er der kun tale om et år, 

hvilket er en forholdsvis kortere tidshorisont end de andre trusler. Hermed afskærer man en del 

eksterne konsulenter eller rådgivere, der egentlig kunne besidde nogle kompetencer, der er 

efterspurgt i fondens bestyrelse.  

Den fjerde trussel handler om, at ekstern revisor og dennes ansatte ikke anses som uafhængige før 

tre år efter deres tid som revisor eller ansat. Da revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, virker 

det en smule unødvendigt, at en ansat, der ikke har underskrevet regnskabet, bliver ramt af denne 

anbefaling. Man kunne således have begrænset disse personer til at omfatte den eller de revisorer, 

der har underskrevet fondens regnskab og ikke de, der blot er ansat hos det enkelte revisionsfirma.  

Den femte trussel siger, at hvis man har siddet i bestyrelsen eller i direktionen i mere end 12 år, kan 

man heller ikke anses som uafhængig. Der bliver ikke givet en specifik grund til, at man ikke kan 

anses som uafhængig efter 12 år, blot at det er man ikke længere. Det virker mest som om, man bare 

har villet have en tidsbegrænsning, og man så har valgt 12 år.  
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Den sjette trussel anfører, at man som nært beslægtet til et medlem, der ikke er uafhængig, heller 

ikke kan være uafhængig. Denne anbefaling peger i retning af, at man skal prøve at undgå 

nepotisme i bestyrelsen. 

Den syvende trussel vedrører familiemedlemmer eller nære til stifter, der modtager støtte fra fonde 

eller er berettigede til at modtage støtte i form af vedtægterne. 

Den ottende trussel kunne tænkes at gå på en mulig besvigelsestrussel, hvor man ikke ønsker, at 

medlemmer fra andre fondes bestyrelser, der modtager uddelinger, kan komme ind i fondens 

bestyrelse og manipulere, så den modtagende fond får flere uddelinger, end den reelt er berettiget 

til. 

4. Udpegningsperiode – to anbefalinger 

Hele problemstillingen med fonde og corporate governance opstår især, fordi der ikke er en gruppe 

aktionærer, der ejer fonden, og dermed kan skifte ud i bestyrelsen, når der skal ske fornyelse. Det er 

derimod bestyrelsen selv, der står for hele udskiftningsprocessen. Derfor er det ud fra et best 

practice-syn ganske relevant, at en del af anbefalingerne går på den periode, bestyrelsesmedlemmer 

udpeges for. 

”Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og 

maksimalt for en periode på fire år64” 

 

Den konkrete anbefaling har sat en tidshorisont for medlemsperioden på minimum to år og 

maksimum fire år, før der skal tages stilling til, om der skal ske genvalg. Ud fra det perspektiv, at en 

fonds bestyrelse er selvsupplerende, og der ikke er nogle eksterne ejere til at vælge 

bestyrelsesmedlemmer, er det nødvendigt.  

Det, at fondens bestyrelse tager en konkret stilling til, hvornår der skal nye kræfter ind i bestyrelsen, 

er vigtigt. I virkeligheden ser man nok, at en del fonde har familiemedlemmer til en stifter i 

bestyrelsen, og at de ønsker at bevare magt og indflydelse over fonden. Derfor er det selvfølgelig 

fint, at man tager stilling til det - men om det vil have en reel indflydelse på, hvor længe et 

bestyrelsesmedlem bliver i fonden, er svært at forudsige. 

                                                             
64 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf anbefaling 2.5.1 

https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf
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Den anden anbefaling, der vedrører bestyrelsens udpegningsperiode, tilsigter, at bestyrelsen tager 

stilling til sine medlemmers alder. 

”Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som 

offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside65” 

Af den undersøgelse, Erhvervsstyrelsen fik foretaget, fremgår det, at ca. halvdelen af 

bestyrelsesmedlemmerne i erhvervsdrivende fonde ikke får et vederlag for deres arbejde. Dermed 

kunne man let forestille sig, at i de fonde, hvor der ikke sidder en professionel bestyrelse, vil man 

have de bestyrelsesmedlemmer, man kan få, mens i de professionelle bestyrelser vil der nok være 

en reel tiltrækning af særligt egnede kandidater.   

6. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen - to anbefalinger 

Som nævnt tidligere har fonde en særlig udfordring med, at der ikke er nogle ejere til at evalurere, 

hvorledes bestyrelsen har klaret deres opgave med at udforme fondens strategi samt varetage dens 

formål og interesse. 

”Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og 

de  individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i 

bestyrelsen66” 

 

Derfor er det særligt interessant, at der er kommet en anbefaling for, at bestyrelsen skal fastlægge en 

evalueringsprocedure. I kommentarerne til anbefalingen har kommissionen især lagt vægt på, hvilke 

mål bestyrelsen har sat, og hvordan samarbejdet og kommunikationen mellem bestyrelsen selv og 

en eventuel direktion bør være. Selve dokumentationen af evalueringsprocessen kan med fordel 

skrives ind i bestyrelsens forretningsorden, da denne alligevel er blevet lovpligtig. Nedenstående 

figur viser illustrativt, hvordan bestyrelsen kunne udarbejde en evaluering af sit arbejde. Der kan 

selvfølgelig laves en individuel evaluering af bestyrelsesmedlemmerne og en samlet for bestyrelsen.   

 

 

 

                                                             
65 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf anbefaling 2.5.2 
66 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf anbefaling 2.6.1 

https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf
https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf
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Figur 5, Evaluering af bestyrelsen, Egen tilvirkning. 

 

 

 

Som kontrollerende organ er det vigtigt, at bestyrelsens evaluerer direktionens arbejde. Bestyrelsen 

kan her opstille en række objektive kriterier, som kan danne grundlag for evalueringsprocessen.  

”Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller 

administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier67” 

 

Den typiske direktion vil enten have en administrerende direktør alene eller sammen med f.eks. en 

økonomidirektør. Alt efter den enkelte direktions udformning kunne man lave en samlet evaluering 

og en individuel vurdering. En konkret udmøntning af evaluering kunne se således ud: 

 

 

 

 

                                                             
67 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf anbefaling 2.6.2 
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Figur 6, Evaluering af direktør, Egen tilvirkning. 

 

Figur 7, Evaluering af økonomidirektør, Egen tilvirkning. 

 

Hermed kan man lave en individuel evaluering og en samlet evaluering af direktionen. Denne kan 

således danne grundlag for en eventuel bonus til direktionen, der ikke er baseret på finansielle 

resultater.  
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6.1.6 Ledelsens vederlag - to anbefalinger 

 

Bestyrelsens vederlag skal ikke fremlægges for nogen ekstern part til godkendelse. Derfor er det 

vigtigt, at der bliver udfærdiget nogle retningslinjer for bestyrelsens vederlag, herunder formanden, 

næstformanden og de almindelige bestyrelsesmedlemmer.  

”Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast 

vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt 

kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør 

afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet68” 

 

Det ses af anbefalingen, at kommissionen – særligt for bestyrelsen - ikke mener, at det er best 

practice, at denne modtager et variabelt vederlag men kun et fast vederlag. Ydermere fremgår det af 

anbefalingen, at det heller ikke anses som best practice, at direktionen modtager en bonus, der er 

afhængig af fondens finansielle resultat. 

Den anbefaling, der vedrører evalueringen af direktionen, kan derfor benyttes til at danne grundlag 

for en eventuel bonusordning. Her kan man opstille de ikke finansielle mål, der skal afspejle det 

arbejde og ansvar, der er ved direktionens hverv. 

Den sidste anbefaling går på selv rapporteringen af vederlaget for bestyrelsen og en eventuel 

direktion: 

”Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af 

bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre 

virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som 

bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for 

varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til 

fonden69” 

                                                             
68 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf anbefaling 3.1 
69 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf anbefaling 3.2 

https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf
https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf
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Det ses af anbefalingen, at kommissionen har ønsket en åben ekstern kommunikation til fondens 

interessenter vedrørende bestyrelsen og direktionens vederlag.  

 

6.1.7 Åbenhed og kommunikation - en anbefaling 

 

Kommunikationen udadtil er vigtig for en fond. Især hvis denne uddeler til almennyttige formål, 

kan dette have stor brandingværdi for fonden.  

”Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem 

der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke 

forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og 

mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold70” 

 

Kommissionens anbefaling skal sikre, at fondens interessenter ved, hvilke personer der officielt 

udtaler sig på fondens vegne. 

 

 

6.1.8 Delkonklusion vedrørende anbefalinger for god fondsledelse 

I ovenstående afsnit er det blevet analyseret, og der er redegjort for anbefalingerne i god 

fondsledelse. Det er tydeligt, at de bærer stærkt præg af den rapport, Erhvervsstyrelsen udgav om 

fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde.  

De forhold, erhvervsfondsudvalget mente, var særligt egnede til at blive reguleret via soft law, 

indgår for hovedparten i de endeligt udfærdigede anbefalinger. Det gælder særligt 

sammensætningen af bestyrelsen og aflønningen af ledelsen.  

Problemet med soft law er, at der ikke er en direkte konsekvens for fondene ved ikke at følge dem 

til forskel for kapitalselskaber, hvor investorerne kan tilkendegive deres mening om, at et selskab 

ikke følger visse anbefalinger. Her kan investorerne vælge ikke at investere i selskabet eller benytte 

deres indflydelse til at indsætte en ny bestyrelse. Men fonde har ikke investorer eller ejere, og derfor 

står det mere uklart hen, hvad den reelle konsekvens er for en fond ved ikke at følge en anbefaling.  

                                                             
70 https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf anbefaling 1.1 

https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf
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Når man vælger at benytte soft law for en del kritiske områder for fonde, skal det også bemærkes, at 

fonde er meget forskellige. Hvis det var blevet besluttet at regulere mange af de forhold, der indgår 

i anbefalingerne, kunne det være en stor byrde for de små fonde. De små og mellemstore fonde, der 

ikke nødvendigvis har anden drift end en ejendom eller mindre grad af aktivitet, ville muligvis blive 

overbebyrdet.  

Reguleringen af bestyrelsens vederlag er højst relevant, da man i visse fonde har fået pålagt at 

nedsætte bestyrelseshonorarerne. En sag er netop ved at udvikle sig71, hvor visse 

bestyrelsesmedlemmer i ”Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond” via et af 

datterselskaberne kan modtage op til 65 mio. kr. i form af et incitamentsprogram. Erhvervsstyrelsen 

har i 2014 taget kontakt til fonden og er på nuværende tidspunkt ved at undersøge de nærmere 

omstændigheder.  

Særligt i nyere tid kan nævnes en række sager, hvor fondsmyndighederne i sidste ende måtte gribe 

ind.  

 Tvind fonden hvor hele bestyrelsen blev afsat72, og civilstyrelsen måtte indsætte en ny 

bestyrelse. Dette var hovedsageligt bundet i, at fonden i en lang årrække ikke havde 

udleveret de regnskabsoplysninger styrelsen havde bedt om.   

 

 Riskær fonden hvor hele bestyrelsen blev afsat73, grundet erhvervsstyrelsen ikke mente at 

bestyrelsen havde udført sit hverv. Det var hovedsageligt en række interne magtkampe om 

drift og salget af Cybercity, der førte til at Styrelsen måtte gribe ind.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 http://www.business.dk/foedevarer/beskidt-kamp-om-millioner-i-familiefond 
72 http://www.dr.dk/nyheder/indland/bestyrelse-i-tvind-fond-afsat 
73 http://finans.dk/artikel/ECE4989269/Risk%C3%A6r-fonden-til-H%C3%B8jesteret/?ctxref=ext 
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7 Revisors rolle i erhvervsdrivende fonde 
 

7.1.1 Revisor og ændringer til dennes arbejde med fonde  

 

Revisor har en særlig rolle i de erhvervsdrivende fonde. Dette hænger sammen med, at fonde er 

selvejende, og bestyrelsen i mange tilfælde er selvsupplerende. Det betyder, at revisor er den eneste 

eksterne part, der uafhængigt i løbet af året tager stilling til bestyrelsen og ledelsens dispositioner. 

Det være sig lønforhold, uddelinger samt om de generelle dispositioner sker på fair vilkår. Med den 

nye fondslovgivning er der implementeret en række tiltag, der styrker revisors tilstedeværelse og 

pligter over for de erhvervsdrivende fonde.  

I erhvervsdrivende fonde er der ingen ejere, og der er derfor heller ikke en generalforsamling, hvor 

ejerne skal godkende årsrapporten. Ligesom med andre dele af den nye fondslov har det været et 

mål at gøre fondsloven mere konsistent med selskabsloven. Derfor har lovgiver valgt at 

implementere en form for generalforsamling. Det er nu et krav, at revisor afholder et årligt 

årsregnskabsmøde med bestyrelsen74, hvor revisor gennemgår resultatet af de revisionshandlinger, 

revisor har foretaget i årets revision, herunder eventuelle korrektioner eller anbefalinger, revisor 

måtte have til bestyrelsen. Det årlige regnskabsmøde kan dog fravælges, hvis hele bestyrelsen er 

enig herom med revisors samtykke. Beslutningen skal fremgå af revisionsprotokollatet75. 

Revisor har nu fået pålagt straksmeddelelsespligt,76 til fondsmyndigheden i form af sin rolle som 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Tidligere var der i loven indskrevet, at revisor kunne underrette 

fondsmyndigheden77 - dette har lovgiver nu ændret til, at revisor skal. Nu er ordlyden også ændret 

fra ”væsentlige” til ”ikke uvæsentlige” overtrædelser af enten lovgivning eller fondes egne regler 

(fundatsen). 

Lovgiver har også sat visse begrænsninger op for revisors tilknytning til fonden. Hvis en revisor er 

udpeget ved stiftelsen, og det fremgår af vedtægten, hvem der er valgt til revisor, skal bestyrelsen 

efter syv år tage stilling til, om revisoren skal genvælges, eller der skal ske rotation78.  

                                                             
74 LEF § 59 
75 LEF §59 stk. 2 
76 LEF 74, stk. 2. 
77 LBK nr 560 af 19/05/2010 Historisk § 34, stk.2. 
78 LEF § 69. 
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Hvis revisor ikke bliver genvalgt eller ønsker at fratræde som revisor for fonden, skal der nu 

udarbejdes en redegørelse for denne beslutning79. Hvis revisor vælger at fratræde som revisor inden 

for den periode, hvor revisor er valgt, skal dette jf. § 72, stk. 3 meddeles til fondsmyndighederne, og 

redegørelsen skal vedlægges. 

I kapitalselskaber er der mulighed for at udpege en medrevisor80; den mulighed har der ikke været i 

fonde, medmindre det stod i vedtægten. Det har lovgiver valgt at lave om på og gøre fondsloven 

mere ensartet med selskabsloven. Det er nu også muligt for fondsmyndigheden at udnævne en 

medrevisor81, hvis fondsmyndigheden ønsker at belyse eller supplere den eksisterende revisors 

arbejde. 

Fondsmyndigheden og revisor er de få uafhængige parter, der kan kontrollere de erhvervsdrivende 

fondes dispositioner. Derfor er det naturligt, at når revisor har fået pålagt yderligere pligter, skal der 

også medfølge nogle beføjelser. Revisors rolle er også blevet styrket med den nye lov - det er nu 

muligt for revisor at indkalde til et bestyrelsesmøde82, ligesom bestyrelsen kan. Hermed ses det 

ønske, der har været fra lovgivers side om at styrke kontrollen med fonde, at gå igennem revisor, 

der er offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Det er tydeligt at se, at erhvervsfondsudvalgets rapport og overvejelser er blevet implementeret i 

den nye lov83. Udvalget har også i deres rapport udtalt, at de ønskede at styrke revisors funktion i de 

erhvervsdrivende fonde84. Når der i fonde ikke er en generalforsamling, hvor årsrapporten bliver 

godkendt, har udvalgt udtalt, at der bør være regler, der sikrer et årsregnskabsmøde85, hvor revisor 

har pligt til at deltage, og bestyrelsen skal godkende årsrapporten. Dette er blevet implementeret i 

den nye fondslov af lovgiver, og det giver god mening, at der nu er en pendant til 

generalforsamlingen for kapitalselskaber.  

Revisors underretning af fondsmyndigheden er også blevet skærpet, hvilket erhvervsfondsudvalget 

har udtalt som et ønske i deres rapport86. Det giver fondsmyndighederne mulighed for at få 

kendskab til forhold, inden de udvikler sig negativt og kan skade fonden på lang sigt. 

                                                             
79 LEF 72, stk. 3. 
80 SEL § 144, stk.2 
81 LEF § 70. 
82 LEF § 55 
83  Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 175 
84 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 175 
85 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 178 
86 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 179 
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8 Ændringer i ny fondslovgivning for erhvervsdrivende fonde 
 

8.1.1 Fondsbegrebet  

 

Fondsbegrebet har ikke tidligere været indskrevet i lov om erhvervsdrivende fonde. Det har 

hovedsageligt været reguleret igennem Erhvervsstyrelsens praksis, domme og Folketingets 

Ombudsmands Beretning87. Dette har givet anledning til tvivl om, hvornår der er tale om en fond. 

Erhvervsfondsudvalget har i deres rapport diskuteret, om det ville være tidssvarende, at 

fondsbegrebet blev defineret i den nye fondslovgivning. Udvalget udtalte, at der for andre områder 

findes uskrevne retsgrundsætninger såsom i aftaleretten og erstatningsretten88. Udvalget anbefaler i 

deres rapport, at det vil klarlægge retstilstanden, hvis fondsbegrebet blev indskrevet i den nye 

fondslovgivning89.  

Med vedtagelsen af den nye lov om erhvervsdrivende fonde har lovgiver valgt, som 

erhvervsfondsudvalget anbefalede, at indskrive fondsbegrebet i loven. Dermed fremgår det nu af 

lov om erhvervsdrivende fonde § 1, stk.1-2, hvad der definerer en fond. En fond anses som en 

juridisk person, der kan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser. Ved en fond forstås i LEF: 

”Ved en erhvervsdrivende fond forstås i denne lov en juridisk person, som besidder en formue, der 

er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte 

formål, som skal kunne efterleves i en længere årrække, hvor rådighedsbeføjelserne over fonden 

tilkommer en i forhold til stifter selvstændig ledelse, hvor der udøves erhvervsaktivitet, jf. § 2, stk. 1 

og 2, og hvor ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens 

formue.90” 

  

Hermed er der nu skabt klarhed om definitionen på en fond, hvilket giver en tidssvarende 

retstilstand, der er samlet et sted. 

                                                             
87 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 19 pkt. 3.2.1 
88 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 35 
89 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 19 
90 Lov om erhvervsdrivende fonde § 1. stk. 2-3 
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8.1.2 Hvad er en erhvervsdrivende fond  

 

Definitionen af, hvornår en fond er erhvervsdrivende, er ikke blevet ændret med den nye lov, men 

erhvervsfondsudvalget har diskuteret, om definitionen og bagatelgrænsen er tidssvarende91. 

Udvalget kom frem til, at der ikke var grund til at ændre den nuværende definition og har derfor 

beholdt definitionen fra den tidligere lov92. Udvalgt har også diskuteret, om bagatelgrænsen for, 

hvornår en fond er erhvervsdrivende, skulle ændres. Ligeledes fandt udvalget, at der ikke var grund 

til at ændre på grænserne, der var defineret i den tidligere lov. En fond anses som erhvervsdrivende, 

hvis den; 

Overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser, som fonden modtager 

vederlag for 

Sælger eller udlejer fast ejendom  

Har den i selskabslovens § 7 anførte forbindelse med et aktie- eller anpartsselskab eller med en 

anden virksomhed93. 

 

8.1.3   Fondsmyndighed for erhvervsdrivende fonde 

 

Erhvervsdrivende fonde er med den nye lov blevet samlet under Erhvervsstyrelsen94, og  

ikke erhvervsdrivende fonde er blevet samlet under civilstyrelsen95. Dermed kan den enkelte 

styrelse fokusere på de fonde, den har speciale inden for. Hermed bliver det nemmere for f.eks. 

revisor at vide, hvilken styrelse man skal kontakte for hhv. erhvervsdrivende og ikke 

erhvervsdrivende fonde. Tilladelse til ændring af vedtægtsbestemmeler om formål, uddelinger eller 

fondens likvidation skal dog stadig forelægges Civilstyrelsen96.  

 

 

 

                                                             
91 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 38-40 
92 LBK nr. 560 af 19/05/2010 Historisk § 1. stk. 2 
93 LEF § 2, stk. 1 
94 LEF § 24 
95 LFF § 36. (justitsministeren) 
96 LEF § 89. stk. 2. 
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8.1.4 Donationer  

 

Der er i den nye fondslov kommet en tilføjelse til LEF § 1, med stk. 3, der præciserer, at væsentlige 

gavegivere, bidragsydere eller lignende sidestilles i alle henseender med fondens stifter. Dette er 

indført for, at en gavegiver ikke kan omgå at blive anset som stifter og dermed kan opnå kontrol 

over fondes midler ved i virkeligheden at være stifter. Her har lovgiver også set til 

erhvervsfondsudvalgets rapport, hvor udvalgt påpeger, at væsentlige gavegivere til fonde kan have 

en partsinteresse og derfor ikke kan anses som uafhængige. Det gælder for privatpersoner, men også 

personer der via en organisation har doneret væsentlige beløb til fonden97. 

 

8.1.5 Brugen af navnet erhvervsdrivende fond 

 

Erhvervsdrivende fonde har med vedtagelsen af den nye fondslov fået eneret på at benyttet 

betegnelsen "erhvervsdrivende fond, erhvervsfond eller ERF"98. Dette gælder for erhvervsdrivende 

fonde, der er registeret i Erhvervsstyrelsen database99. Hermed er der sket en form for sidestilling 

med betegnelse ApS og A/S, der også kun må benyttes af specifikke juridiske enheder. 

Fremadrettet skal fonde ligesom kapitalselskaber oplyse fondens navn, hjemsted og CVR-nummer 

på fondens breve og andre dokumenter100. Samtidigt ophører kravet med, at binavne skal angives 

med hovednavnet i parentes. 

 

8.1.6 Uddelinger 

I den nye fondslov er der ikke angivet en definition af uddelinger, men Erhvervsstyrelsen har i sit 

statusbrev af 15. maj 2014 indført et begreb, de kalder for ”Uddelingsrammen”101. Dette nye begreb 

skal sikre, at de fejl, visse bestyrelser har begået tidligere år, bliver elemineret. Et eksempel på dette 

er indregning af uddelinger som driftsomkostninger. I statusbrevet beskriver Erhvervsstyrelsen kort, 

                                                             
97 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 175 
98 LEF § 5. 
99 LEF § 5, stk. 2 
100 LEF § 5, stk. 4 
101 Statusbrev af 15 maj 2014 
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at der i forlængelse af resultatopgørelsen skal være en resultatdisponering for årets resultat, der 

viser, hvorledes ledelsen ønsker at disponere resultatet, herunder evt. uddelinger102.  

Erhvervsstyrelsen har i 2014 udgivet en vejledning om uddelinger103, der giver en dybdegående 

beskrivelse og uddybende forklaringer på lov om erhvervsdrivende fondes uddelingsparagraffer 

§§77-79. 

Det er med den nye fodslov også blevet muligt at uddele andet end kontantbeløb104. Lovgiver har 

åbnet op for, at fonde nu kan uddele f.eks. materielle eller finansielle aktiver, hvor dette giver 

mening for den enkelte fond. Dette er en af harmoniseringerne mellem selskabsloven og 

fondsloven, som lovgiver har stræbt efter at i mødekomme105. 

Ovenstående kræver en vurderingsberetning, jf. § 78, stk. 6. Derfor bør bestyrelsen selvfølgelig 

gøre sig meget klart, om uddelingen af aktiver er mere fordelagtig end f.eks. at sælge det enkelte 

aktiv og derefter uddele provenuet heraf. Et salg af aktivet til dagsværdig kan nemlig være mere 

retvisende end en vurderingsberetning, hvis der ikke er et aktivt marked for aktivet, der ønskes 

uddelt. 

Erhvervsdrivende fonde, der driver erhvervsvirksomhed i selve fonden, skal også være 

opmærksomme på, at selv om det er formålsbestemt at drive denne erhvervsaktivitet, er eventuelt 

underskud ikke at betragte som en uddeling, men derimod en driftsomkostning106.  

Den nye lovgivning sætter mere fokus på corporate governance. Dette gøres med kravet om, at der i 

ledelsesberetningen i fondens årsrapport skal være en redegørelse for fondens uddelingspolitik107 

samt en opdeling af de forskellige kategoriger, hvis fonden har flere. Redegørelsen kan også fremgå 

af fondens hjemmeside, hvis ledelsen ønsker et alternativ til, at denne skal fremgå af årsrapporten. 

Ydermere skal fonde i forlængelse af deres vedtagne uddelinger indsende en legatfortegnelse til 

fondsmyndigheden,108 der viser, hvem der har eller skal modtage årets uddelinger.  

                                                             
102 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/7_-_vejledning_om_uddelinger.pdf(VEJLEDNING OM 
uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 20149) 
103 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/7_-_vejledning_om_uddelinger.pdf(VEJLEDNING OM 
uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014) 
104 LEF 78, stk. 6. 
105 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 262 pkt. 8.3.5.4 
106 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2047593&vId=211047 
107 ÅRL 77 b. 
108 LEF § 80 
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For at imødekomme fonde, der kan have brug for uddele overskud eller frie reserver, der er 

fremkommet i regnskabsåret, inden der er foretaget revision af årsregnskabet109, er det nu muligt at 

udlodde disse, såfremt der bliver udarbejdet en mellembalance. Man kunne forestille sig, at en fond 

f.eks. havde solgt en ejendom for at kunne uddele provenuet til et specifikt eksternt projekt inden 

for fondens formål. Det kunne være en ny scanner til forskning, eller uddeling til et særligt 

kunstværk, der var kommet til salg på markedet.  

 

8.1.7 Kapitalændringer  

 

Erhvervsdrivende fonde i Danmark har tidligere opereret under en lidt mere konservativ lovgivning 

i forhold til at kunne ændre fondens kapitalsammensætning110. Der er i den nye fondslov et øget 

fokus på det kapitalbehov, som fonde har brug for for at kunne sikre en mere fleksibel tilgang til 

kapitalen i fonden111. Det ses f.eks., hvis ledelsen ønsker at nedsætte grundkapitalen for at dække et 

underskud i fonden112. Dette kræver ikke en revisorerklæring, da fondens ledelse er ansvarlige113. 

Herved giver den nye fondslov ledelsen en mere fleksibel tilgang til at drive fonden. 

Et andet nyt tiltag ses ved, at fonde nu kan lave kapitalnedsættelse til uddelinger114, og her er kravet 

om en revisorerklæring afskaffet, hvor man tidligere skulle have dækning for fondens bundne 

reserver efter kapitalnedsættelsen115. Fonden skal have fondsmyndighedens samtykke til 

kapitalnedsættelsen, og der skal være en konkret redegørelse fra fondes bestyrelse om, hvorfor man 

ønsker at gennemføre en kapitalnedsættelse116.  

Hvis der foretages kapitalnedsættelse i andre værdier end kontanter, skal revisor udarbejde en 

vurderingsberetning 117. Dette sikrer en fair værdiansættelse af de aktiver, fonden nedsætter 

kapitalen med. Erhvervsstyrelsen har i denne forbindelse udarbejdet en vejledning for 

                                                             
109 LEF 78, stk.2. 
110 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 239 
111 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 239 
112 LEF § 81 
113 LEF § 76, stk. 2. 
114 LEF § 81, stk. 2. 
115 LBK nr .560 af 19/05/2010 Historisk § 11. stk. 2 
116 LEF § 81 
117 LEF § 78. stk. 6. 
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kapitalnedsættelse for erhvervsdrivende fonde118. Grundkapitalen kan på nuværende tidspunkt 

maksimalt nedsættes til 300.000 kr.119, der er minimumsgrænsen for grundkapitalen120.  

Med vedtagelsen af den nye fondslov er der sket en forringelse af kreditorernes anmeldelsesfrist. 

Fristen for kreditorernes anmeldelse af krav ved kapitalnedsættelser til uddeling eller henlæggelse 

til særlig reserve nedsættes fra tre måneder til fire uger121 hvilket er en forringelse i forhold til 

tidligere122. 

Det fremgår tydeligt af ovenstående, at et af de mest reformerede områder i den nye lov er 

kapitalafgang, herunder uddelinger. Det fremgik også af erhvervsfondsudvalgets rapport, at dette 

var et område, hvor der var plads til store forbedringer af fondenes muligheder123. Udvalget udtalte 

således, at fondes muligheder for kapitalafgang burde være identiske med de muligheder, der er i 

selskabsloven. Det giver fonde et større manøvrerum til at tilpasse deres kapitalgrundlag til 

specifikke situationer.  

Udvalget har også udtalt, at de mener, at kreditorernes anmeldelsesfrist ved en kapitalnedsættelse 

skal nedsættes fra tre måneder til fire uger. Der argumenteres for dette synspunkt under henvisning 

til, at selskabslovens tidsfrist er på fire uger. Det er en forholdsvis stor nedsættelse af 

anmeldelsesfristen, men lovgiver har ment, at dette er tilstrækkeligt.  

Ved erhvervsfondsudvalgets diskussion af uddelinger har det har været tydeligt, at de anbefalede 

større åbenhed om uddelingerne124. Det har lovgiver implementeret i loven ved, at det nu er blevet 

et lovkrav, at der skal udarbejdes en redegørelse for uddelingspolitikken i fonden. Det skal give 

mere åbenhed om uddelingerne, samt hvilket grundlag de gives på.  

Lovgiver har også valgt at følge erhvervsfondsudvalgtes anbefaling om, at fonde skal indsende en 

legatfortegnelse125. Dette giver fondsmyndigheden et godt grundlag for at udvælge uddelinger til 

kontrol. 

 

                                                             
118 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/3_-_vejledning_om_kapitalnedsaettelse.pdf 
119 LEF § 81, stk. 3 
120 LEF § 31. 
121 LEF  § 85 
122 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/3_-_vejledning_om_kapitalnedsaettelse.pdf side 4 
123 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 256 
124 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 259 
125 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 265 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/3_-_vejledning_om_kapitalnedsaettelse.pdf
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8.1.8 Bestyrelsen  
 

Bestyrelsens pligt til at varetage fondens formål og interesse er nu indskrevet direkte i lov om 

erhvervsdrivende fonde126. Tidligere har dette forhold været reguleret af fondsretslig praksis127, det 

er nu blevet en del af loven som en del andre forhold har lovgiver valgt at flytte praksis direkte ind i 

fondsloven. Dette er med til at skabe en klarer retsstilling, der er mere identificerbar og nutidig. 

Bestyrelsens pligt skal således fremme at bestyrelsen udøver et aktivt og kritisk ejerskab med 

fondens erhvervsaktivitet og eventulle datterselskaber. Dette skal sikret at fondens formål, fastsat i 

vedtægten samt uddelingsformålet, fremmes mest muligt både af bestyrelsen, direktionen og 

eventuelle ansatte 

Bestyrelsens pligter er opremset nedenfor og fremgår af den nye fondslov  

1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter fondens forhold er 

tilfredsstillende, 

2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, 

3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om fondens finansielle forhold, 

4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og 

5) kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at 

opfylde fondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og 

bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at 

det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt128.  

 

Det er tydeligt at de nye pligter der er indført i § 38 nr. 1-5, er forholdsvis identiske med 

bestyrelsens pligter i kapitalselskaber129. Det er således tydeligt at den harmoniseringsproces der har 

været mellem den nye fondslov og selskabsloven. Første punkt af bestyrelsens pligter vedrører 

sikring af bogføring og regnskabsaflæggelse. Dette vil typisk være elementer fondens bestyrelse 

kan outsource, til en administrator og en godkendt revisor. Det andet punkt omfatter risikostyring 

og interne kontroller, bestyrelsen skal derfor identificerer, bedømme, prioriterer risici. Det er 

                                                             
126 LEF § 38, stk. 1, 1 pkt. 
127 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/11_-
_vejledning_om_nye_regler_om_ledelsen_i_de_erhvervsdrivende_fonde_overgang_til_2014-loven.pdf pkt. 3.1 
128 Lov om erhvervsdrivende fonde § 38 nr. 1-5 
129 SEL § 115 nr. 1-5 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/11_-_vejledning_om_nye_regler_om_ledelsen_i_de_erhvervsdrivende_fonde_overgang_til_2014-loven.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/11_-_vejledning_om_nye_regler_om_ledelsen_i_de_erhvervsdrivende_fonde_overgang_til_2014-loven.pdf
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således bestyrelsens pligt at forholde sig til risiko, og derefter implementerer de kontroller der kan 

sikre at den risiko fonden er udsat for bliver nedbragt til et passende niveau. 

 

Det tredje punkt tilsiger, at bestyrelsen skal sikre sig at den modtager de fornødne informationer om 

fondens finansielle forhold. Det kunne være rapporter fra direktionen, eller hvis fonden har lagt de 

daglige administrationsopgaver over hos en administrator, at denne udarbejder rapporter til 

bestyrelsen. 

 

Det fjerde punkt tilsiger at bestyrelsen skal udstikke retningslinjer for en direktion, hvis fonden har 

en.  

Det femte punkt vedrører fondens kapitalberedskab, og bestyrelsen pligt til at sikre dette. 

Bestyrelsen skal derfor sikre sig, at fonden til enhver tid møder fondens økonomiske forpligtelser.  

 

En stor del af de erhvervsdrivende fonde, driver deres erhvervsaktivitet igennem et eller flere 

datterselskaber130. Derfor er det vigtigt at fondens bestyrelse sikre et aktivt ejerskab, for at varetage 

fondens interesse.   

 

Det andet element af § 38 er Stk. 2. vedrører fonde hvor der ikke er ansat en direktør. Det fremgår 

nu klart at bestyrelsen skal forestå den daglige ledelse. Denne kan således ikke outsources til en 

administrator. 

 

Bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde er i modsætning til bestyrelsen i kapitalselskaberne, ikke 

underlagt samme kontrol fra aktionærerne/ejernes side, da en fond per definition er selvejende131. 

Derfor er den typiske agent- og principalteori ikke gældende, da bestyrelsen ikke skal stå til ansvar 

over for aktionærer. Derfor har det med den nye fondslov været klart fra lovgivers side, at man ønsker 

at indføre en mere detailorienteret lovgivning. Nedenstående klarlægger de nye tiltag, der er blevet 

iværksat med den nye lovgivning til at imødekomme ovenstående problemstilling.  

                                                             
130 Deloittes undersøgelse af erhvervsdrivende fonde s.16 
131 LEF § 1 
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Med vedtagelsen af den nye fondslov har lovgiver givet ledelsen en række nye pligter. Der er nu 

blevet indført et krav om, at der skal udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsens arbejde, der skal 

indeholde følgende punkter:132  

• Konstitution 

• Arbejdsdeling 

• Tilsyn med direktionens daglige arbejde 

• Føring af bøger, protokoller mv. 

• Skriftlige og elektroniske møder 

• Tavshedspligt 

• Suppleanter 

• Regnskabskontrol 

• Underskrivelse af revisionsprotokol 

• Sikring af tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revisionen. 

Erhvervsstyrelsen har ved gennemgang af konkrete sager ved flere lejligheder påpeget, at det vil 

være passende, at fonde var forpligtede til at udarbejde en forretningsorden133. Hermed bliver 

bestyrelsen i fonden nu tvunget til at forholde sig til, hvilke mål og krav der stilles til bestyrelsens i 

fonden. 

Bestyrelsen bør særligt sikre sig, at den har tilstrækkelige og relevante oplysninger om fondens 

erhvervsvirksomhed eller selskabet, fondens erhvervsaktivitet udøves i. Hvis der er en direktion, der 

varetager den daglige ledelse i fonden eller den underliggende virksomhed, er det afgørende, at 

bestyrelsen modtager relevante informationer for at kunne udføre deres ledelsesopgave134. 

Bestyrelser i fonde er meget forskellige, og det kan derfor være meget forskelligt, hvor omfattende 

forretningsordenen skal være. Det er klart, at jo mere kompleks en fonds aktiviteter er, jo større 

involvering kræver det for bestyrelsen.  

 

 

                                                             
132 LEF § 50. 
133 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 107 
134 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 107 
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Vederlag til bestyrelsen 

I Deloittes undersøgelse om erhvervsdrivende fonde, og senere gengivet i Erhvervsstyrelsens 

statusbrev fra 19, december 2013, fremgår de gennemsnitlige vederlag for bestyrelsen i 2011. Af 

nedenstående figur fremgår det, at 48 % af formændene i bestyrelserne ikke modtager vederlag for 

at sidde i fondens bestyrelse.  

Figur 8, Bestyrelsesvederlag 2011 erhvervsdrivende fonde, ikke egen tilvirkning se fodnote for kilde. 

 

135 

Med vedtagelsen af den nye fondslov fremgår det af LEF § 49, at vederlaget til ledelsen ikke må 

overstige, hvad der anses for sædvanligt af arten og omfanget af arbejdet, samtidig med at man tager 

fondens finansielle stilling i betragtning.  

Det har i erhvervsfondsudvalget været diskuteret, om det var nødvendigt at indarbejde regulering af 

incitamentsaflønning til bestyrelsen i den nye fondslov136. Udvalget har udtalt, at det ikke anbefaler, 

at incitamentsaflønning bliver reguleret direkte i den nye fondslov, men at det nævnes i 

betænkningerne, at incitamentsaflønning er en usædvanlig aflønningsform137.  

                                                             
135 Udklip fra Deloittes ”undersøgelse om erhvervsdrivende fonde” 2012 tabel 97 
136 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 135 
137 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 135 
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Der er i betænkningen138 til loven ikke direkte nævnt noget om incitament eller variabelt vederlag til 

bestyrelsen. I betænkningen er der indskrevet forhold vedrørende utilbørlighed ”således, at 

utilbørlige bestyrelsesbeslutninger, der er åbenbart egnet til at skaffe medlemmer af ledelsen eller 

andre en fordel på fondens bekostning, er ugyldige”139. Her kan man jo sige, at hvis 

bestyrelsesaflønningen er sket ved utilbørlige bestyrelsesbeslutninger, kan de være ugyldige. 

I takt med, at der ønskes mere gennemsigtighed140 med ledelsens vederlag i erhvervsdrivende fonde, 

skal ledelsens vederlag fremgå af årsrapporten. Dermed kan fonde altså ikke benytte den lempelse, 

der er i årsregnskabsloven141 om, at der kan undlades at oplyse ledelsesaflønninger i årsrapporten142.  

Fondsmyndigheden udtager en række fonde til kontrol hvert år, hvor ledelsesaflønning indgår i 

udvælgelsesstrategien. Derfor er det vigtigt, at der bliver givet de korrekte oplysninger i 

årsrapporten143.  

Revisor skal dermed være særligt opmærksom på, at bestyrelsen i årsrapporten behandler vederlaget 

korrekt, samt at revisor tager stilling til, om vederlagt til ledelsen ikke oversiger, hvad der anses for 

sædvanligt.  

 

God fondsledelse 

God fondsledelse er et af de helt store punkter, der omgiver den nye lovgivning. Selvom 

anbefalingerne ikke er en direkte lov, men anbefalinger, skal bestyrelsen forholde sig til disse144. 

Selve stillingtagen til god fondsledelse skal ske enten i ledelsesberetningen eller på fondens 

hjemmeside, herunder uafhængigheden af bestyrelsesmedlemmerne145.  

 

 

 

                                                             
138 20131_L154_betænkninger til lov om erhvervsdrivende fonde 
139 20131_L154_betænkninger til lov om erhvervsdrivende fonde side 2. (Nr. 2 vedrørende § 63, stk.1, pkt. 2) 
140 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 11 
141 LEF §98b 
142 LEF § 134 
143 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 136 pkt. 5.3.6.3 
144 LEF § 60 
145 ÅRL § 77a  
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Forvaltningsrevision 

Forvaltningsrevision blev af erhvervsfondsudvalgets rapport ikke anbefalet grundet forskelligheden 

i de danske fonde146. Det ville være svært at sammenholde og analysere resultater på tværs af de 

meget forskellige fonde. Det kunne ellers have været interessant at belyse områder som f.eks. 

sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i fondene. Men eftersom fondene for hovedparten 

har erhvervsmæssig aktivitet og ikke omkostningsbaseret aktivitet, giver det god mening, at det ikke 

er blevet et lovkrav.  

 

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i direktionen i fondes datterselskaber 

Direktionen i fondes datterselskaber har fået begrænset deres mulighed for at udpege 

bestyrelsesmedlemmer eller deltage i fondens bestyrelse med den nye fondslov147. Som en stor del af 

den nye fondslovgivning bærer præg af, har det været et ønske fra lovgives side at have fokus på 

corporate governance i den klassiske forstand, hvor bestyrelsen overvåger og kontrollerer. Det 

forhold, at datterselskaber tidligere har været i stand til at udpege medlemmer til det organ, der i sidste 

ende er et kontrollerende organ, virker ulogisk.  Bestyrelser, hvor ovenstående forhold gør sig 

gældende, har jf. overgangsbestemmelsen i den nye fondslov to år148 til at bringe 

bestyrelsessammensætningen i overensstemmelse med lovgivningen. 

Pligten til at udtræde som bestyrelsesmedlem  

Pligten til at udtræde som medlem af bestyrelsen har ændret sig en smule med den nye fondslov. 

Tidligere fremgik pligten til at udtræde i § 14149 i den tidligere fondslov, nu fremgår det af LEF § 

44. Den største ændring er i LEF § 4, stk. 4 der siger at bestyrelsesmedlemmer nu kun skal være 

uegnet. Hvor det i den tidligere fondslov § 14, stk.4, fremgik at et medlem af bestyrelsen skulle 

være klart uegnet. Der bliver i § 44, stk. 2-4 givet en række forhold som gør, at et 

bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen. Men hvad der specifikt menes med ændringen fra 

klart uegnet til uegnet er ikke beskrevet nærmere. Derfor ligger der en række skøn i hvornår der 

                                                             
146 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 175 
147 LEF 37, stk. 4 
148 LEF § 133, stk. 7 
149 LBK nr 560 af 19/05/2010 Historisk 



Side 60 af 89 
 

opstår et forhold hvor et medlem er uegnet, og der vil nok også opstå tilfælde hvor forholdet skal 

afprøves ved en domstol.  

 

Erhvervsfondsudvalgets overvejelser for bestyrelsen i den nye fondslov 

Bestyrelsens pligter har haft et særligt fokus for erhvervsfondsudvalgtes anbefalinger, og dette synes 

implementeret af lovgiver. Lovgiver har således med vedtagelsen af den nye fondslov set på 

selskabsloven for at finde inspiration til bestyrelsens pligter. Erhvervsfondsudvalgets anbefalinger150 

om at strømline bestyrelsens arbejdsopgaver med dem, der findes i selskabslovgivningen, er blevet 

implementeret ved indførslen af bestyrelsens forretningsorden, samtidig med at det er blevet 

specificeret i selve loven, at bestyrelsens opgave alene er at varetage fondens formål og interesse151. 

Dette bygger bl.a. på erhvervsfondsudvalgets anbefaling152 til bestyrelsens pligter.  

Bestyrelsens uafhængighed har fyldt meget i erhvervsfondsudvalgets rapport og anbefalinger til den 

nye fondslov. Lovgiver har implementeret en stor del af de anbefalinger, udvalget har påpeget, der 

burde indgå i den nye lovgivning. Særligt forholdet om et datterselskabs direktions mulighed for 

deltage i fondens bestyrelse eller direktion har ligget højt på erhvervsfondsudvalgets dagsorden.  

 

Udvalget har udtalt, at det kan være hensigtsmæssigt, at fondens bestyrelsen kan udpege nogle af 

fondens bestyrelsesmedlemmer til datterselskabers bestyrelse eller direktion. Det såkaldte oppefra-

ned-udpegningsprincip153 kan være nyttigt for fondsbestyrelser, der ønsker indsigt i 

datterselskabernes aktivitet. Der er i den nye fondslov ikke en paragraf, der forbyder bestyrelsen i 

fonden i at udpege medlemmer af fondens bestyrelse, til bestyrelsen eller direktionen i 

datterselskaber.  Dermed har fonden stadig mulighed for at få stor indsigt i datterselskaberne drift 

og virke.  

 

 

 

 

                                                             
150 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 134 
151 LEF § 38 
152 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 134 
153 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 129 
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I Deloittes undersøgelse af de erhvervsdrivende fonde undersøgte de også vederlaget til bestyrelsen. 

I de bestyrelser, der var omfattet af undersøgelsen, fik ca. halvdelen ikke noget vederlag, og ca. 43 

% fik mellem 1 kr. og 150.000 kr. i vederlag154. Dermed ligger 92 %155 af formændenes 

bestyrelsesvederlag under 150.001 kr.  

 

Det er dermed en mindre del af bestyrelsesmedlemmerne, der modtager høje vederlag. 

Erhvervsfondsudvalget har i deres rapport udtalt sig om vederlaget til ledelsens i fonde, både 

bestyrelsen og en eventuel direktion. Udvalget udtalte, at de ikke fandt det ikke nødvendigt at 

indsætte en regel om incitamentsaflønning til bestyrelsesmedlemmer. De mener, at det bør fremgå 

af bemærkningerne til den ændrede vederlagsbestemmelse, at incitamentsaflønning er en 

usædvanlig aflønningsform156. Lovgiver har heller ikke indsat en regel om dette, men i god 

fondsledelse er der indsat en anbefaling for incitamentsaflønning til bestyrelsen. 

 

Med indsættelsen af § 60 bliver bestyrelsen nu forpligtet til at rapportere, hvordan den forholder sig 

til god fondsledelse. Her har erhvervsfondsudvalgets udtalelser også vundet genhør hos lovgiver. 

Udvalget har udtalt i sin rapport, at der er en stor fleksibilitet i at implementere ”soft law” frem for 

”hard law”, og at det som mange af de andre tiltag strømliner reguleringen af erhvervsdrivende 

fonde med kapitalselskaberne157.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
154  Deloittes undersøgelse af de erhvervsdrivende fonde S. 79 figur 94. 
155 175/191 * 100  = 92 %, jf. figur på side 55. 
156 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 135 
157 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s 137 
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8.1.9 Fusioner 

  

Erhvervsdrivende fonde skal i stigende grad kunne konkurrere og agere på markedet ligesom 

kapitalselskaber for f.eks. at kunne bevare deres markedsposition158. Derfor er der med den nye 

fondslov anlagt et mere fleksibelt manøvrerum for fondes mulighed for at fusionere. Lovgiver har 

således implementeret tidligere gældende bekendtgørelser159 i den nye fondslov. 

Selve processen for, at erhvervsdrivende fonde kan fusionere er beskrevet i det følgende. 

I første omgang skal fondes bestyrelse tage stilling til og godkende beslutningen om, at fonden skal 

fusioneres med den anden erhvervsdrivende fond, der har et tilsvarende formål som fonden selv160. 

Her vil der skulle udarbejdes en fusionsredegørelse161, der er godkendt og underskrevet af de 

fusionerende fonde.  

Herefter skal der udarbejdes en mellembalance.162 Dette kan dog undgås, hvis fusionsredegørelsen 

er underskrevet inden for seks måneder af regnskabsåret, hvor der foreligger en årsrapport. Der kan 

også søges om dispensation for udarbejdelse af mellembalance hos fondsmyndigheden. Der er krav 

om, at der skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling163. 

Der skal i erklæringen være en positiv tilkendegivelse over for kreditorernes stilling for, at 

fondsmyndigheden kan acceptere fusionen. Fondsmyndigheden skal inden for fire uger af 

underskrivelsen af fusionsredegørelsen have modtaget ovenstående dokumenter. Herefter vil 

fondsmyndigheden tage stilling til, om fondene kan indgå i en fusion164.  

Det er også muligt for fonde at fusionere med helejede datterselskaber165. En moderfond kan 

således overtage et datterselskabs aktiver og forpligtelser, hvorved datterselskabet opløses uden 

likvidation. Det er et krav, at datterselskabet er et anparts- eller aktieselskab, og det er helejet af 

                                                             
158 http://www.tifp.dk/wp-content/uploads/2011/11/Fondsejede-virksomheder-klarer-krisen-bedst-Mandag-Morgen-
2013-April.pdf 
159 BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk,) Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af 
erhvervsdrivende fonde (Opløsningsbekendtgørelsen) 
160 LEF § 91, stk. 2 
161 LEF § 92. 
162 LEF § 93 
163 LEF § 94 
164 LEF § 95 
165 LEF § 99 
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moderfonden. Processen for fusionen er stort set identisk med den for fusioner mellem 

erhvervsdrivende fonde166. 

Erhvervsfondsudvalgets overvejelser ved fusioner af erhvervsdrivende fonde er ganske kort og 

omfatter hovedsageligt, at der skal være et beslægtet formål mellem de fonde, der skal fusioneres167. 

Udvalget udtalte også, at logiver burde regulere fusioner via den nye fondslov og ikke gennem en 

bekendtgørelse.  

Udvalget har også diskuteret muligheden for spaltning168 af erhvervsdrivende fonde. Udvalgets 

anbefaling var dog, at det hovedsageligt ville stride mod stifters mening med fonden og at det derfor 

ikke bør være muligt. Lovgiver har også valgt at regulere fusioner via den nye fondslov, hvilke 

sikrer klarhed om fusionsprocessen. 

8.1.10 Opløsning af fonde 

 

Det kan forekomme, at en erhvervsdrivende fond ikke længere kan understøtte sig selv og derved 

står over for en mulig opløsning. Lovgiver har med den nye fondslov indskrevet de muligheder, en 

fond har for opløsning, der tidligere var beskrevet i en bekendtgørelse169. Jf. lov om 

erhvervsdrivende fonde §§107-123 er der tre måder, erhvervsdrivende fonde kan ophøre på: 

likvidation, tvangsopløsning samt konkurs/rekonstruktion. Mulighederne bliver beskrevet neden 

for. 

Likvidation  

Bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond skal træffe beslutningen om likvidation170. Grundet fondens 

særlige opbygning skal der være en særlig grund til at likvidere fonden. For at fondsmyndigheden 

vil godtage en eventuel likvidation af en erhvervsdrivende fond, skal der være en god grund til, at 

bestyrelsen ønsker at gennemføre opløsningen. Det kunne være, at fonden ikke længere er i stand til 

at udføre sit formål uden at tabe penge på driften og derved kunne have færre midler at uddele 

fremadrettet end på nuværende tidspunkt. 

                                                             
166 LEF §§99-105 
167 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde S. 336 
168 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde S. 338  
169 BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk,) Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af 
erhvervsdrivende fonde (Opløsningsbekendtgørelsen) 
170 LEF § 107, under iagttagelse af LEF § 89, stk. 2 
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Fondsmyndigheden udpeger en likvidator efter indstilling fra bestyrelsen, efter styrelsen har 

godkendt likvidationen af fonden171. Herefter skal fondens likvidation registreres i 

Erhvervsstyrelsens it-system. Først herefter er fonden under likvidation. 

Det eventuelle likvidationsprovenu, der er tilbage, kan med fondsmyndighedernes godkendelse 

uddeles til det formål, fonden havde før sin likvidation. 

Tvangsopløsning  

I sjældne tilfælde kan fondsmyndigheden beslutte at indgive anmodning til retten om 

tvangsoplysning af en erhvervsdrivende fond. Dette er et meget drastisk skridt, og det skal derfor 

være særligt begrundet. Forhold, der bl.a. kan medføre sådanne drastiske tiltag, er, hvis fonden 

mangler at indsende sin godkendte årsrapport172, hvilket også er gældende for f.eks. 

kapitalselskaber. Eller hvis den revisor eller bestyrelse, der er tilknyttet til fonden, ikke lever op til 

de krav, der er i lov om erhvervsdrivende fonde. Derudover, hvis fondens hjemsted ikke er i 

overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde eller fondens vedtægter. Eller hvis fonden 

konstaterer, at egenkapitalen udgør mindre end 50 % af grundkapitalen173 og ikke iværksætter de 

nødvendige procederer. Fondsmyndigheden kan dog give fonden en frist til at få ordnet ovenstående 

punkter og derved undgå tvangsopløsning, hvis fonden igen lever op til kravene i loven eller 

vedtægterne174. Erhvervsstyrelsen offentliggør beslutningen om at tvangsopløse fonde i 

Erhvervsstyrelsens it-system, og fonden skal i sit navn tilføje ”under tvangsopløsning”175. 

Konkurs eller rekonstruktion  

Ligesom almindelige erhvervsdrivende, der har valgt et kapitalselskab som juridisk enhed, kan en 

erhvervsdrivende fond gå konkurs176. Konkursbegæringen kan indsendes til skifteretten af fondens 

bestyrelse, udnævnt likvidator eller fondsmyndigheden.  

Forsøger fonden at opnå en aftale med sine kreditorer, og derved via rekonstruktion prøver at finde 

en løsning på de økonomiske problemer, som fonden har, skal fonden fortsat benytte sit navn 

efterfulgt af ”under rekonstruktion”177. 

                                                             
171 LEF § 108 
172 LEF § 115 
173 LEF § 67 
174 LEF § 115, stk. 2 
175 LEF § 116 
176 LEF § 122 
177 LEF § 123 
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Erhvervsfondsudvalget har i deres rapport udtalt sig om afviklingen af fonde. Udvalget har ligesom 

på mange andre områder anbefalet, at der skal være visse ligheder mellem kapitalselskabers og 

erhvervsdrivende fondes ophørsmetode178. Det er udvalgets holdning, at der skal være en forskel 

mellem fonde og kapitalselskaber, da fonde ikke har nogen ejer. Likvidationsprovenuet skal derfor 

uddeles til det formål, fonden havde, før den blev opløst179. Der er også udvalgets holdning, at 

reguleringen af ophørsmetoden for erhvervsdrivende fonde skal indgå direkte i loven. Lovgiver har 

tilpasset den nye fondslov, så der er større overensstemmelse mellem SEL og LEF, hvilket var 

erhvervskommissions anbefaling. 

  

8.1.11 Det underrepræsenterede køn 

 

Med vedtagelsen af den nye lov om erhvervsdrivende fonde har den generelle debat, der har været 

om det underrepræsenterede køn også fundet sin vej til den nye fondslov. Jf. LEF § 41 skal 

”Erhvervsdrivende fonde, som har gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på 

et reguleret marked i et EU/EØS-land opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn 

(under 40 %) i bestyrelsen og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede 

køn på fondens øvrige ledelsesniveauer”180.  

Herudover skal store erhvervsdrivende fonde, der i to år overskrider følgende grænser, også udarbejde 

måltal for det underrepræsenterede køn.181 De skal også udarbejde en politik for at øge andelen af det 

underrepræsenterede køn. 

• En balancesum på 143 mio. kr. 

• En nettoomsætning på 286 mio. kr. 

• Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250 

Erhvervsdrivende fonde, der beskæftiger under 50 medarbejdere, kan undlade at udarbejde en 

politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn182  

                                                             
178  Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde S. 298 
179 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde s. 299 
180 LEF § 41 
181 LEF § 41, stk. 2 
182 LEF § 41, stk. 5 
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Disse nye tiltag gør sig også gældende for moderfonde, der udarbejder koncernregnskab183. Dermed 

kan fonde på koncernniveau skulle udarbejde måltal og politikker på et koncernniveau.  

Erhvervsfondsudvalget har kort diskuteret emnet om det underrepræsenterede køn ud fra Deloittes 

undersøgelse. Her fremgik det, at der i 2012 var ca. 20 % kvinder i bestyrelsen i både 

erhvervsdrivende fonde og kapitalselskabers bestyrelse. Udvalget har ikke anbefalet, at det optages i 

den nye fondslov, at det underrepræsenterede køn reguleres her, men lovgiver har valgt at indsætte 

reglen direkte i LEF. 

 

 

 

8.1.12 Ikrafttræden af den nye fondslov 

Af bekendtgørelse nr. 1386 af 10/12/2014184 fremgår det at loven har sin ikrafttræden pr. 1 januar 

2015. Det fremgår også at den finder anvendelse for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2015 

eller senere. 

 

8.1.13 Overgangsbestemmelse  

Der er i den nye lov om erhvervsdrivende fonde indsat kapitel 17 om ikrafttræden og 

overgangsbestemmelser.  

Erhvervsdrivende fonde, der er stiftet før 1. januar 1985, vil jf. LEF § 1. stk. 4 fortsat være undtaget 

af følgende: § 5, stk. 1 og 3, og §§ 28, 30 og 40. De dispensationer, der blev givet i henhold til § 67, 

stk. 2, 1. pkt. i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 19. maj 2010 med 

senere ændringer, vil fortsat være gældende, selv om loven er ophævet. 

Bestyrelsen i de erhvervsdrivende fonde skal ved første bestyrelsesmøde i 2015 sikre, at 

vedtægterne bliver bragt i overensstemmelse med den nye lov om erhvervsdrivende fonde. Der vil 

dog være en række undtagelser og overgangsbestemmelser, jf.  §133 stk. 6-14, som bliver 

gennemgået nedenfor. 

 

                                                             
183 LEF § 41, stk. 4 
184 BEK nr. 1452 af 15/12/2014 Gældende 
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Med LEF § 133 stk. 5 kan bestyrelsen fortsætte i sin udpegningsperiode, bestyrelsens 

sammensætning skal dog bringen i overensstemmelse med LEF § 37, stk. 3 og 5, senest 4 år. 

 

Der er en lang række fonde, hvor der er sammenfald mellem bestyrelsen i fonden og med ledelsen i 

datterselskaber. Hvis medlemmerne af datterselskabernes ledelse udgør mere end et mindretal af 

fondens bestyrelse, skal fondene jf. LEF § 133 Stk. 7. (pkt. 2) bringe bestyrelsens sammensætning i 

overensstemmelse med LEF § 37 stk. 4. Dette skal gøres inden for to år efter lovens ikrafttræden. 

 

Hvis medlemmerne af datterselskabernes ledelse udgør et mindretal af bestyrelsen i fonden, er der 

ikke krav om, at fonden skal bringe bestyrelsens sammensætning i overensstemmelse med LEF § 37 

stk. 4 jf. LEF § 133 stk.9. 

                    

Hvis en virksomhed har stiftet en fond, og stiftervirksomhedens ledelsesmedlemmer udgør et flertal 

i den erhvervsdrivendes fonds bestyrelse, skal sammensætningen af bestyrelsen bringes i 

overensstemmelse med LEF § 40 stk. 2, 2. pkt. senest to år efter lovens ikrafttræden jf. LEF 133. 

stk. 8.  

 

Det er med den nye fondslov blevet specificeret, hvad administrators pligter ikke kan være, 

herunder at stå for den daglige ledelse. Hvis fonden har truffet en aftale med en administrator, skal 

denne aftale bringes i overensstemmelse med LEF § 43 senest ét år efter ikrafttræden jf. LEF 133. 

stk. 9 

 

Bestyrelsen har med ændringerne i den nye lov om erhvervsdrivende fonde fået en række nye 

pligter, bl.a. at udarbejde en forretningsorden. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden jf. 

LEF § 50 senest ét år efter lovens ikrafttræden jf. LEF § 133. stk. 10.  

 

Bestyrelsen skal med den nye lov tage stilling til, hvorvidt formandens stemme skal afgøre 

stemmelighed jf. § 53, stk. Bestyrelsen skal senest ét år efter LEF’s ikrafttræden indføre i 

vedtægterne, hvis de vælger, at bestyrelsesformanden skal afgøre stemmelighed jf. LEF § 133 stk. 

11.  
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En fond, der tidligere var omfattet af § 39 i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 560 af 19. maj 2010 med senere ændringer, skal inden to år fra denne lovs ikrafttræden vælge en 

godkendt revisor og foretage eventuelle nødvendige ændringer i vedtægten. Hvis fonden ikke 

ønsker dette, skal den ansøge fondsmyndigheden om at blive undtaget jf. LEF § 133, stk. 13 

 

Igangværende fusioner falder ikke ind under den nye lov om erhvervsdrivende fonde, kapitel 11. 

Ved disse fusioner finder reglerne i opløsningsbekendtgørelsen anvendelse, jf. LEF § 133, stk. 14. 

 

 

 

 

 

 

8.1.14 Delkonklusion vedrørende den nye fondslov  
 

Med vedtagelsen af den nye lov om erhvervsdrivende fonde er det tydeligt, at lovgiver har taget 

erhvervsfondsudvalget anbefalinger til sig. Lovgivningen bærer præg af de generelle 

samfundsemner, der er implementeret i anden lovgivning for erhvervslivet, og der er mange 

ligheder med selskabsloven. Særligt fokusset på fondens bestyrelse og uafhængighed passer ind i 

tidens ånd for Corporate Governance, som præger store dele af den vestlige verden.  

Samtidig ses det, at lovgiver har forsøgt at tilpasse lovgivningen, så fonde får et større manøvrerum 

i en international tid, hvor fonde og dets datterselskaber har brug for at agere mere smidigt. Dette er 

gjort ved at tilpasse fondslovgivningen, så den er mere i overensstemmelse med 

selskabslovgivningen.  

Fonde i Danmark er meget forskellige, hvilket fremgår af Deloittes undersøgelse. Det betyder også, 

at den nye fondslovgivning rammer de forskellige fonde meget forskelligt. De store fonde med 

betydelige ressourcer samt et større antal professionelle bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere vil 

have betydeligt nemmere ved at implementere de nye krav.  

De mindre fonde, hvor der er begrænsede ressourcer og et begrænset antal professionelle 

bestyrelsesmedlemmer, vil højst sandsynligt have udfordringer med at implementere de nye regler. 

Det kan også diskuteres, om der burde havde været visse grænser for fondes aktivitet, målt på f.eks. 
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aktiver, omsætning og erhvervsmæssig aktivitet. Det kunne været opdelt, ligesom det kendes for 

regnskabsklasser i årsregnskabsloven, hvor selskaberne skal over en vis grænse, for at de skal 

opfylde og præsentere visse formalia. 

 

8.1.15 Carlsbergs Behov for at kunne navigerer i en konkurrence præget verden 

 

Den 22. september 2015 skrev børsens chefredaktør Niels Lunde en artikel185 om Carlsberg og 

deres position hvis AB Inbev overtager SAB Miller i et fondsperspektiv. Carlsberg fondet har i 

2013 fået ændret dets fundats186 så det kun skal besidde 51 procent af stemmerne i Carlsberg A/S. I 

artiklen beskrives nogle af de udfordringer som fondsejet virksomheder står over for, når der sker 

væsentlige ændringer på det marked hvor virksomheden agerer.  

 

I artiklen beskrives en række scenarier for hvorledes Carlsberg kan forhold sig til den nye trussel. Et 

af argumenterne kan være at ændre fundatsen igen, således at Carlsberg fondet må opgive sin pligt 

til at opretholde en stemmeandel på 51 procent.  

 

Ovenstående beskrivelse er blot en af de problemstillinger der kommer i løbet af et år for fonde, der 

har store datterselskaber der skal konkurrere i en globaliseret verden, hvor fondsejerskabet ikke er 

lige så udbredt som i Danmark.  

 

Med vedtagelsen af den nye fondslov er der kommet en række positive muligheder for fonde, at 

kunne sammensætte deres kapital efter behov, indgå fusioner og fondsmyndighedernes villighed for 

at ændre i fundatsen. Ved at skabe en vis harmonisering mellem fondsloven og selskabsloven, opnår 

fonden en del af den fleksibilitet som kapitalselskaber har. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
185 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/121779/artikel.html 
186 http://www.carlsbergfondet.dk/~/media/pdf-filer/Fundats/CF%20Fundats%202013.ashx 
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9 Ændrede krav til oplysninger og præsentation for regnskaber aflagt af 

erhvervsdrivende fonde. 
 

Årsrapporten for erhvervsdrivende fonde skal udarbejdes efter årsregnskabsloven, eller IFRS hvis 

man har tilvalgt dette. Nogenlunde samtidig med, at lov om erhvervsdrivende fonde er vedtaget, har 

Folketinget også vedtaget en moderniseret årsregnskabslov187. Den nye årsregnskabslov træder først 

i kraft for regnskaber, der aflægges for 2015. I denne opgave er der valgt kun at se på de ændringer, 

der påvirker erhvervsdrivende fonde, og de, der aflægger årsrapport for 2015 og frem. Nedenfor er 

ændringer i den nye årsregnskabslov, der vedrører erhvervsdrivende fonde, gennemgået. 

Erhvervsstyrelsen har i deres statusbrev af 15. maj 2014 indført et nyt begreb: uddelingsrammen. 

Dette begreb omfatter de frie reserver, som bestyrelsen har mulighed for at disponere over. 

Kapitalselskaber har mulighed for at udlodde deres overskud til aktionærerne, hvor erhvervsdrivende 

fonde foretager uddelinger i overensstemmelse med fondens formål. Erhvervsstyrelsen har i deres 

gennemgang af fondes regnskaber konstateret, at en del fonde har behandlet uddelinger forkert i 

årsregnskabet. Det er derfor blevet præciseret i den nye årsregnskabslov, jf. § 49, stk. 4188, at 

uddelingsrammen skal indregnes under egenkapitalen. Hermed bliver de frie midler, fonden har til 

uddeling, nu specificeret under egenkapitalen, så bestyrelsen har et klart overblik over, hvad den kan 

uddele.  

Ønsket om mere fokus på corporate governance for de erhvervsdrivende fonde er også blevet 

indskrevet i årsregnskabsloven. Derfor fremgår det nu af ÅRL § 77a, at der i årsrapporten, i 

ledelsesberetningen eller i en note skal redegøres for god fondsledelse som beskrevet i lov om 

erhvervsdrivende fonde § 60. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at redegørelsen kan fremgå af 

fondens hjemmeside og ikke indgå i årsrapporten, hvis der i årsrapporten er en henvisning til den 

nøjagtige webadresse. 

Fonde skal som beskrevet i tidligere afsnit nu redegøre for deres uddelingspolitik. Dette er nu også 

indskrevet i ÅRL, jf. §77a. Denne kan fremgå af ledelsesberetningen eller i en note. Beretningen kan 

også lægges op på fondens hjemmeside; der skal blot være en direkte webside angivet i årsrapporten. 

                                                             
187 https://erhvervsstyrelsen.dk/aendring-af-aarsregnskabsloven-2015 
188 LBKG 2013-11-01 nr. 1253 Årsregnskabsloven 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000729656/1
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Som beskrevet tidligere er der øget fokus på vederlaget til bestyrelsen. Det er nu direkte indskrevet i 

ÅRL § 69, stk. 1, at det i årsrapporten skal fremgå, hvor stort vederlaget til bestyrelsen er.  De 

samlede oplysninger fremgår af ÅRL §98b, og man kan ikke som i kapitalselskaber undlade at give 

disse oplysninger. Erhvervsstyrelsen har med § 69, stk. 4 mulighed for at fastsætte yderligere krav 

til oplysningen af bestyrelsens vederlag. Ydermere skal fonden oplyse, hvis der har været 

transaktioner mellem nærtstående parter, jf. ÅRL § 98 C stk. 4. 

Erhvervsfondsudvalget har haft et stort fokus på uafhængighed og transparens, for bestyrelsen og 

direktionen. En anden administrativ funktion der findes i en del fonde er en administrator. Der er i 

den nye lov om erhvervsdrivende fonde ikke direkte indskrevet at fonde skal oplyse om 

administrators vederlag. Der er i forlængelse af årsregnskabsloven, blevet udstedt en bekendtgørelse 

om oplysninger om vederlag m.v., som administrator modtager fra en erhvervsdrivende fond189. 

Hermed skal der i årsrapporten gives oplysninger for vederlag, pension og er der indgået aftale om 

en bonusordning skal værdien og kravene der udløser bonussen oplyses.  

 

9.1.1 Case Louis Petersens Legat 

 

Ikrafttræden for den nye fondslov, er for regnskabsårs påbegyndt den 1 januar 2015 eller senere. 

Dermed er det endnu ikke et krav, at fonde hvis regnskabsårs er påbegyndt før den 1. januar 2015, 

implementerer de nye regler i fondsloven. Derfor er der ikke en stor mængde af regnskaber, hvor 

anbefalinger for god fondsledelse og ændringerne i lov om erhvervsdrivende fonde er indarbejdet. 

Men det står de erhvervsdrivende fonde frit for at førtids implementere de nye krav ifølge lov om 

erhvervsdrivende fonde. Louis Petersens Legat har aflagt årsrapport og har forud implementeret 

anbefalinger for god fondsledelse, oplysninger om bestyrelsens vederlag, administratorsvederlag, 

transaktioner med nærtstående parter, uddelingspolitik og begrebet uddelingsrammen. Louis 

Petersens Legat har både erhvervsmæssig og ikke erhvervsmæssig aktivitet, som det klart fremgår 

af årsrapporten. Legatet udøver sin erhvervsaktivitet direkte i fonden, og har derfor ingen 

datterselskaber.  

 

                                                             
189 BEK nr 1452 af 15/12/2014 Gældende 
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Louis Petersens Legat har forud-implementeret anbefalingerne for god fondsledelse190, Bestyrelsen 

har i ledelsesberetningen rapporteret om legatet følger anbefalingerne. I ledelsesberetningen 

opremser legatet hvilke anbefalinger de følger og hvilke anbefalinger de ikke følger. 

Legatet følger ikke anbefalingen om udpegningsperioden191 på to år og maksimalt 4 år. Legatet 

følger således ikke anbefaling 2.5.1 192. Legatet angiver at ” Legatets vedtægt indeholder ikke 

udpegningsperioder. Et bestyrelsesmedlem skal fratræde efter aflæggelse af regnskabet for det år, 

hvori medlemmet er fyldt 75 år”193.   

Der er givet en forklaring på at legatet ikke følge anbefalingen, men om det er nok at angive som 

forklaring, at anbefalingen ikke følges grundet det ikke er indskrevet i vedtægten er svært at 

vurdere. Det er det svære ved soft law, hvornår lever man op til gældende anbefalinger og hvis man 

ikke skulle leve op til disse, hvad er så den reelle konsekvens.  

 

 

Legatet har udarbejdet en uddelingspolitik, og gengivet den i ledelsesberetningen194. 

Uddelingspolitikken er beskrevet for hvert af de tre formål som fonden uddeler til, fonden uddeler 

til følgende formål: 

 Sociale formål   

 Kultur  

 Kultur, videnskab og uddannelse 

Der gives ikke fuld gengivelse af hele uddelings politikken i denne afhandling, men der henvises til 

bilag 2 for en fuld beskrivelse. Legatet har beskrevet de forskellige formål som det støtter, og 

specielt hvilke organisationer det samarbejder med. Bestyrelsen beskriver at de tre formål forsøges 

at blive tildelt ligeligt, dog kan mindre afgivelser forekommer. 

 

                                                             
190 Lovpligtigt jf. LEF § 60 og rapporteret jf. ÅRL § 77a 
191 Se pkt. 2.5.1 
192 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ” KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014”. 
193 Årsrapporten for Louis Petersens Legat 2014/15 s. 9 
194 Lovpligtigt jf. ÅRL § 77b 



Side 73 af 89 
 

Vederlag til bestyrelsen 

Af note 1 til årsregnskabet fremgår vederlaget til bestyrelsen, der står uændret i forhold til året før. 

Ydermere er vederlaget specificeret ud på det enkelte bestyrelsesmedlem195, det fremgår også at et 

af bestyrelsesmedlemmerne får et yderligere vederlagt for arbejde der ligger uden for det 

almindelige bestyrelsesarbejde.     

 

Nærtstående parter og administrator  

I note 14 til årsregnskabet har legatet oplyst om transaktioner med nærtstående parter. Det fremgår 

af ledelsesberetningen at Advokat Michael Steen Jensen er administrator for fonden, samtidig med 

at han er direktør og bestyrelsesmedlem. Det fremgår af noten, at der har været udført juridisk 

assistance for 115 t.kr. af advokatfirmaet Gorrissen Federspiel. Hermed har Legatet oplyst om 

transaktioner med nærtstående parter, som krævet i årsregnskabsloven.  

Herudover oplyses der også hvor meget administrator har modtaget i vederlag for sine ydelser, som 

det foreskrives af bekendtgørelsen og administrators vederlag196.  Legatet har således oplyst om 

transaktioner med nærtstående parter som årsregnskabsloven foreskriver197.  Det er oplyst hvad 

størrelsen af vederlaget er, og hvad det vedrører.  

Louis Petersens Legat har som omtalt implementeret lovgivningen, selv om legatet kunne vente til 

næste år. Legatets regnskabsår startede 1. september 2014, og falder derfor reelt uden for 

ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde198. Legatet har alligevel implementeret den nye 

fondslovgivning og er derfor brugt som den eneste case i denne afhandling. 

Legatet har en vis størrelse og indkomst fra sin erhvervsmæssige og ikke erhvervsmæssige aktivitet, 

og har derfor haft midlerne til at imødekomme den nye krav, fondsloven stiller. 

 

 

    

                                                             
195 Lovpligtigt jf. ÅRL § 98 b 
196 BEK nr. 1452 af 15/12/2014 (Gældende) 
197 ÅRL § 69, stk. 3. 
198 BEK nr. 1386 af 10/12/2014 Gældende 
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10 Konklusion 
 

I nærværende afhandling, har jeg undersøgt baggrunden og forarbejderne for ændringerne af den 

nye lov om erhvervsdrivende fonde. De vedtaget ændringer og tilføjelser er blevet gennemgået og 

analyseret for at klarlægge den gældende reststillingen. I afhandlingen er hovedpunkterne af 

ændringerne i årsregnskabsloven, der påvirker de erhvervsdrivende fonde, også gennemgået. 

Fra fondsmyndighederne igangsatte de indledende undersøgelser af erhvervsdrivende fonde, og 

dermed belyste behovet for reformering af lovgivningen, til lovgiverne implementerede den nye 

lovgivning, ses en række klare emner, som lovgiver har ønsket at forny. Det står også klart, at der er 

to måder, lovgiver har ønsket at regulere fondes adfærd på; dels direkte i lovgivningen, og dels med 

den mere fleksible regulering i form af soft law. 

Den nye lov om erhvervsdrivende fonde bærer præg af et gennemarbejdet forarbejde fra lovgivers 

side. Med undersøgelsen udarbejdet for Erhvervsstyrelsen samt erhvervsfondsudvalgets udtalelser, 

har lovgiver haft et godt grundlag for at reformere lov om erhvervsdrivende fonde. 

Bagrunden for reformeringen skal hovedsageligt findes i ønsket om en mere fleksibel lovgivning, 

der minder mere om reguleringen af kapitalselskaber. Det giver de erhvervsdrivende fonde en 

mulighed for at kunne navigere i tidens ånd, hvor der er stor fokus på hurtigt omskiftende markeder 

og international konkurrence. 

Definitionen af en erhvervsdrivende fond er nu indskrevet direkte i lovteksten, hvilket giver en klar 

retsstilling for hvornår der er tale om en erhvervsdrivende fond. Det er nu også kun 

erhvervsdrivende fonde der har mulighed for at benytte betegnelsen, erhvervsdrivende fond. 

Lovgiver har valgt at flytte en række forhold, der tidligere var reguleret af vejdelinger fra 

erhvervsstyrelsen, ind i selve loven. Det ses for eksempel ved at de vejledninger der tidligere var for 

afvikling og fusioner af fonde er flyttet fra bekendtgørelsen199 ind i selve lovteksten. Det gør det 

nemmere at få afklaret retstilling for et område, når det er reguleret direkte i loven og mere 

tidsvarende.   

Der er med den nye lovgivning, sket en øget regulering af bestyrelsens virke og uafhængighed. Det 

betyder, at der kommer mere åbenhed om fondes bestyrelser, herunder hvilke kompetencekrav der 

                                                             
199 BEK nr. 1064 af 17/11/2011 
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er til bestyrelsen og dennes aflønning. Det er tydliget at der fra lovgivers side har været et ønske 

om, at bestyrelsen i de erhvervsdrivende fonde skal udføre den klassiske kontrollerende funktion.  

Særligt når det kommer til erhvervsdrivende fonde der har datterselskaber, hvor ledelsen i 

datterselskaber ikke længere kan udpenge bestyrelsesmedlemmer til moderfondens bestyrelse.  

Bestyrelsens pligter i erhvervsdrivende fonde, er med den nye lov også blevet mere strømlinet med 

de pligter bestyrelsen i kapitalselskaber har. Det er også blevet præciseret at det ikke er 

administrator der kan varetage den daglige ledelse, men at dette er bestyrelsens pligt, hvor der ikke 

er ansat en direktion. Ydermere fremgår det nu direkte af loven, at bestyrelsen alene skal varetage 

fondens formål og interesser. 

De erhvervsdrivende fonde har også fået større fleksibilitet, til at sammensætte deres uddelinger og 

kapitalforhold. Hvis fonden ønsker at uddele et overskud der er optjent i regnskabsåret, har den 

således mulighed for dette. Ydermere er der mulighed for at lave en nedsættelse af grundkapitalen, 

hvis fonden ønsker at uddele af denne. 

Revisors pligter og beføjelser er også blevet udvidet, med den nye lov om erhvervsdrivende fonde. 

Der er blevet indført et begreb der hedder straksmeddelespligten, hvor revisor straks skal indberette 

forhold der ikke er i overensstemmelse med loven eller andre reguleringer samt hvis ledelsen kan 

ifalde straffe- eller erstatningsansvar. Hermed skal revisor være mere opmærksom på fondens 

dispositioner i løbet af året, hvis revisor er bekendt med disse. Det kunne derfor være relevant for 

revisor at lave en aftale med bestyrelsen, om at deltage på bestyrelsesmøder eller modtaget referater 

heraf løbende.  

Revisor har med den nye lov fået mulighed for, på lige fod med andre ledelsesmedlemmer, at 

indkalde til bestyrelsesmøde. Hvilket giver revisor øget beføjelser i forhold til den gamle lov om 

erhvervsdrivende fonde. Revisor er offentligheds tillidsrepræsentant, og det er derfor logisk at 

lovgiver ønsker at øge revisors pligter og beføjelser.  

Det skal bare bemærkes at når revisors pligter øges, vil der generelt være en øget omkostning for 

fondene. Revisor skal måske være mere involveret i løbet af året i den enkelte fonds forhold, når 

revisor har fået ekstra pligter. Det er også forståeligt fondsmyndighederne ønsker, der bliver 

rapporteret om forhold der kan være ulovlige eller modstridende med fondens vedtægter. Det skal 

bare også stå i forhold til, at revisor er en ekstern og uafhængig part der ikke nødvendigvis har 

indsigt i alle fondens forhold.  
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Selv om lovgiver har ønsket at skabe en mere fleksibel lovgivning, har der været et lige så stort 

fokus på corporate governance. Lovgiver har valgt at benytte en best practice-standard, i form af 

anbefalinger for god fondsledelse. Det betyder, at reguleringen er mere fleksibel og kan tilpasses de 

enkelte fonde, der nu kan følge de enkelte anbefalinger eller skal angive hvorfor de ikke følger. Det 

er positivt når der er så stor forskel, i de erhvervsdrivende fondes virke og formål.  

Det er derimod en regulerings form hvor der ikke er særlig klare sanktionsmuligheder, hvis en fond 

ikke overholder anbefalingerne for god fondsledelse. Det ligger til gengæld i selve ordet, at der er 

tale om ”anbefalinger” og ikke påbud. Men hvor der for kapitalselskaber er nogle aktionærer der i 

sidste ende kan handle på at selskabet ikke følger visse anbefalinger, er der ikke nogle ejere i fonde 

til at udfylde denne rolle. Det kunne tænkes at fondsmyndigheden ville tage affære hvis der er fonde 

som ikke følger anbefalingerne uden at angive en konkret og acceptabel forklaring.    

Anbefalingerne for god fondsledelse har tre hovedgrupper, der er gennemgået i denne afhandling. 

De erhvervsdrivende fonde der findes er meget forskellige og har meget forskellige ledelser. I 

omkring halvdelen af bestyrelserne i 2011, modtog medlemmerne ikke noget vederlag. Derfor 

kunne det tyde på at en stor del af bestyrelserne ikke er professionelle, og derfor ikke nødvendigvis 

bare kan opfylde alle anbefalingerne for god fondsledelse. Dette styrker begrundelse for, at en del af 

reguleringen for de erhvervsdrivende fonde sker via soft law og ikke hard law.    
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11 Perspektivering 
 

Det har været positivt at gennemgå den nye fondslov og se mange af de gode ændringer der er 

blevet implementeret, til gavn for de erhvervsdrivende fonde.  

I Danmark er der et stort antal erhvervsdrivende fonde, og deres indflydelse i form af 

datterselskaber eller drift i selve fonden er stor.  

Når man læser nyheder, er det ofte store fondsejede virksomheder, der præger den danske presse; 

Novo Nordisk, Mærsk, Carlsberg, LEGO og andre store spillere. Det betyder også, at disse fonde 

står over for globale problemer der skal løses. I afhandlingen er der kort gennemgået en artikel, 

vedrørende Carlsberg og fondets udfordringer i en globaliseret verden. Derfor er det vigtigt at de 

lovgivningsmæssige rammevilkår der påvirker fondens handlingsmuligheder for at konkurrerer 

internationalt, ikke bliver begrænset men søgt imødekommet. Med den nye fondslov er der i hvert 

fald sket en harmonisering med kapitalselskabernes og de erhvervsdrivende fondes muligheder, 

samtidigt med at der stadig er respekt om stifters vilje, udtrykt i fundatsen. 

Den udvidelse der har været af fondsloven, hvor lovgiver har indskrevet den tidligere gældende 

praksis direkte i loven giver en klarer retsstilling. Det giver interessenter advokater, revisorer og 

rådgivere et bedre overblik over den gældenden retsstilling, frem for at den skal søges et utal af 

steder. Dette gælder for eksempel at revisor jf. Erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 2, nr. 2 skal give 

en supplerende oplysning hvis der sker en overtrædelse af selskabsretlig eller anden lovgivning. Det 

gør det nemmere for revisor at give en supplerende oplysning når, et lovbrud er nemmere at 

identificere.   

Hvor ændringerne i fondsloven har bidraget til en klarer og nutidig retsstilling, bliver det interessant 

at følge hvad der sker med fonde hvis de ikke følger anbefalingerne for god fondsledelse. 

Sanktionsmulighederne når en fond ikke overholder loven er væsentligt klarer, end når en fond ikke 

overholder anbefalingerne for god fondsledelse. Hermed bliver det interessant om det er 

fondsmyndighederne der tager affære og udøver en straf, hvis fondene ikke giver tilstrækkelige 

forklaringer for de anbefalinger de ikke følger.  
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13 Bilag 
 

 

Bilag 1 

 

 

Niels Lunde: Hold øje med Carlsbergs fundats 

  

 

 

Den mulige bryggerifusion mellem AB Inbev og SAB Miller vil presse Carlsberg og sætte dem i et dilemma 

med tre valgmuligheder. På Billedet bestyrelsesformand Flemming Besenbacher. Foto: Scanpix  

  

  

 

Carlsberg styrer mod et giftigt dilemma, som kan åbne den følsomme diskussion om bryggeriets 

historiske fundats  

 

Hvis det lykkes for bryggeriet AB Inbev at overtage konkurrenten SAB Miller, får det konsekvenser for 

Carlsberg. Men hvilke? 

  

Her på bagsiden deltager vi gerne i spekulationer, så her er vores bidrag til kandestøberierne: 
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Som udgangspunkt er opkøbet en dårlig nyhed for Carlsberg. Stordriftsfordele er vigtige i den branche, og 

hvis opkøbet lykkes, vil den nye virksomhed være i en liga for sig selv, når det gælder konkurrencekraft. 

  

Den nye gigant vil blive pålagt af konkurrencemyndighederne at sælge forretninger fra, men de 

kommende frasalg i USA, Sydamerika og Afrika er uden for Carlsbergs rækkevidde. 

  

Mere interessant er det, hvad der kommer til at ske i Asien og især i Kina. Ifølge Financial Times har SAB 

Miller en markedsandel på 23 pct. og AB Inbev en på 14 pct. Det vil udløse frasalg af bryggerier, som vil 

være attraktive for Carlsberg, men prisen kan vise sig at blive høj. 

  

Den situation sætter Carlsberg i et dilemma med tre valgmuligheder: 1. Den hårde erkendelse 

  

Carlsberg kan gøre op med den strategi, som bryggeriet har fulgt siden partnerskabet med norske Orkla i 

2000, hvor man opfatter sig selv som et globalt bryggeri. 

  

I stedet kan man søge en rolle som et mindre og lønsomt regionalt bryggeri, men det er svært at se 

Carlsberg forlade nogle af de hårdt tilkæmpede positioner i Europa, Rusland og Asien. 

  

2. Den uacceptable overgivelse 

  

Carlsberg kan gå ind i en fusion for at opretholde sin plads blandt verdens største bryggerier. Det vil 

kræve, at man giver køb på sin selvstændighed, hvilket er utænkeligt for hovedaktionæren 

Carlsbergfondet. 

  

3. Den risikable satsning 

  

Carlsberg kan gå med i kapløbet om de bryggerier, der bliver sat til salg, især i Kina. 

  

Dette vil være ubelejligt for den nye topchef Cees 't Hart, som har rigeligt at se til med at få styr på 

Carlsbergs maskinrum, og det vil kræve alvorlige samtaler med de institutionelle investorer, der frygter 

at komme til at betale overpris for et opkøb. 

  

Man vælger imidlertid ikke den slags tidspunkter selv, og allerede nu må en bestyrelse, der tænker 

langsigtet, sikre, at man kan deltage i et slutspil i Kina. 

  

Det kan presse den fundats der sætter rammerne for Carlsbergfondets kontrol med bryggeriet. 

Fundatsen blev løsnet for to år siden, netop for at gøre det muligt for Carlsberg at kunne foretage store 

opkøb, men med de perspektiver, der tegner sig nu, kan kapitalkravene vise sig at være endnu større. 

Konklusion: Bestyrelsesformanden Flemming Besenbacher drømmer om "transformationelle opkøb", 

men har været tavs på det seneste, fordi Carlsberg er presset. Nu åbner fusionen mellem AB Inbev og 

SAB Miller for, at hans drøm kan blive til virkelighed, og mindretalsaktionærerne bør nok forberede sig 

på endnu en diskussion om bryggeriets fundats. 
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Bilag 2:  udklip fra Louis Petersens legat årsrapport 2014/15 
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