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Executive summary 
 

This thesis deals with corporate governance and independence among those charged with 

governance in the largest listed companies in Denmark. This subject has become very interesting 

due to an increased number of corporate scandals in Denmark within the last years.  

 

In Denmark corporate governance is regulated by a number of recommendations. These 

recommendations were composed in 2001 by “Nørby-udvalget”. Since then the recommendations 

have been revised several times. Besides these recommendations the work of those charged with 

governance in Denmark is regulated to a very low degree.  

 

Within the last ten years we have seen those charged with governance becoming more professional 

in Denmark and there are reasons in favour of seeing them as a profession. An established 

profession which is highly regulated is the audit profession. Independence in the execution of an 

auditor’s assignments is likewise very important and there are many theories covering this subject. 

Based upon this we find it interesting to analyse whether it is possible to use elements from these 

independence theories in the work of those charged with governance.  

 

We have chosen to introduce certain known theories from the audit profession, which will make it 

possible to use them in the case of those charged with governance. Furthermore we have described 

how the Danish companies are organised regarding their overall management. This reveals that the 

Danish management system is quite unique, and other management systems known from around the 

world would be difficult to copy to the Danish conditions.    

 

Through our analysis we have argued that many of the independence issues identified for the audit 

profession are present for those charged with governance as well. In continuation of this we have 

found that a large part of the audit theories are usable for the members of those charged with 

governance and their work in general.    

 

In Denmark a new corporate law has been passed in the spring 2009. This means that a major 

revision of the recommendations from “Nørby-udvalget” is in progress. This makes this thesis even 

more relevant as some of the issues regarding independence among those charged with governance 

can actually be taken into account during that revision. 
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1.0 Indledning og metode 
 

1.1 Indledning 

 

Stein Bagger kører IT Factory i sænk, Roskilde Bank krakker, og TV2’s ledelse risikerer 

granskning. Vi hører mere og mere om selskaber, der går konkurs, og folk der svindler eller kunne 

have gjort deres job bedre. Dette er blevet næsten hverdag oven på finanskrisen, og man tager sig 

selv i bare at ryste let på hovedet og tænke ”nu igen”. Virkeligheden er nu den, at hver gang et 

selskab går konkurs, eller der svindles for millioner, så har det indflydelse på langt flere 

interessenter end de direkte implicerede. Interessenter som ikke altid er tilfredse med den måde, 

selskabet har været drevet på. Efter de nye regler der gør gruppesøgsmål nemmere, ser vi flere og 

flere selskaber, der bliver stævnet af utilfredse, nuværende eller tidligere aktionærer. Dette giver os 

et naturligt fokus på bestyrelsernes ansvarsforsikringer.  

 

Begrebet ”god selskabsledelse” er i de seneste år kommet mere i fokus, og det fylder mere og mere 

på dagsordenerne i de danske bestyrelseslokaler. Denne tendens har bestemt ikke været aftagende 

som følge af den seneste recession, tværtimod. Man oplever en stadig stigende interesse omkring 

emnet fra mange fronter, og det bliver diskuteret om selskaberne gør nok for at opfylde 

regnskabsbrugerens ønsker.  

 

Nørby-anbefalingerne, der første gang så dagens lys i 2001, har været med til at øge fokus på 

virksomhedernes selskabsledelse i Danmark. God selskabsledelse er dog et begreb, der er i konstant 

udvikling, og for at følge med den internationale og den nationale udvikling er anbefalingerne 

blevet revideret flere gange. Anbefalingerne står således over for en større revision netop nu, da der 

er sket udvikling i international ”best practice”, og der er vedtaget ny selskabslov1. Senest er der 

sket ændringer i revisorloven, der nu gør det obligatorisk for selskaber at tage stilling til 

spørgsmålet vedrørende etablering af revisionsudvalg2. Ydermere vil kommende ændringer i 

selskabsloven gøre det muligt at anvende forskellige former for ledelsessystemer3. Danmark er 

bagud med god selskabsledelse i forhold til andre europæiske lande4. Grunde til dette er forhold 

som nedsættelse af revisionsudvalg, antal år i bestyrelsen og antal bestyrelsesposter. Organiseringen 

                                                
1 ”Stor revision af danske anbefalinger forude”, Nyhedsbrev for bestyrelser, 1.5.2009 
2 Revisorloven § 31 
3 ”Nørby: Fordele ved en-strenget ledelsesmodel”, Nyhedsbrev for bestyrelser, 29.5.2009 
4 ”Derfor ligger dansk governance i bund”, Nyhedsbrev for bestyrelser, 1.5.2009 



Uafhængighed i C20-bestyrelserne 

~ 5 ~ 

 

af det danske erhvervsliv gør dog, at det kan være svært direkte at sammenligne god selskabsledelse 

med de øvrige lande. Den kendsgerning, at Danmark er bagud i forhold til andre europæiske lande 

sammenholdt med det øgede fokus på god selskabsledelse i disse år, er medvirkende til, at vi mener, 

man bør gå regler og anbefalinger for god selskabsledelse efter i sømmene og vurdere, hvorvidt 

nogle områder bør underlægges yderligere anbefalinger eller skærpet regulering. 

 

Bestyrelseshvervet i Danmark anses ikke for at være en profession, men tendensen går imod en øget 

professionalisering af de toneangivende danske bestyrelser. Det er derfor relevant at hente 

inspiration i en etableret profession, såsom revisionsbranchen. Her findes der en omfattende 

regulering. Grundet den øgede professionalisering i bestyrelserne, synes en sammenligning mere 

oplagt og vi synes, det kunne være spændende at se, om der kan drages nogle paralleller.  
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1.2 Problemformulering  

 

Omdrejningspunktet for afhandlingen vil være uafhængighedselementer fra revisionsteorien sat i 

forhold til bestyrelseshvervet i Danmark. Vi er af den opfattelse, at der findes mange ligheder 

mellem arbejdet i revisionsprofessionen og arbejdet i en bestyrelse. Da hele revisionsprofessionen 

er reguleret i vid udstrækning, men dette ikke er tilfældet for bestyrelseshvervet, så opfatter vi det 

som værende relevant at foretage en sammenligning med fokus på bestemmelserne vedrørende 

uafhængighed. 

Vores overordnede undersøgelsesspørgsmål til at vurdere det ovenstående lyder således: 

  

Hvorledes kan uafhængighedsværn fra revisionsprofessionen anvendes på C20-bestyrelserne i 

Danmark, og hvordan arbejdes der med uafhængighed i disse? 

  

For at kunne besvare ovenstående spørgsmål på bedst mulig vis, finder vi nedenstående 

underspørgsmål nødvendige. 

 

Følgende underspørgsmål stilles for at opnå et indgående kendskab til bestyrelsesarbejdet i 

Danmark: 

o Hvilken regulering findes der for bestyrelsesarbejde i Danmark? 

o Hvilken corporate governance-regulering er danske børsnoterede selskaber 

underlagt, og hvorledes rapporterer de på området? 

o Hvor er der fundet inspiration til denne regulering, og hvorfor er den nødvendig? 

For at afdække vores hovedspørgsmål fra et bredt spektrum vil fire fokusområder blive analyseret 

med henblik på anvendeligheden af uafhængighedsværnene fra revisionsprofessionen i 

bestyrelsesarbejdet.  

De fire fokusområder er uafhængighed, rotation, bestyrelsesansvar og revisionsudvalg. 

For følgende tre fokusområder, uafhængighed, rotation og bestyrelsesansvar går nedenstående 

underspørgsmål igen: 

o Hvilken teori vedrørende uafhængighed findes for revisionsprofessionen? 

o Hvilke problemer kan identificeres i bestyrelserne i de danske C20-selskaber? 

o Hvis nogle problemer, hvilke konsekvenser medfører disse? 

o I hvilken grad kan elementer fra revisionsteorien kobles på arbejdet i 

bestyrelseshvervet? 
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For det sidste fokusområde revisionsudvalg har vi følgende underspørgsmål: 

o Hvilken teori findes vedrørende revisionsudvalg? 

o Hvad er formålet med et revisionsudvalg? 

o Hvilke problemer kan identificeres i bestyrelserne i de danske C20-selskaber? 

o Hvis nogle problemer, hvilke konsekvenser medfører disse? 

 

1.3 Metode 

 

Uafhængighed er et centralt begreb i vores afhandling og for at belyse begrebet og dække alle 

aspekter i forhold til vores problemstilling, har vi fundet det relevant at underopdele 

uafhængigheden i fire fokusområder. Dette giver en naturlig sammenhæng gennem vores teori og 

analyse. Vore fire fokusområder inden for uafhængighed vil således gå igen i teorien, såvel som i 

analysen. Følgende fire fokusområder vedrørende uafhængighed behandles gennem afhandlingen: 

 

o Uafhængighed 

o Rotation 

o Bestyrelsesansvar 

o Revisionsudvalg  

 

Der vil gennem afhandlingen blive præsenteret to strukturmodeller, en før teorien og en før 

analysen. Disse strukturmodeller er indsat med det formål at give et struktureret overblik over 

afhandlingen. Modellerne viser vores kobling mellem teori og analyse. Via samme afsnitsnumre i 

teori og analyse gør det læser i stand til hurtigt at slå op på de afsnit, der bliver koblet sammen.  

 

1.3.1 Undersøgelsesdesign 

 

Der er mange former for undersøgelsesdesign at vælge imellem, når en problemstilling skal 

besvares. Vi har valgt at foretage et multipelt casestudie5, med udgangspunkt i de danske C20-

selskaber. Vores multiple casestudie tager udgangspunkt i 18 selskabers seneste årsrapporter med 

tilhørende corporate governance-materiale. De 18 selskaber fremgår af tabel 1.0 nedenfor.  

 

 

                                                
5 Andersen 2005 
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Tabel 1.0 
   

Selskaber 

- A.P. Møller-Mærsk A/S - DSV A/S - Novozymes A/S 

- Carlsberg A/S - FLSmidth A/S - Sydbank A/S 

- Coloplast A/S - Genmab A/S - Topdanmark A/S 

- NORDEN A/S - Lundbeck A/S - TrygVesta A/S 

- Danisco A/S - NKT A/S - Vestas A/S 

- Danske Bank A/S - Novo Nordisk A/S - William Demant A/S 
 

I C20-indekset indgår A.P. Møller-Mærsk A/S med både A og B aktier, hvorfor dette kun tælles 

med en gang. Ligeledes er Nordea Bank AB med i C20-indekset, men da selskabet er underlagt 

svensk ret og således andre krav, er dette heller ikke medtaget i vores C20-analyse. 

   

Dette multiple casestudie giver os et øjebliksbillede af, hvordan selskabernes håndtering af og 

rapportering om udvalgte fokusområder er inden for god selskabsledelse. Da der tages 

udgangspunkt i selskabernes seneste årsrapport med tilhørende corporate governance-materiale, 

opnås der et øjebliksbillede af, hvordan selskaberne har valgt at oplyse omkring god 

selskabsledelse. Det enkelte selskabs arbejde med årsrapporten er et arbejde, der er sket over tid. Vi 

samler op på dette og giver et øjebliksbillede heraf. Dette er en cirkulær proces i vores 

vidensproduktion, hvor der både anvendes deduktive og induktive fremgangsmåder. Vi tager 

gennem afhandlingen udgangspunkt i deduktion og drager slutninger med baggrund i teorien. 

Ydermere drager vi induktive slutninger, hvor vi tager udgangspunkt i empirien. De induktive og 

deduktive fremgangsmåder vil være mikset sammen gennem vores afhandling, hvilket gør det svært 

at adskille. Vores analyse er således en proces, hvor vores spørgsmål leder til svar gennem vores 

argumentation sammenholdt med teori og/eller empiri, men hvor mulige svar også giver anledning 

til at stille nye spørgsmål6. Ligeledes bevæger vi os fra en deskriptiv til en normativ behandling. Vi 

går således fra en beskrivelse af øjebliksbilledet til en begrundelse af, hvordan det bør være. 

                                                
6 Andersen, 2005 
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Arbejdsprocessen bliver en kontinuerlig proces uden egentlig begyndelse og ende, som figur 1.0 

illustrerer.  

 

Figur 1.0 

 

 

  Analyse  

 

                 Tolkning 

 

 

 
 Kilde: Andersen, 2005 

 

1.3.2 Data  

 

Der er mange former for datatyper, der kan anvendes for at belyse en konkret problemstilling. Vi 

har anvendt allerede eksisterende datamateriale til belysning af vores afhandlings problemstilling.  

Der er primært blevet brugt sekundære kvalitative data, som kan inddeles i tre kategorier, nemlig 

procesdata, registerdata og forskningsdata.  

 

Vores procesdata består hovedsageligt af avisartikler, selskabers corporate governance-materiale og 

diverse rapporter. Registerdata inkluderer de årsrapporter, vi har gennemgået for danske C20-

selskaber, og den indsamlede forskningsdata udgøres af data og resultater offentliggjort af forskere i 

forskellige artikler.  

 

Da vores kendskab til afhandlingens genstandsfelt ved afhandlingens begyndelse var begrænset, har 

det været relevant og nødvendigt at benytte en stor mængde kvalitative data gennem hele processen.  

 

1.3.3 Teori 

 

Dette afsnit har til hensigt at uddybe, hvorfor den valgte teori er medtaget i afhandlingen, og 

hvordan denne vil blive anvendt i analysedelen. 

Problemformulering/spørgsmål 

Teori Empiri/data 

Konklusioner/svar 
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Revisionsteori 

 

Bestyrelsesarbejde 

KOBLING 

I teoriafsnit 2.0 præsenterer vi en mængde revisionsteori og lovgivning for revisorer med det formål 

at anvende teorien i forhold til bestyrelser og medlemmerne heri. Dette skal forstås således, at vi vil 

præsentere den kendte revisionsteori for derefter at anvende den i en ny kontekst, hvor teorien ikke 

før er anvendt. I dette tilfælde vil vi afprøve og analysere på, om elementer fra 

revisionsprofessionen har så meget tilfælles med arbejdet i en bestyrelse, at relevant teori og 

lovgivning fra revisionsområdet kan overføres og kobles til bestyrelsesarbejdet i Danmark. 

Dette analysearbejde er interessant at udføre, da bestyrelsesarbejdet i Danmark, på nuværende 

tidspunkt, kun er reguleret i et ganske lille omfang, hvorimod reguleringen i revisionsprofessionen 

er meget veludviklet og standardiseret. Arbejdet i de forskellige analyseafsnit vil således munde ud 

i en konkret vurdering af, hvorvidt de relevante elementer fra revisionsteorien kan anvendes, når der 

tages udgangspunkt i bestyrelsesarbejdet i Danmark.  

 

Vi vil på baggrund af ovenstående derfor præcisere, at vores formål med at præsentere udvalgt 

revisionsteori er at afprøve og anvende denne teori i sammenhænge, hvor den pågældende teori ikke 

før er anvendt. 

 

Figur 1.1 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Bestyrelsen som profession 

 

Når der normalt tales om en profession, menes der en faggruppe inden for et givent fag. En 

faggruppe, der kendetegnes gennem krav til medlemmernes uddannelse og mange fælles erfaringer. 

Derudover kan forhold, der omgiver arbejdet tale for, at der besiddes en særlig motivation til 

arbejdet, og udøvelsen sker under særlig etisk og fagmæssig vejledning af andre 
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professionsmedlemmer. Dette skaber en særlig økonomisk tilknytning til faget7. Bestyrelseshvervet 

er i dag ikke anset som værende en profession i sig selv, men vi mener, der er flere faktorer, der 

understøtter den kobling, vi vil forsøge at lave mellem revisionsprofessionen og bestyrelsesarbejdet. 

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges ofte på deres erfaring og uddannelse, og 

langt de fleste bestyrelsesmedlemmer har gennemgået en længere videregående uddannelse. Dette 

er ikke en uddannelse inden for faget ”bestyrelsesarbejde”, men der udbydes i stigende grad 

professionel undervisning i netop bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesarbejdet i de danske C20-

selskaber foretages i dag med en vis etisk og fagmæssig vejledning. Denne vejledning kommer 

blandt andet igennem Nørby-anbefalingerne, som kommer med anbefalinger til godt 

bestyrelsesarbejde.   

 

Valg af teori 

 

For at undersøge, hvorvidt det er muligt at anvende allerede kendt teori fra revisionsprofessionen på 

bestyrelser, så er det nødvendigt at beskæftige sig indgående med denne teori og opnå en dybere 

forståelse for denne. 

 

Vi har udvalgt tre forskellige teoretiske publikationer, som spænder over en årrække på 32 år, fra 

1961 til 1993. Disse tre udgivelser omhandler alle revisors uafhængighed. Ved at vælge tre, der 

spænder over en lang årrække, bliver det muligt at identificere udviklingen gennem årene, og 

medtage denne i vores behandling. Den næstældste af de tre udgivelser henter inspiration i den 

ældste, og den yngste henter inspiration i begge foregående, så vi har på den baggrund valgt kun at 

præsentere nye synspunkter ved hver af teoretikerne.  

 

Den første af teorierne er udarbejdet af Robert K. Mautz og Hussein A. Sharaf i 19618. Fra denne 

teori vil vi præsentere og anvende begreberne ”Practioner-independence” og ”The independence of 

the profession”. 

 

Den næste teori er udviklet af David Flint i 19889. Her beskæftiger David Flint sig indgående med 

begrebet ”revisors uafhængighed”, og vi har udvalgt fem essentielle områder inden for dette begreb.  

                                                
7 Link 1 
8 Mautz, R.K., Sharaf, A.H.  
9 Flint, D. 
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Disse er relevante i vores behandling, og vil blive anvendt i vores senere analysearbejde angående 

bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed i de toneangivende danske selskaber. 

 

Den sidste af vores tre udvalgte teorier blev udviklet af Tom Lee i 199310. Han tager, som nævnt, 

udgangspunkt i de to foregående teorier, men formår på den baggrund, ligeledes at udvikle sin egen 

teori vedrørende revisors uafhængighed. Et af de nye områder, Tom Lee beskæftiger sig med inden 

for revisors uafhængighed, vedrører økonomiske sanktioner imod revisoren. Ydermere opstiller 

Tom Lee argumenter for, at et langsigtet perspektiv er mere lønsomt for revisorer end et kortsigtet, 

hvilket vi også vil behandle i forhold til bestyrelsesmedlemmer i analysen. 

 

Kritik af teoretikere. 

 

I vores behandling af de tre teorier nævnt ovenfor, har det også været nødvendigt at forholde sig 

kritisk til disse. 

 

Alle fire teoretikere har opnået en professorgrad inden for revision, regnskab og økonomi, og de har 

til en vis grad gennemgået den samme skoling. De har således fordybet sig i de samme emner og 

har omgivet sig med meget af den samme litteratur. På baggrund af dette opstår der en risiko for, at 

teoretikerne hver især er blevet påvirket så meget af deres omgivende miljø, at deres tankegang er 

blevet meget ensartet. Dette kan resultere i, at selvom deres teorier er udviklet hver for sig og over 

en lang årrække, bygger de alle på den samme baggrundsviden. Der findes derfor en iboende risiko 

for, at teorierne alle er udviklet fra den samme snævre referenceramme. Dette medfører, at 

uafhængighedsbegrebet bliver anskuet fra en smal og ensartet synsvinkel, og derved bliver emnet 

ikke behandlet ud fra et dækkende spektrum.  

 

Vi vil dog i samme forbindelse pointere, at alle tre teorier er meget anerkendte og anvendte inden 

for det pågældende videnskabsfelt, og vi mener ikke, at de anførte kritikpunkter betyder, at de 

valgte teorier ikke er anvendelige i vores behandling af uafhængighedsbegrebet. 

 

                                                
10 Lee, T.  
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1.3.4 Analyse 

 

I dette afsnit vil vi beskrive, hvordan informationer er indsamlet og registreret til senere brug i 

analysen. For hvert selskab har vi registreret informationer vedrørende vores fire fokusområder, 

hvilket efterfølgende har synliggjort det enkelte selskabs stillingtagen til hvert fokusområde. Ved 

udførelse af denne registrering får vi et godt grundlag for vores arbejde med fokusområderne i 

analysedelen. Tabel 1.1 viser et eksempel på vores måde at registrere oplysningerne for hvert 

fokusområde. Hele den udfyldte informationstabel fremgår af bilag B.  

 

Tabel 1.1 
          
Fokusområder Selskab 1 Selskab 2 … Selskab 18 

Uafhængighed         

Rotation         

Bestyrelsesansvar         

Revisionsudvalg         
Kilde: Egen tilvirkning         

 

Opbygning af analyseafsnit 

 

Hvert af de fire fokusområder starter med en analyse af det pågældende område udelukkende 

baseret på vores arbejde med C20-selskaberne. Herefter inddrages teorien på området, som er 

præsenteret i teoriafsnittet. Dette giver mulighed for at lave den ønskede kobling. Hvert afsnit 

afsluttes med en delkonklusion, hvor det fremgår, om en kobling af revisionsteorien er mulig i 

forhold til bestyrelsesarbejdet i C20-selskaberne.  

 

1.4 Afgrænsning 

 

I afhandlingen vil der ikke indgå teori, der ikke senere vil blive anvendt i analyseøjemed.  

Mange af de problemstillinger vi berører, er helt eller delvist reguleret i dansk lovgivning. Her vil vi 

ikke lave en nærmere undersøgelse af hvilke forarbejder, der ligger til grund for de anvendte 

bestemmelser. Da vi hovedsageligt arbejder med materiale fra 2008, vil vi ikke inddrage den nye 

selskabslov, som er blevet vedtaget den 29. maj 2009. Denne vil dog blive inddraget i 
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perspektiveringen. Vi behandler lovgivningen på et niveau, som er tilstrækkeligt til at besvare 

problemstillingerne i vores problemformulering. 

Nørby-udvalgets anbefalinger om god selskabsledelse vil ikke blive præsenteret i sin fulde form. 

Det er således kun de anbefalinger der bruges i analysen, der vil blive præsenteret i teorien. Hele 

Nørby-udvalgets rapport vil være at finde i bilag A.  

 

Der vil i afhandlingen ikke blive behandlet selskaber uden for C20-indekset. I enkelte tilfælde har 

det dog vist sig relevant, at inddrage virksomheder, som ikke indgår i C20-indekset. 

Der vil ikke blive anvendt oplysninger, som ikke fremgår af de senest offentliggjorte årsrapporter, 

medmindre andet specifikt er nævnt i afhandlingen. Det er således 2008-årsrapporter, der er anvendt 

i de fleste tilfælde. Nogle få virksomheder har dog skævt regnskabsår, og her har der været anvendt 

07/08-årsrapporter. I samme forbindelse skal det nævnes, at der i forbindelse med analysearbejdet 

ikke er foretaget interviews af bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere eller eksperter på de 

behandlede områder. 

 

Vi vil gennem afhandlingen ikke gå i dybden med Finanstilsynets regler, som nogle selskaber er 

underlagt. I et enkelt tilfælde har det dog vist sig at være relevant at inddrage referencer til 

Finanstilsynets regler, men dette er nævnt eksplicit i afhandlingen. Vi har valgt kun at have fokus på 

de professionelle bestyrelsesmedlemmer og ikke de medarbejdervalgte. Dette valg er truffet, da 

mange af vores analyser ikke vil give mening i forhold til de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer. Vi har ligeledes valgt at betragte alle investorer med udgangspunkt i, at 

disse har samme incitamenter. Vi er klar over, at store investorer kan have forskellige interesser i 

forhold til de mindre. Disse interesser er ikke blevet inddraget i afhandlingen.     

 

Vi er klar over, at valget af C20-selskaberne betyder fravalg af andre børsnoterede selskaber. Der 

kan være flere børsnoterede selskaber uden for C20-indekset, der arbejder mere med corporate 

governance end nogle C20-selskaber gør.    

 

Gennem afhandlingen vil flere ord blive anvendt synonymt. Disse synonymer er følgende: 

o Nørby-udvalget = Komité for god Selskabsledelse 

o Selskabsledelse = Corporate governance  

o Revisionsudvalg = Revisionskomité 

o Nørby-rapporten = Anbefalingerne for god selskabsledelse = anbefalingerne 
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o Københavns Fondsbørs = NASDAQ OMX  

o Aktionær = Ejer 

o Principal – agent teori = PA- teori 

 

1.5 Kildekritik 

 

Årsrapporter 

 

En stor del af den empiri, der lægges til grund i afhandlingen 

kommer fra C20-selskabernes årsrapporter. Vi mener, at 

oplysningerne i disse er ganske valide, da de alle er underskrevet af 

en statsautoriseret revisor. Ydermere skal selskaberne overholde en 

del regulering, hvilket også medfører en høj grad af validitet og 

pålidelighed. En ulempe ved årsrapporterne er dog, at 

oplysningerne heri kommer fra selskabet selv, hvilket kan give et 

unuanceret billede af selskabet. Dette har vi dog kompenseret for ved i stor udstrækning at 

underbygge vores argumentation med saglige artikler fra flere forskellige medier. Ydermere er C20-

selskaberne underlagt en række oplysningskrav fra Københavns Fondsbørs, og oplysninger afsendt 

fra disse selskaber bliver iagttaget af mange forskellige interessenter. Dette øger kravet til, og 

kvaliteten af, C20-selskabernes rapportering til omverdenen. 

 

Nørby-rapporten 

 

Anbefalingerne fra Nørby-udvalget spiller en vigtig rolle i afhandlingen, hvilket også indebærer, at 

vi må forholde os kritisk til disse. Der er flere punkter vedrørende anbefalingerne, som man kan 

stille sig kritisk over for. I processen vedrørende udarbejdelsen og den efterfølgende opdatering af 

anbefalingerne, bliver et udkast sendt i høring blandt mange forskellige interessenter såsom 

erhvervsfolk, professorer og foreninger11. Dette ser vi både fordele og ulemper ved. En betydelig 

fordel er, at anbefalingerne bliver vurderet fra et bredt spektrum af forskellige interessegrupper, 

som kommer med relevant input i forhold til deres pågældende position. Herved sikres det, at 

mange forskellige holdninger bliver taget i betragtning i forhold til de endelige anbefalinger, og det 

bedst mulige beslutningsgrundlag opnås. En ulempe kan derimod være, hvis én interessegruppe har 

                                                
11 Link 2 

Tabel 1.2 
 

Kilder 

- Årsrapporter 
- Nørby-rapporten 
- Artikler og hjemmesider 
- Lovgivning 
- Bøger 
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en stærk position i forhold til de andre grupper. Denne gruppe kan herved tilgodese egne interesse 

på bekostning af andre grupper, og dette kan være med til at skævvride det endelige resultat af 

anbefalingerne. Det ville således være uhensigtsmæssigt, hvis direktionsrepræsentanterne opnår 

større magt end aktionærrepræsentanterne. 

 

Størstedelen af medlemmerne af den nuværende Komité for god Selskabsledelse sidder selv i 

bestyrelser eller direktioner i de største danske virksomheder, hvilket man også kan stille sig kritisk 

over for. Man kan således forestille sig, at komitéen vil være tøvende med at indføre bestemte 

anbefalinger, som påvirker dem selv i høj grad. På den anden side er det også disse erfarne 

medlemmer, som har kendskab til, hvordan arbejdet foregår i de nuværende ledelser, og på den 

baggrund kan vurdere, hvilke tiltag og anbefalinger man bør indføre. 

 

I sidste ende vurderer vi, at anbefalingerne for god selskabsledelse er udformet ud fra et solidt og 

bredt grundlag, og berettigelsen af disse er særdeles tydelig. 

 

Artikler 

 

Vi har indhentet en lang række artikler fra et stort antal medier i form af dagblade, nyhedsbreve, 

tidsskrifter og hjemmesider. Vi vurderer, at vores anvendelse af artikler har medvirket til at give et 

nuanceret billede af de behandlede problematikker, og vi har således forholdt os til emnerne fra 

flere forskellige synsvinkler. Vi er opmærksomme på, at nogle artikler er påvirket af subjektive 

holdninger og har til formål at tegne et bestemt billede af virkeligheden. Dette, mener vi dog ikke, 

underminerer vores argumentation, da de anvendte artikler alle er saglige og velbegrundede og 

kommer fra anerkendte medier i Danmark. Hvad angår artikler fra tidsskrifter anser vi dem som 

værende meget saglige og anvendelige, da indholdet i disse ofte er behandlet på et noget dybere 

niveau, end tilfældet er for artikler fra dagblade. Afsenderen er i mange tilfælde forsker eller ekspert 

inden for det behandlede emne, og længden af artiklerne gør også, at det er muligt at komme endnu 

dybere ned i emnet og se det fra flere vinkler. 
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Lovgivning 

 

Vi har anvendt lovens ordlyd, og vi anser denne for værende fuldstændig objektiv og uafhængig og 

lige for alle parter. Vi ser ingen grund til, at indholdet i dansk lovgivning skal behandles med 

skepsis, ud over at man i visse tilfælde kan være uenig i lovens indhold.  

 

Bøger 

 

De bøger, vi har anvendt, har enten individuelle personer eller selskaber anført som forfatter. 

Vi anser forfatteren som værende kompetent og saglig i de bøger, vi har anvendt, og her er det 

underordnet, om afsenderen er et selskab eller individuelle personer. De bøger, vi har anvendt, er 

primært skrevet af forskere, professorer eller eksperter på anden vis, og fremstillingen har i alle 

tilfælde været velbegrundet og saglig. Der er naturligvis et formål med at udgive en bog, og bogens 

forfatter har til hensigt at fremføre et budskab. 

 

Vi vurderer, at vores kritiske tilgang til alt materiale har medvirket til, at vi har skabt vores egne 

holdninger og synspunkter, som vi har fremført i vores analyser og disses konklusioner. 
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2.0 Teori 
Strukturmodellen nedenfor viser opdelingen af vores teoriafsnit i fem områder, hvoraf fire af dem er 

vores hovedfokus. Ringen viser hvilke områder, der vil blive behandlet i det efterfølgende. Disse 

områder går igen i analysedelen og gør det således nemmere at foretage den ønskede kobling.   

2.0
Teori 

3.0
Analyse

4.0 & 5.0
Konklusion & 

perspektivering

2.1
Indledende teori

2.2
Uafhængighed

2.3
Rotation

2.4
Bestyrelsesansvar

2.5
Revisionsudvalg

3.1
Indledende 

analyse

3.2
Uafhængighed

3.3
Rotation

3.4
Bestyrelsesansvar

3.5
Revisionsudvalg

1.0
Indledning og 

metode
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2. 1 Indledende teori 

 

Da omdrejningspunktet i denne afhandling er danske bestyrelser og deres arbejde, så vil vi i dette 

afsnit lave en kort introduktion til nogle af de centrale begreber og præsentere disses definitioner.  

Vi vil komme ind på, hvad en bestyrelse er, og hvad den laver. Vi vil give en kort beskrivelse af 

bestemmelserne i aktieselskabsloven vedrørende bestyrelsesarbejdet. Ligeledes vil vi præsentere 

ledelsessystemet, som det ser ud i Danmark.  

 

2.1.1 Bestyrelsen i Danmark 

 

Som følge af aktieselskabslovens § 49 stk. 1 skal alle aktieselskaber i Danmark have en bestyrelse. 

Denne bestyrelse vælges af generalforsamlingen, som repræsenterer selskabets ejere. Det er 

bestyrelsen, som indstiller kandidater til bestyrelsen, men det er på selskabets ordinære 

generalforsamling, at et nyt medlem godkendes og vælges. I denne forbindelse skal der forud for et 

valg af et nyt bestyrelsesmedlem foreligge oplysninger omkring den pågældende kandidats 

ledelseshverv i andre danske aktieselskaber. Når et bestyrelsesmedlem er valgt til bestyrelsen, er det 

for en periode på maksimalt fire år, hvis ikke andet er vedtaget i selskabets vedtægter, jf. AL § 49 

stk. 7. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen, og ligeledes kan medlemmet 

til enhver tid afsættes af generalforsamlingen, jf. AL § 50. Bestyrelsen skal have en formand, og 

denne vælges af bestyrelsen selv. Formanden har ofte en meget fremtrædende position i bestyrelsen 

og har ofte en mere jævnlig kontakt med selskabets direktion end resten af bestyrelsens 

medlemmer. For børsnoterede selskaber findes der et forbud mod, at formanden udfører hverv for 

selskabet, ud over hvad der anses for værende en naturlig del af hvervet som formand. Dette kaldes 

forbud mod en ”arbejdende bestyrelsesformand”, jf. AL § 51 stk. 3. Bestyrelsen skal varetage en 

række bestemte opgaver, som er præciseret i AL § 54 stk. 3. Ydermere skal bestyrelsen i 

forretningsordenen træffe nærmere bestemmelser vedrørende udførelsen af sit hverv. Disse regler er 

reguleret i AL § 56. Bestyrelsens overordnede opgave er at fokusere på den langsigtede ledelse, 

herunder generelle målsætninger og strategier, mens direktionen har ansvaret for den daglige 

ledelse. Bestyrelsen ansætter og evaluerer direktionen og sørger for, at denne ikke tager 

beslutninger af usædvanlig art eller stor betydning. I en situation, hvor et enkelt bestyrelsesmedlem 

er uenig i den samlede bestyrelses beslutning, har denne ret til at få indført sin mening i 

forhandlingsprotokollen, som føres på bestyrelsesmøderne12. Dette kan være til gavn for det 

                                                
12 Munck, N, Kristensen, L.H.  
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pågældende bestyrelsesmedlem ved eventuelle senere søgsmål imod bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlemmernes vederlag indstilles til godkendelse på generalforsamlingen af bestyrelsen 

selv. Formand og næstformand modtager ofte større honorar end menige bestyrelsesmedlemmer.  

 

2.1.2 Det danske ledelsessystem 

 

Ledelsessystemerne rundt om i verden har været baggrund for megen diskussion gennem tiderne. 

En enighed om det bedste ledelsessystem synes ikke at være fundet. De enkelte lande holder fast i 

deres meninger om deres ledelsessystemer, hvor de så modellerer og forbedrer dem gennem blandt 

andet corporate governance anbefalinger. Det er hovedsageligt de en- og tostrengede 

ledelsessystemer, der bliver anvendt, og vi vil i hovedtræk beskrive hvilket system, der anvendes i 

de danske selskaber.  

 

I Danmark befinder vi os imellem det en- og tostrengede ledelsessystem. Der er ikke en klar retslig 

opdeling mellem de opgaver, direktionen og bestyrelsen må varetage. Det er generalforsamlingen, 

der vælger bestyrelsen, men bestyrelsen selv der vælger formand og næstformand. Der er intet til 

hinder for at medlemmer af bestyrelsen også indgår i selskabets direktion. Det er dog ikke lovligt 

for en medarbejder i et børsnoteret selskab at besidde formandsposten i bestyrelsen. Ligeledes er det 

heller ikke lovligt i aktieselskaber, at direktører udgør over halvdelen af medlemmerne i 

bestyrelsen13. Der er ikke totalforbud mod, at direktører er medlemmer af bestyrelsen. Dette kan 

hjælpe med til, at bestyrelsen får den rette indsigt i selskabet14. 

 

Det tostrengede ledelsessystem kan skitseres således: 

Boks 1.0 
 

Bestyrelse 

Direktion 

 

Ledelsesorganerne i de danske selskaber består både af bestyrelsen og direktionen. Det er dog 

bestyrelsen, der udgør det centrale og øverste ledelsesorgan. Bestyrelsen skal jf. aktieselskabslovens 

§ 54, føre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Der henføres endvidere til afsnit 

                                                
13 AL § 5, stk. 2 
14 Corporate Governance, 2001 
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2.1.1 for direktionens og bestyrelsens opgaver. En af svaghederne ved den danske model er, at 

bestyrelsen selv kontrollerer de ledelsesmæssige aspekter de selv beslutter15. 

    

2.1.3 Corporate Governance 

 

I det følgende vil vi beskrive Nørby-udvalget, som beskæftiger sig med corporate governance i 

Danmark. Herefter vil vi kort beskrive begrebets oprindelse i EU.  

 

2.1.3.1 Nørby-udvalget  

 

Nørby-udvalgets oprindelse 

 

Tilbage i 2001 anmodede erhvervsministeriet en række danske erhvervsledere og topfolk om at 

udarbejde en rapport om behovet for anbefalinger til god corporate governance i Danmark. 

Udvalget var en del af regeringens ønske om at styrke bestyrelseskulturen i danske selskaber, 

hvilket første gang blev udmeldt i regeringens erhvervsstrategi dk21. Det var således ikke på 

baggrund af tidligere erhvervsskandaler16, som man har set i andre lande, men en del af regeringens 

visioner for erhvervslivet. Lars Nørby Johansen blev formand for udvalget, hvoraf navnet stammer. 

Udvalget bestod ligeledes af Jørgen Lindegaard, Mads Øvlisen og Waldemar Schmidt. Kunne 

udvalget konkludere, at der var behov for en række anbefalinger, skulle det ligeledes udarbejde 

disse. Nørby-udvalget konkluderede, at der i takt med de mange andre lande, der også havde 

udarbejdet anbefalinger til god corporate governance, var brug for en række anbefalinger, som det 

derfor udarbejdede og offentliggjorde sidst i 2001.  

 

Formålet med Nørby-udvalgets anbefalinger 

 

Formålet med anbefalingerne var at give både de børsnoterede og de mindre selskaber, en række 

værktøjer, de kunne arbejde med i deres overvejelser vedrørende corporate governance. Den 

primære målgruppe med anbefalingerne var de børsnoterede selskaber samt de selskaber, der 

stræbte efter en børsnotering. 

                                                
15 Corporate Governance, 2001  
16 Corporate Governance, 2003 
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Anbefalingerne skulle følge med og være i overensstemmelse med den internationale udvikling. 

Med dette in mente forsøgte Nørby-udvalget at tage særlig højde for de danske forhold. Udvalgets 

helt elementære formål med anbefalingerne kunne i 2001 stilles op i følgende punkter17:     

 

o  Gøre det mere attraktivt at investere i danske børsnoterede selskaber og forbedre danske 

selskabers adgang til kapital ved at tiltrække blandt andet udenlandske investeringer. 

o Inspirere danske selskaber samt deres bestyrelser og direktioner til at tackle de strategiske 

udfordringer, som følger af globaliseringen og dermed styrke selskabernes 

konkurrenceevne. 

o Udbrede god selskabsledelse i danske selskaber ved at stimulere debatten om corporate 

governance. 

 

Ud over de elementære formål var det ligeledes en forhåbning, at anbefalingerne ville være med til 

at styrke den danske aktiekultur og skabe øget tillid til denne. Nørby-udvalget lagde vægt på, at det 

enkelte selskab selv tog stilling til, hvordan anbefalingerne bedst blev tilpasset til deres selskab, så 

de kunne leve op til god corporate governance. Det var en klar strategi at udarbejde nogle 

anbefalinger, der ikke var lov, men derimod retningslinjer. Dette ville give en mulighed for at ændre 

og føje til anbefalingerne, i takt med udviklingen af god corporate governance både internationalt 

og nationalt, uden der skulle ske lovændringer hver gang18.  

 

Grundlaget for anbefalingerne, som beskrevet ovenfor, er stadig gældende, og der sværges stadig til 

regulering i form af retningslinjer hos udvalgets medlemmer19. 

    

Tiden efter Nørby-udvalgets rapport 

 

Forholdsvis tidligt efter Nørby-anbefalingerne blev offentliggjort, inddrog Københavns Fondsbørs 

dem i deres oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber20. Efterfølgende nedsatte 

Københavns Fondsbørs en komité i 2002, der skulle følge udviklingen og samspillet mellem 

selskabernes ledelse, aktionærer, investorer og øvrige interessenter21.  Fondsbørsens Komité for god 

Selskabsledelse tager udgangspunkt i Nørby-udvalgets anbefalinger fra 2001 og indhenter 

                                                
17 Corporate Governance, 2001 
18 Corporate Governance, 2001 
19 ”Dansk skepsis over for skrappere regler”, Dagbladet Børsen, 11.9.2009 
20 Corporate Governance, 2003 
21 Link 3 
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synspunkter og erfaringer fra selskaber, der aktivt arbejder med Nørby-anbefalingerne. Komitéens 

formand er i dag Sten Scheibye, og yderligere otte personer med erfaring inden for selskabsledelse 

udgør komitéen. Komitéen har efter sin oprettelse bidraget med ændringer og tiltag. 

 

I 2003 kom komitéen med sin første rapport. Rapporten kom med reviderede og nye anbefalinger 

samt kommentarer til emneområder som: 

o Alder 

o Valgperiode for bestyrelsesmedlemmer 

o Antal bestyrelsesmøder 

o Bestyrelsesudvalg 

o Risikostyring 

o Forholdet til revisor og revisionsudvalg 

 

Af de mere omfattende ændringer er der kommet en grundigere præcisering af risikostyringen, og 

der er tilføjet et ottende punkt kaldet ”Revision”. Anbefalingerne vedrørende revision kommer ind 

på, at det er et led i bestyrelsens arbejde at sikre en kompetent og uafhængig revision. Der skal være 

klare aftaler om vederlag og om ydelser af ikke-revisionsmæssig karakter. Dette er for at sikre 

revisors uafhængighed. Derudover skal der i selskaber med komplekse regnskabs- og 

revisionsmæssige forhold overvejes, hvorvidt der skal etableres et revisionsudvalg, der kan 

forberede bestyrelsens behandling af forholdene.   

 

I 2005 kom komitéen med endnu en rapport. Rapporten tog stilling til, om princippet ”følg eller 

forklar” kunne indgå i de anbefalinger, der i forvejen lå om god corporate governance. Her var der 

tale om Nørby-udvalgets reviderede anbefalinger. ”Comply or explain”-begrebet var allerede 

introduceret i EU kommissionen, der gav anledning til denne rapport. ”Følg eller forklar”- 

princippet går ud på, at hvis selskabet ikke følger de anbefalinger, der ligger på området, så skal det 

forklares hvorfor. Komitéen beskriver i sin 2005-rapport, at den er positiv over for dette princip i 

forhold til anbefalingerne. Dette resulterede ligeledes i, at Københavns Fondsbørs indførte 

princippet i 2005 for noterede selskaber.  

 

Anbefalingerne er senest blevet ændret i december 2008, hvor afsnit III nr. 3 og afsnit V nr. 1 er 

blevet modificeret. Disse modificeringer går på valget af nye bestyrelsesmedlemmer og vigtigheden 

af overvejelsen omkring mangfoldighed i bestyrelsen.  
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Anbefalingerne for god selskabsledelse 

 

Selve anbefalingerne for god selskabsledelse er i dag opdelt i otte hovedafsnit og et bilag.22 

I hovedafsnittene beskrives de enkelte anbefalinger nærmere, og ligeledes hvordan de skal tolkes. 

Vi vil her nævne hovedafsnittenes overskrifter, men kun gennemgå de anbefalinger vi finder 

relevante for vores problemstilling23.   

 

Hovedafsnittene har følgende overskrifter: 

 

I Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen  

II Interessenternes rolle og betydning for selskabet 

III Åbenhed og gennemsigtighed 

IV Bestyrelsens opgaver og ansvar 

V Bestyrelsens sammensætning 

VI Bestyrelsens og direktionens vederlag 

VII Risikostyring 

VIII Revision  

 

IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Bestyrelsens opgaver er mange, men en af de væsentlige, der fremhæves i anbefalingerne er, at 

aktionærernes interesser varetages med omhu. Dette gøres blandt andet ved at have klare strategier 

og overordnede mål for fremtiden. Sammen med strategien anbefales det også, at bestyrelsen tager 

stilling til selskabets risikoprofil og udarbejder en plan for risikostyringen. Ud over kun at varetage 

aktionærernes interesser anbefales det også, at der sikres gode relationer til selskabets interessenter. 

Det er derudover bestyrelsens job at fastlægge retningslinjer for direktionens arbejde. Dette gælder 

ligeledes den aflønning, der er til direktionen, som bør afspejle de resultater, der opnås. 

Derudover er det bestyrelsesformanden, der bør vurdere, hvordan de øvrige medlemmers 

kompetencer bedst muligt bliver udnyttet og videreudviklet til gavn for selskabet.   

 

                                                
22 Corporate Governance, 2005 
23 For at se alle anbefalingerne i deres fulde form, se venligst bilag A 
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V. Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsens sammensætning er et af de punkter, hvor der er udarbejdet flest anbefalinger i Nørby-

rapporten. Sammensætningen må ske således, at den er i stand til at løfte byrden og er i stand til at 

varetage sine ledelsesmæssige opgaver. Der må ikke handles med særinteresser, og medlemmerne 

af bestyrelsen bør løbende vurdere, om alle medlemmer har de fornødne kompetencer til at klare 

opgaverne. Mangfoldighed er et nøgleord, når der skrives om sammensætning af bestyrelsen, 

hvilket taler for diversitet i forhold til køn og alder. Omkring bestyrelsens sammensætning lægges 

der meget vægt på gennemsigtighed og åbenhed. Informationer om de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer bør offentliggøres, så interessenter kan få informationer om, hvad de ellers 

beskæftiger sig med i såvel indlandet som udlandet. Ligeledes bør informationer, om hvor mange 

aktier, optioner og warrants der ejes samt udviklingen i disse, offentliggøres. Åbenheden skal 

samtidig frem på generalforsamlingen, hvor medlemmerne endelig vælges. 

Bestyrelsesmedlemmerne bør have en tidsbegrænset periode for medlemskabet, og det anbefales, at 

samtlige medlemmer kommer på valg hvert år, hvor fornyelse og kontinuitet bør sikres.  Dette 

gælder især formand og næstformand. Nørby-rapporten anbefaler, at mindst halvdelen af de valgte 

bestyrelsesmedlemmer er uafhængige.  

 

Uafhængighedskriterierne defineres som følgende:  

 

”For at et generalforsamlingsvalgt medlem af bestyrelsen i denne sammenhæng kan anses for at 

være uafhængig, må det enkelte medlem ikke: 

- Være ansat eller have været ansat i selskabet inden for de sidste 5 år. 

- Være eller have været medlem af direktionen i selskabet. 

- Være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller have en økonomisk interesse i en 

virksomhed, som er professionel rådgiver for selskabet. 

- I øvrigt have en væsentlig strategisk interesse i selskabet andet end som aktionær. 

Derudover anses hovedaktionæren eller personer, der har nære bånd til selskabets hovedaktionær, 

ikke for uafhængige. 

Familiemæssige relationer til personer, der ikke kan anses for uafhængige, medfører ligeledes, at 

der ikke kan være tale om uafhængighed”. 

 

Under bestyrelsens sammensætning beskrives der endvidere stillingtagen til eventuelle 

bestyrelsesudvalg, som nominerings-, vederlags- og revisionsudvalg. Disse bør etableres, hvis det 
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vurderes, at der er særlige komplekse forhold omkring de enkelte opgaver. Etableringen af et udvalg 

kan vurderes ud fra, om der kan skabes et bedre beslutningsgrundlag for den samlede bestyrelse.  

 

Afsnittet vedrørende bestyrelsens sammensætning rummer mange anbefalinger, og en af de 

relevante anbefaling, vi vil anvende senere i analysen, er selve proceduren for evalueringen, som 

lyder således: 

 

”Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsens og de 

individuelle medlemmers, herunder bestyrelsesformandens arbejde, resultater og sammensætning 

løbende og systematisk evalueres med henblik på at forbedre bestyrelsesarbejdet, og at der 

fastsættes klare kriterier for evalueringen”. 

 

VI. Bestyrelsens og direktionens vederlag 

Anbefalingerne lægger meget vægt på, at der skal være en konkurrencedygtig men fair aflønning af 

bestyrelsen og direktionen. De skal aflønnes efter 

deres præstationer uden samtidig at give dem 

incitament til at træffe kortsigtede beslutninger. Det 

anbefales, at de enkelte selskaber har en 

vederlagspolitik og er åbne omkring det i blandt 

andet sin årsrapport. Vederlagspolitikken skal give 

incitament til langsigtede investeringer, være 

gennemsigtig og klart forståelig. Oplysningerne skal 

være klare for den enkelte aktionær, så personen selv 

kan se, hvorvidt selskabet overholder vederlagspolitikken eller ej. Det samlede vederlag for det 

enkelte medlem af bestyrelsen og direktionen bør ligeledes fremgå af årsrapporten. 

 

VIII. Revision  

Anbefalingerne om bestyrelsens forhold til revisor blev indført, efter Københavns Fondsbørs’ 

Komité for god Selskabsledelse kom med de første nye tilføjelser og rettelser i slutningen af 2003. 

Her anbefales det, at aftalegrundlaget og rammerne er i orden for at sikre en uafhængig revision i 

selskabet. Revisor skal indstilles for generalforsamlingen, men inden da anbefales det, at både 

direktionen og bestyrelsen foretager en kritisk vurdering af revisors uafhængighed og kompetencer. 

For at sikre den kontinuerlige uafhængighed anbefales det også, at der laves klare rammer for, 

Boks 2.0 
 

Nørby-rapporten kommenterer: 

”Årsrapporten bør indeholde samlede, klare og 

overskuelige oplysninger om vederlaget til de 

enkelte ledelsesmedlemmer, som kan forstås af den 

enkelte aktionær, og som sætter aktionæren i stand 

til at følge op på overholdelsen af 

vederlagspolitikken og de vedtagne overordnede 

retningslinjer for incitamentsaflønning”. 
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hvilke ikke-revisionsydelser revisor må bistå med. Bestyrelsen bør derudover også kigge indad og 

mindst én gang årligt gennemgå og vurdere de interne kontroller i selskabet. Det anbefales, at 

bestyrelsen drøfter resultatet af revisionen med revisor, og ved særlige komplekse regnskabs- og 

revisionsmæssige forhold anbefales det, at der drøftes, om et revisionsudvalg skal nedsættes.   

 

Komitéens arbejde i dag 

 

Komitéen er i dag flyttet fra Københavns Fondsbørs til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Opgaverne 

og formålet er dog forblevet uændret. De seneste opdateringer af anbefalinger har haft fokus på 

mangfoldighed i bestyrelsen samt ledelsesaflønningen i takt med, det også er kommet mere i fokus i 

udlandet. Folketinget har vedtaget en ny selskabslov, hvilket giver komitéen en række nye 

udfordringer. Komitéens opgave vil blandt andet være at opdatere alle anbefalingerne, så de passer 

til den nye selskabslov. Dette arbejde foregår lige nu i komitéen og forventes færdig i marts/april 

201024, hvorfor vi ikke kan komme nærmere ind på dette.     

 

2.1.3.2 International Corporate Governance 

 

Som det fremgår af tabel 2.0, har Danmark ikke været 

de første på området omkring anbefalinger for god 

corporate governance. 

 
Som nævnt under afsnit 2.1.3.1 ”Nørby-udvalget”, har 

Nørby-rapporten søgt inspiration i udlandet. Den 

internationale corporate governance-diskussion har 

været oppe i mange år og har også bredt sig til 

Danmark. Baggrunden for den internationale corporate 

governance er internationale skandaler i selskaber som 

Texaco i USA og Rolls Royce i Storbritannien25. Skandaler som satte fokus på, hvordan selskaber 

skulle drives forsvarligt og hvilke kontrolforanstaltninger, der kunne være med til at sikre det.  

 

I nedenstående afsnit vil vi beskrive hvordan corporate governance har udviklet sig i corporate 

governance-landets moder i EU – Storbritannien.  
                                                
24 Link 11 
25 Corporate Governance, 2001 

Tabel 2.0 

  Anbefalinger i EU lande 
LANDE ÅR 
Storbritannien 1992 
Sverige 1994 
Frankrig 1995 
Finland, Holland 1997 
Belgien, Tyskland, Spanien 1998 
Grækenland, Irland, Italien, Portugal 1999 
Danmark 2001 

Kilde: Corporate Governance 2001   



Uafhængighed i C20-bestyrelserne 

~ 28 ~ 

 

Corporate Governance i Storbritannien 

 

Storbritannien regnes for en af pionererne til corporate governance debatten rundt om i verden, da 

de var et af de første lande, der kom med et sæt anbefalinger til selskabers måde at lede og styre 

deres forretning på.  

 

Cadbury-rapporten så dagens lys i Storbritannien tilbage i 1992. De såkaldte ”codes of best 

practice” blev udarbejdet som en række frivillige anbefalinger. Disse anbefalinger var 

retningslinjer, der ikke skulle følges ved lov, men give inspiration til hvordan corporate governance 

kunne forbedres i selskaberne. Greenbury-rapporten var efterfølgeren til Cadbury-rapporten og blev 

publiceret i 1995. Rapporten havde primært fokus på honorarer i bestyrelserne og kom med en 

række anbefalinger på området26. Greenbury-rapporten blev i 1998 efterfulgt af Hampel-rapporten, 

hvis primære fokus var på eksterne bestyrelsesmedlemmers rolle og effektivitet i selskaberne. Alle 

tre rapporter er i dag dele af en samlet rapport, ”The combined code”, som med jævne mellemrum 

bliver revideret, tilpasset og opdateret til de aktuelle forhold, der er på området inden for 

selskabsledelse i Storbritannien. 

 

2.1.4 Principal-agent-teori  

 

Eftersom vores fokus i afhandlingen vil være på de toneangivende danske bestyrelser, vil vi her lave 

en introduktion til principal-agent-teorien. 

 

PA-teorien er med til at beskrive det problem, der knytter sig til selskaber, der har en adskillelse af 

ejer- og ledelsesrollen. Kernen i principal-agent-forholdet er, at aktionærerne/ejerne ikke er i stand 

til at overvåge ledelsen, herunder direktionen og bestyrelsen. Aktionærerne vurderer performance i 

ledelsen ud fra synlige resultater i årsrapporten og er i bund og grund ikke i stand til at vurdere, om 

ledelsen har opnået det pågældende resultat på grund af dygtighed eller held. PA-teorien bygger 

således på asymmetrisk information og på antagelsen om, at ledelsen stræber efter at maksimere sin 

egen nytte. Ligeledes indebærer teorien, at ledelsen er opportunistisk og tilbøjelig til at varetage 

egne interesser frem for aktionærernes. En rationel ledelse vil således forsøge at maksimere egen 

nytte og samtidig minimere den forbundne risiko. Når et bestyrelsesmedlem vælger at tegne en 

ansvarsforsikring for sit virke i bestyrelsen, så er det et eksempel på, at man ønsker at minimere 

                                                
26 CSE, 2007 
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risikoen for personligt tab. Er det selskabet, der betaler præmien, så maksimeres egen nytte 

samtidig27. Bestyrelsesforsikringer vil blive behandlet i nærmere detaljer senere i afhandlingen. 

 

Som ejer gælder det om at motivere ledelsen til at agere som ejere. Ved at give ledelsen de samme 

incitamenter som ejerne, vil ejernes interesser blive varetaget på bedst mulig vis.  

 

Der findes også et principal-agent-problem i forhold til bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen 

ansætter direktionen, og denne fungerer således som agent for bestyrelsen. Bestyrelsen har 

incitament til at overvåge direktionen, da der mellem de to organer findes en betydelig grad af 

informationsasymmetri. Det er ofte forbundet med store omkostninger for bestyrelsen at overvåge 

direktionen, og ligeledes er det en vanskelig opgave. Revisoren er i denne forbindelse et godt 

værktøj for bestyrelsen, da denne kan hjælpe med at overvåge direktionens arbejde. Revisorens 

stilling i principal-agent-teorien er ikke altid entydig. Revisoren er ansat af ejerne til at overvåge 

både bestyrelsen og direktionen i selskabet, men samtidig fungerer revisoren også som agent for 

bestyrelsen ved at overvåge direktionen. Revisoren skal således være opmærksom på sin egen rolle 

i principal-agent-forholdet, og for at fastholde sit eget fokus er uafhængighedsbegrebet yderst 

væsentligt. Ydermere er uafhængighedsbegrebet væsentligt i forholdet mellem bestyrelsen og 

direktionen. Uafhængigheden er væsentlig for at sikre forskellige incitamenter i den samlede 

ledelse. Hvis dette ikke er tilfældet, kan der opstå en situation, hvor den samlede ledelse optimerer 

egen nytte på bekostning af ejerne.   

 

                                                
27 ”Om anvendelsen af decharge i børsnoterede selskaber – en empirisk analyse”, Nordisk tidsskrift for selskabsret, juli 
2002 
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Kilde: Larsen, R.E. 

 

Målet med corporate governance er således at sikre, at ledelsen varetager aktionærernes interesser 

uafhængigt og loyalt. Uafhængigheden er et vigtigt begreb i denne sammenhæng. Er der ikke tale 

om uafhængige forhold og personer, kan der være tvivl om, at tingene bliver gjort for at gavne 

aktionærerne i selskabet. En person, der har personlige interesser i selskabet, som ikke er de samme 

som aktionærernes, kan således skade selskabet for at maksimere sin egen nytte. En 

beslutningstagende person, der eksempelvis har optioner eller andet, der profilerer en kortsigtet 

tankegang, vil ikke være gavnligt for et selskabs aktionærer, der gerne ser en mere langsigtet 

tankegang.  

 

Begrebet uafhængighed, som er essentielt for at sikre et godt samspil mellem principal og agent, er 

for revisorer reguleret i revisorlovens § 24. Bestemmelsen påpeger, at revisor skal være uafhængig 

af den virksomhed, der gives påtegning på, og revisor må ikke være involveret i beslutningstagen i 

virksomheden. En revisor kan ikke anses som værende uafhængig, hvis der foreligger en række 

forhold, som kan gøre en velinformeret tredjemand i tvivl. Dette kan være forhold som 

egeninteresser af økonomisk karakter. En revisor må ligeledes, i tilfælde af trusler mod dennes 

uafhængighed, lave sikkerhedsforanstaltninger, der mindsker truslerne til et acceptabelt niveau. Kan 

dette ikke lade sige gøre, skal revisor afstå fra opgaven.  

Generalforsamling 

Bestyrelse 

Direktion 

Revisor 

Den danske model med tostrenget ledelsesstruktur 

for aktieselskaber 

Principal 

Agent 

Principal 

Agent 

Valg Årsregnskab 

Ansættelse  Rapportering 

Revision 

Rapportering 

Påtegning 

Valg 

Revision 

Figur 2.0 
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Sådanne bestemmelser vedrørende uafhængighed finder vi ikke på samme måde for bestyrelserne i 

de danske selskaber. Der ligger dog de gældende anbefalinger omkring god selskabsledelse, der 

beskriver, hvornår et bestyrelsesmedlem ikke anses som værende uafhængigt. Anbefalingerne blev 

præsenteret i afsnit 2.1.3.1. 

 

2.2 Uafhængighed 

 

Vi har i ovenstående afsnit præsenteret den vigtighed, der ligger i uafhængigheden. I dette afsnit vil 

vi lave en introduktion til generel uafhængighedsteori for revisorer. Herefter vil vi komme med 

eksempler på nogle konkrete uafhængighedsteorier fra anerkendte teoretikere. Ved gennemgangen 

af teorien vil bestyrelsen være in mente, da det er bestyrelsen, der senere bliver koblet på den 

følgende teori.  

 

2.2.1 Uafhængighed ifølge IFAC 

 

IFAC har udarbejdet et sæt retningslinjer med navnet ”the IFAC Code of ethics for professional 

accountants”, i det følgende vil vi referere til denne blot ved at bruge ”the Code”28. En del af ”the 

Code” omhandler uafhængighed for revisorer på erklæringsopgaver. Disse retningslinjer omkring 

uafhængighed i ”the Code” er baseret på principperne omkring integritet, objektivitet og 

professionel skepsis. Ved professionel skepsis i denne sammenhæng menes der, at revisor går ind til 

enhver opgave med en kritisk tilgang og sætter spørgsmålstegn ved validitet og troværdighed i 

forhold til det materiale, revisoren skal lægge til grund for sin erklæring. 

 

”The Code” opdeler uafhængighedsbegrebet i to kategorier, som ses nedenfor: 

o Independence in mind 

o Independence in appearance 

 

Disse to begreber anskuer revisors uafhængighed fra to forskellige synspunkter, der supplerer 

hinanden, og vil blive præsenteret i det følgende. 

 

                                                
28 Eilifsen, A., Glover, S.M., Messier, W., Prawitt, D.F. 
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2.2.1.1 Independence in mind 

 

Denne kategori beskriver, hvilken sindstilstand revisor bør befinde sig i. Revisor skal opnå en 

sindstilstand, hvor denne ikke lader sig påvirke af nogle udefrakommende elementer. Der skal 

således udvises en professionel dømmekraft, hvilket dækker over en adfærd, hvor der ageres med 

integritet, udvises objektivitet og professionel skepsis. Disse karaktertræk er alle nogle, som revisor 

selv skal oppebære i sit sind, og det er revisors eget ansvar ikke at gå på kompromis med disse. 

Denne kategori er umiddelbart ikke til at observere udefra. Dette leder os over i den anden 

uafhængighedskategori. 

 

2.2.1.2 Independence in appearance 

 

Denne kategori beskæftiger sig med, hvordan revisor bør tage sig ud over for andre personer, og 

fokuserer altså på revisors udstråling og ageren, og hvordan revisor bliver opfattet af omverdenen. 

En ageren vi finder meget interessant i forhold til et bestyrelsesmedlem, der umiddelbart også selv 

bør fokusere på, hvordan han/hun bliver opfattet af omverdenen. Revisor skal, over for en oplyst og 

velinformeret uafhængig tredjemand, undgå, at denne tredjemand får opfattelsen af, at revisoren, 

under sin erklæringsopgave, er gået på kompromis med nogle af elementerne i kategorien 

”Independence in mind”. Revisor skal således have sin fremtoning/adfærd i tankerne ved hver 

erklæringsopgave og sørge for, at opgavens karakter hele tiden står mål med egen adfærd. Dette er 

igen en interessant vinkel at undersøge i forhold til bestyrelsesmedlemmerne, der ikke bør gå på 

kompromis med eksempelvis en evaluering. Denne kategori relaterer sig, modsat ”Independence in 

mind”, til forhold, som kan observeres og vurderes af andre personer. 

 

”The Code” anerkender, at det er umuligt, for en person, der udøver professionel dømmekraft, at 

være fuldstændig uafhængig af alle økonomiske, finansielle og andre interesser. På denne baggrund 

pointerer ”the Code”, at betydningen af disse økonomiske, finansielle og andre interesser, skal 

vurderes af en velinformeret oplyst tredjemand. Finder denne ingen uacceptable forhold, så bør der 

ikke stilles spørgsmålstegn ved den udøvende persons uafhængighed, integritet og objektivitet. 
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2.2.2 Uafhængighedsteorier fra revisionsteoretikere 

 

Der er gennem tiderne udviklet mange teorier vedrørende revisors uafhængighed. Vi har valgt tre 

teorier, som går en årrække tilbage og kommer med nogle grundlæggende principper inden for dette 

emne.  

  

2.2.2.1 Robert K. Mautz og Hussein A. Sharaf (1961) 

 

Teorien om revisors uafhængighed af Robert K. Mautz og Hussein A. Sharaf er udgivet i bogen 

”The Philosophy of auditing” fra 196129. Denne bog er en af de første udgivelser, som behandler 

revisionsteori, og den har været udgangspunkt for nyere teorier udviklet af David Flint og derefter 

Tom Lee30. 

 

Mautz og Sharaf opstiller et revisionskoncept vedrørende uafhængighed. Dette koncept opdeles i to 

kategorier, hvilke er ”Practitioner-independence” og ”The independence of the profession”. 

 

Practitioner-independence 

 

Denne uafhængighedskategori relaterer sig til den enkelte revisors uafhængighed, og hvordan denne 

opfattes af de personer revisoren arbejder for og med rent professionelt. Der bliver her lagt vægt på, 

at klienter ikke må stille spørgsmålstegn ved revisorens dømmekraft, og revisoren skal sætte en ære 

i at tage ansvaret for de konklusioner og vejledninger, denne fremsætter. Ydermere understreges 

vigtigheden af objektivitet og upartiskhed hos revisoren. Der må på intet tidspunkt i en 

arbejdsmæssig relation herske den mindste tvivl om den enkelte revisors uafhængighed. Denne 

eventuelle tvivl om dømmekraft, objektivitet og upartiskhed samt tvivl om uafhængighed hos 

revisor vil vi under analysen koble på bestyrelsens medlemmer. 

   

For at revisor kan sikre sin uafhængighed opstiller Mautz og Sharaf tre dimensioner af 

uafhængighed, som kan bruges som hjælpeværktøjer. Vi har valgt at medtage to af disse 

dimensioner, da de er relevante for problemstillingen.   

 

                                                
29 Mautz, R.K., Sharaf, A.H. 
30 Link 4 
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To dimensioner af uafhængighed: 

 

1. Programmeringsuafhængighed 

Denne dimension indebærer, at revisoren skal have frihed til selv at vælge teknikker og 

procedurer, der skal bruges ved en revision. Således skal revisoren, uafhængigt af andre 

parter, selv kunne udvikle sit revisionsprogram. 

 

2. Rapporteringsuafhængighed 

Denne dimension indebærer frihed for revisor til at komme med vejledninger og 

konklusioner baseret på de foretagne undersøgelser. Intet må ligge til hinder for, at revisor 

kan komme med sin objektive mening og vurdering. 

 

The independence of the profession 

 

Denne kategori beskæftiger sig med hele revisionsprofessionen og ikke blot den enkelte revisor. 

Her argumenterer Mautz og Sharaf for, at den enkelte revisor først kan opfattes som værende 

oprigtig troværdig og uafhængig, hvis hele revisionen som profession opfattes af offentligheden og 

samfundet som uafhængig. Den enkelte revisor vil arbejde under forudsætninger, som ikke er 

optimale, hvis dette ikke er tilfældet. Således siger Mautz og Sharaf videre, at selvom den enkelte 

revisor agerer fuldstændig uafhængigt, så kan det skade den enkeltes virke, hvis de, der skal bruge 

ydelser fra revisoren, ikke har tillid til, at graden af uafhængighed er tilstrækkelig i hele 

professionen. 

 

2.2.2.2 David Flint (1988) 

 

En person, der har arbejdet med og beskrevet revisors uafhængighed, er David Flint. Han har 

skrevet bogen ”Philosophy and principles of Auditing”, der grundlæggende går igennem revisors 

rolle ved revisionsopgaver. David Flint er kendt for sine syv postulater, hvor han beskriver hvilke 

forhold, der er essentielle for en revisor. I sin bog kommer han ind på vigtigheden af revisors 

uafhængighed gennem dele af hans postulater. Derudover beskriver han den grundlæggende 

uafhængighed, der er nødvendig at besidde som troværdig revisor i samfundet. Vi vil her gå 

igennem dele af uafhængigheden, der er relevant for vores problemstilling, som David Flint så den 

for en revisor tilbage i 1988. 
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Uafhængigheden stiger proportionalt med interessen for det selskab, der skal revideres. Jo større 

offentlig interesse, som børsnoterede selskaber er eksponeret for, jo vigtigere er det, at der er tale 

om uafhængighed. Jo større selskabet er, jo flere interessenter vil der ofte være tilknyttet. Vi 

arbejder udelukkende med C20-selskaber gennem opgaven, hvor der er tilknyttet mange 

interessenter.  

 

Det er vigtigt, at revisor er objektiv i sine undersøgelser og handlinger og er i stand til at stille de 

rigtige spørgsmål, som denne finder nødvendige for at kunne give en revisionspåtegning uden 

forbehold, som omverdenen kan have tillid til. Helt grundlæggende skal revisor kunne 

karakteriseres med ordene upartisk og objektiv. Revisor skal være fri for personlige interesser, så 

der ikke kan stilles spørgsmålstegn til uafhængigheden. Uafhængigheden ses ikke som en færdig 

deklaration, men er et begreb, der varierer med den enkelte opgave, der skal udføres. Hver enkelt 

opgave skal vurderes, og de enkelte omstændigheder kan spille ind på revisors uafhængighed og 

krav til denne.  

 

Der er flere forhold, der spiller ind på uafhængigheden, og David Flint kommer ind på 

kombinationen af personlige kvalifikationer, den organisatoriske tilrettelæggelse og de 

arbejdsmiljømæssige betingelser. Han stiller spørgsmålstegn ved, om der kan opnås et fuldstændigt 

sterilt objektivt miljø ud fra de gennemlevede omstændigheder som uddannelse, kultur, politisk 

overbevisning m.v. Omverdenen, som er med til at skabe vores identitet, kan her have en rolle i 

vores senere handlinger i forhold til uafhængighed. Vi stiller spørgsmålstegn ved, om bestyrelserne 

i de danske C20-selskaber er objektive i deres handlinger senere i vores analyse. Skeptiske brugere 

af regnskaber, der stiller spørgsmålstegn ved uafhængighed og upartiskhed, kan bearbejdes på flere 

måder. Revisor må skabe et godt omdømme og igen, som nævnt ovenfor, karakteriseres som 

upartisk og objektiv. Ved at skabe et godt omdømme til omverdenen, skaber det tillid hos 

regnskabsbrugerne. Et omdømme, som også er relevant i koblingen til bestyrelsen.  Ligeledes går 

det også den anden vej, hvor revisionsskandaler er med til at skade et omdømme og med til at 

tilliden sættes på prøve i fremtiden. Godt omdømme skabes over tid ved god adfærd og gode 

resultater, men kan hurtigt mistes, og en dårlig revisor kan ødelægge det for mange andre gode.  
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David Flint kommer ind på følgende essentielle punkter, som kan være med til at værne om 

uafhængigheden. 

 

Integritet og karakterstyrke 

 

Integritet og karakterstyrke er yderst vigtigt, så man kan modstå et pres fra andre partiske meninger 

og holdninger. Personer med status i en revisorprofession ses som professionelle, der tjener 

offentlighedens interesse og ikke lader sig påvirke af sine klienter.  

 

Personlige relationer 

 

Følelsesmæssig involvering bør holdes ude af opgaver, der har brug for total objektivitet. Det er 

ikke muligt at agere objektivt, hvis der er personligt interessesammenfald, hvilket vil svække 

dømmekraften, og de beslutninger der træffes. Der bør ikke arbejdes med opgaver, hvor output har 

konsekvenser for personer i familie- eller kollegakredsen. Disse relationer er relativt nemme at 

identificere. Sværere er det med en bedste ven. Man bør ikke påtage sig en opgave, hvor man kan 

sættes under pres og derved påvirkes i sine handlinger og synspunkter.  

 

Økonomiske interesser og uafhængighed 

 

Økonomiske interesser i output vil i mange tilfælde påvirke revisors dømmekraft og derved fjerne 

det objektive fokus. Selvom revisor måske ikke selv vurderer, at det påvirker objektiviteten, vil det 

for en regnskabsbruger være negativt i forhold til uafhængigheden. Dette vil betyde, at tilliden til 

revisor mindskes. David Flint mener, at tilliden er essentiel for en revisor. Brugerens opfattelse er 

altafgørende, hvorfor der ikke bør sendes de forkerte signaler fra revisor, og økonomiske interesser 

ikke bør være til stede. Dette vil ofte medføre interessekonflikter, der kan være til skade for 

revisoren. 

 

Status i organisationen  

 

Der er nogle faldgrupper inden for udvælgelsen af revisor, hvor selve revisionen er en af dem.  
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Selve revisionen 

Revisor bør have den rigtige uafhængige attitude, de rigtige tanker og handlinger i forhold til den 

opgave, han/hun bliver sat til. Arbejder revisor med uafhængige revisionsopgaver samtidig med, at 

han også arbejder med andre områder uden for revision, kan det være skadeligt. Også selvom 

han/hun ikke behøver være uafhængig i sådanne sammenhænge, da det er uden for arbejdet som 

revisor. Det kan i det hele taget være skadeligt for revisor at arbejde med eller være involveret i 

områder, der ikke har med begrebet uafhængighed at gøre. Dette kan ubevidst skade den mentale 

attitude, hvor man normalt skal være kritisk, undersøgende og stille spørgsmål. Uafhængigheden 

sættes ligeledes på prøve, når der laves andet arbejde for en virksomhed, som også revideres. Dette 

kan være flere former for rådgivning og forhandlinger med kunder. Her er det vigtigt, at revisor er 

klar over, hvornår der rådgives, og hvornår der udføres en revisionsproces. Revisor kan have 

tendens til at få sympati for eksempelvis ledelsen, når der arbejdes tæt med den, hvilket kan skade 

revisors uafhængighed i den afsluttende revisionsproces. Her er det vigtigt, der ligger klare 

arbejdsaftaler for, hvordan der arbejdes med hvilke opgaver. Ofte ser man revisor i form af et firma, 

hvor det er forskellige personer, der henholdsvis rådgiver selskabet og udfører revisionen. Dette 

kræver dog stadig klare retningslinjer, da det kan opfattes forkert. Denne opfattelse er spændende at 

koble på bestyrelsen, for at se om individuelle bestyrelsesmedlemmer heller ikke bør have flere 

hverv, hvor der bliver udført ikke-uafhængige arbejdsopgaver.  

 

Som et afsluttende uafhængighedskriterium kommer David Flint ind på den enkelte revisors 

opførsel og opfattelse af uafhængighed. Det er en klar individuel kvalitet, der kræver, at revisor kan 

bevare sin kritiske og nysgerrige sans i revisionen, selvom personer med økonomiske interesser 

prøver at påvirke revisor mod subjektivitet.      

 

2.2.2.3 Tom Lee (1993) 

 

Vi har i det ovenstående præsenteret Mautz & Sharaf’s og Flint’s teorier omkring revisors 

uafhængighed. I dette afsnit vil vi komme med den tredje og sidste teori om revisors uafhængighed. 

Her vil vi tage udgangspunkt i Tom Lee’s bog ”Corporate audit theory” fra 199331. Tom Lee tager i 

nogle af sine betragtninger udgangspunkt i både Mautz & Sharaf’s og Flint’s teorier, og vi vil derfor 

ikke præsentere disse igen. Vi vil udelukkende fremhæve de områder, hvor Lee skiller sig ud og 

kommer med nye perspektiver i forhold til revisors uafhængighed. 

                                                
31 Lee, T.  
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Incitamenter til at agere uafhængigt 

 

Lee nævner i sin bog, at revisor har personlige og økonomiske incitamenter til at agere kompetent 

og uafhængigt i forbindelse med en revision. Det er i revisorens egen interesse, at denne opfattes 

som værende yderst kompetent og uafhængig, da dette vil maksimere egen nytte på lang sigt. Denne 

optimering af egen nytte finder vi relevant i forhold til medlemmerne af en bestyrelse. Dette skal 

forstås således at, hvis en revisor kan straffes med økonomiske sanktioner, såfremt der ikke handles 

uafhængigt, så vil revisoren have incitament til altid at bevare og værne om sin uafhængighed i en 

given arbejdsrelation. Ydermere vil revisoren også skabe et dårligt image for sig selv i branchen, 

hvis offentligheden opdager en uforsvarlig adfærd. Dette vil betyde, at han/hun vil have svært ved 

at skaffe nye arbejdsopgaver til sig selv, hvilket i sidste ende vil påvirke den personlige velfærd hos 

revisoren. Et image, som også kan være nødvendigt at pleje for det enkelte bestyrelsesmedlem, 

såfremt personen ønsker flere indstillinger til andre bestyrelser. En af Lee’s konklusioner lyder altså 

på, at fordelene ved et langsigtet personligt maksimeringsperspektiv overstiger fordelene ved et 

kortsigtet personligt maksimeringsperspektiv. Lee skriver videre, at disse incitamenter kan sættes 

under pres i visse situationer, og revisor kan befinde sig i et dilemma, hvor han/hun kan blive fristet 

til at tænke kortsigtet. Et kortsigtet perspektiv som bestyrelsesmedlemmer også gerne skulle kunne 

abstrahere fra. I nogle tilfælde kan det være en udfordring for revisor, hvis der opstår uenigheder 

mellem revisor og ledelsen hos klienten. Revisor kan ytre ønske om at ændre på 

revisionsmetoderne, hvilket kan opfattes som et irritationsmoment af klienten, hvilket i yderste 

konsekvens kan resultere i, at klienten finder en anden revisor. Dette kan resultere i, at andre 

klienter også vælger en anden revisor, da man gerne vil undgå en ”besværlig” revisor. Her kan opstå 

en situation, hvor der er risiko for, at revisor går på kompromis med uafhængighedsbegrebet og 

forfølger de kortsigtede fordele ved at bevare klienterne og lade sin revisionsplanlægning påvirke af 

klienterne. Lee understreger dog, at en sådan situation er meget teoretisk, og han kommer i sidste 

ende også frem til, at konklusionen fra før også gør sig gældende her. Der vil således være 

incitament for revisoren til at fokusere på de langsigtede fordele frem for de kortsigtede. Det 

langsigtede og kortsigtede perspektiv vil blive koblet på bestyrelsen i den senere analyse.  

 



Uafhængighed i C20-bestyrelserne 

~ 39 ~ 

 

Sanktioner ved revisors misligholdelse 

 

I sin bog skriver Lee også om tiltag i revisorprofessionen, der skal sikre, at revisor arbejder 

kompetent og uafhængigt. Han kommer ind på to metoder, som er medvirkende til at fastholde et 

ærligt og hæderligt fokus. 

 

Det ene tiltag er muligheden for revisor for at blive medejer af revisionsfirmaet og på den måde 

skabe en større ansvarsfølelse over for revisionsfirmaet. I nogle revisionsfirmaer kan revisor opnå at 

blive partner eller indehaver, hvilket kan indebære, at den enkelte revisor kan blive ramt 

økonomisk, hvis revisionsvirksomheden ikke overholder uafhængighedsbegrebet32. Risikoen for at 

komme til at hæfte, er tilstrækkeligt incitament for revisoren til at fokusere på overholdelse af 

uafhængighedsbegrebet, og ligeledes opfordre andre medarbejdere i virksomheden til at handle 

hæderligt og have revisors rolle, som offentlighedens tillidsrepræsentant, i tankerne. Et andet tiltag i 

revisionsbranchen er muligheden for at blive statsautoriseret revisor. Opnår man at blive 

statsautoriseret revisor, så har man taget den højeste revisoreksamen, som er mulig. Efter beståelse 

af denne eksamen, må man bruge statsautoriseret i sin titel, og dette fungerer således som et bevis 

for, at man besidder alle nødvendige kompetencer, for at være en god revisor. Sanktionen ved dette 

tiltag består i, at revisoren lever med en risiko for at miste denne ret til at kalde sig statsautoriseret 

revisor. Denne kan mistes, hvis revisor udfører arbejde, som ikke lever op til de gældende 

standarder for statsautoriserede revisorer, hvilket også indebærer tilsidesættelse af 

uafhængighedsbegrebet. Mister en revisor først sin autorisation, så kan det være meget vanskeligt 

for denne at få arbejdsopgaver i fremtiden. På denne baggrund, er autorisationssystemet med til at 

sikre, at revisorerne handler forsvarligt og i offentlighedens interesse, hvilket indebærer, at der 

værnes om uafhængighedsbegrebet. Økonomiske sanktioner i forhold til det enkelte 

bestyrelsesmedlem er også interessant at kigge nærmere på. Dette kan muligvis være med til at 

sikre, at arbejdet bliver gjort tilfredsstillende i bestyrelsen, hvorfor vi analyserer på dette senere i 

opgaven.  

 

Lee nævner til sidst om disse tiltag, at de er meget teoretiske argumenter, og det er vanskeligt at 

lave empiriske undersøgelser, som tester argumenterne for betydningen af revisors overholdelse af 

uafhængighedsbegrebet. 

                                                
32 Det skal dog nævnes, at selvom det kaldes et partnerskab, så er firmaet ofte organiseret som et aktieselskab, og der 

hæftes således udelukkende med partnerens/indehaverens aktie i firmaet. 
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2.2.2.4 Opsamling 

 

Vi har nu gennemgået fire teorier, som vil ligge til grund for vores videre behandling i analysen. 

For at give et overblik over de fire teorier og deres centrale fokus, stilles de op i følgende tabel 2.1.  

Tabel 2.1 

The IFAC Code of ethics for professional 

accountants 

- Independence in mind 

o Den enkelte revisor skal udvise 

integritet, objektivitet og professionel 

skepsis 

- Independence in appearance 

o Revisor skal overveje, hvordan denne 

opfattes af omverdenen 

Mautz og Sharaf 

- Practitioner independence 

o Programmeringsuafhængighed 

o Rapporteringsuafhængighed 

- The Independence of the profession 

o Hele revisionsprofessionen skal opfattes 

som tillidsfuld 

 

David Flint 

- Fri for personlige og økonomiske interesser 

- Forhold der påvirker uafhængigheden: 

o Kvalifikationer 

o Organisatorisk tilrettelæggelse 

o Arbejdsmiljømæssige betingelser 

- Kan sterilt objektivt miljø opnås? 

o Uddannelse, kultur, politisk 

overbevisning m.v. 

- Revisor skal være upartisk og objektiv og sikre 

godt omdømme 

o Én revisor kan ødelægge det for mange 

– regnskabsskandaler 

- Status i organisationen 

o Skadeligt for revisor at være i hverv, 

hvor denne ikke fremstår uafhængigt 

Tom Lee 

- Uafhængigheden sikres, hvis der kan kræves 

økonomiske sanktioner mod en revisor, der ikke 

handler uafhængigt 

- Revisor har personlige økonomiske interesser i 

at gøre et godt stykke arbejde 

o Flere og måske bedre opgaver 

- Et langsigtet perspektiv er mere lønsomt end at gå 

efter de kortsigtede fristelser 
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2.3 Rotationsprincip 

 

Dette afsnit vil give en præsentation af hvilke bestemmelser, der er gældende, inden for 

rotationsprincip i revisionsprofessionen. Teorien herfra vil blive anvendt senere i vores analyse af 

C20-selskaberne. 

 

Betegnelsen rotationsprincip i forhold til revision dækker over et princip, hvor der roteres mellem 

de underskrivende revisorer. Dette vil sige, at det kun er inden for en begrænset række på hinanden 

følgende år, at den samme revisor kan erklære sig på den samme virksomhed. Efter denne årrække 

er der ved lov bestemt, at en anden revisor skal udføre revisionen og underskrive 

revisionspåtegningen. I revisionsprofessionen er det § 25 i revisorloven, som regulerer gældende 

lovgivning inden for erklæringsafgivende revisorers rotationsforpligtelser. Denne paragraf 

bestemmer, at den revisor, der underskriver en revisionspåtegning, senest syv år efter at denne blev 

udpeget til opgaven, udskiftes for en periode af mindst to år33. Dette rotationsprincip er gældende 

for alle revisorer, der erklærer sig om en virksomhed, der har værdipapirer optaget til handel på et 

reguleret marked i et EU-land eller et EØS-land34. Derudover gælder reglerne også for en række 

andre virksomheder, som ikke vil blive listet her, da vores afhandling omhandler C20-selskaberne. 

En komplet liste over alle omfattede virksomheder, kan ses i § 21 stk. 3 i revisorloven. Lignende 

bestemmelser om rotation har vi ikke i de danske bestyrelser, hvorfor det kan være interessant at 

belyse, om det er relevant at indføre. Ved at se nærmere på de konsekvenser der kan være for det 

enkelte bestyrelsesmedlem, forventer vi at kunne konkludere, om det vil være hensigtsmæssigt at 

indføre et lignende rotationsprincip i de toneangivende danske bestyrelser.  

                                                
33 Revisorloven § 25 
34 Revisorloven § 21 stk. 3 
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2.4 Bestyrelsesansvar  

 

Dette afsnit vil give en introduktion til den teori, som vil ligge til grund for vores behandling af 

bestyrelsens ansvar i analyseafsnittet. Vi vil præsentere fire områder i sin oprindelige form, hvoraf 

tre relaterer sig til bestyrelser og det sidste til professionelle rådgivere generelt. Det fjerde punkt 

behandler blandt andet obligatoriske ansvarsforsikringer for revisorer, som senere vil blive anvendt 

på bestyrelsen.  

 

De fire områder er følgende: 

o Hvornår kan en bestyrelse ifalde ansvar?  

o Gruppesøgsmål  

o Decharge  

o Ansvarsforsikring  

 

Disse fire begreber er relevante i forhold til vores problemstilling og vil blive anvendt i 

analyseafsnittet. 

 

Hvornår kan en bestyrelse ifalde ansvar? 

 

En bestyrelse kan pålægges et erstatningsansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Det 

vil således betyde, at der skal være lidt et tab, og der skal være handlet culpøst 

(uansvarligt/forsømmeligt). Der skal ligeledes være årsagssammenhæng (kausalitet), og det 

indtrådte tab skal være påregneligt (adækvans)35. Hvert eneste tilfælde vil bero på en konkret 

vurdering af den enkelte sag, og det vil ikke være afgørende, hvorvidt det pågældende 

bestyrelsesmedlem har handlet forsætligt eller ”kun” uagtsomt. Der anvendes en bonus-pater 

betragtning, hvor der tages udgangspunkt i, hvorledes et normalt, fornuftigt og ansvarsbevidst 

bestyrelsesmedlem ville have ageret i samme situation. Ansvaret afgøres for det enkelte 

bestyrelsesmedlem36. 

 

Aktieselskabslovens § 140 bestemmer, at stiftere, bestyrelsesmedlemmer og direktører, som under 

udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet selskabet skade, er pligtige at erstatte 

                                                
35 ”Bør ledelsesansvaret strammes? – Et retsøkonomisk bidrag” Nordisk tidsskrift for selskabsret, nr. 3 2006 
36 ”Bestyrelsens ansvar” Bestyrelsen.dk. 26.8.2009 
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denne. Det samme gælder, når skaden er tilføjet aktionærer, selskabets kreditorer eller tredjemand 

ved overtrædelse af denne lov eller vedtægterne37. 

 

Gruppesøgsmål 

 

Begrebet gruppesøgsmål er et forholdsvis nyt begreb i den danske lovgivning. Begrebet har været 

kendt i USA i årevis, men er først i løbet af de sidste par år kommet til Europa og dermed også til 

Danmark38. I marts 2007 trådte en ændring til retsplejeloven i kraft, hvor der i kapitel 23a §§ 254a – 

254k er vedtaget ny lovgivning, som vedrører spørgsmål omkring gruppesøgsmål. Denne 

lovgivning giver en enkelt aktionær i et selskab mulighed for at rejse sag imod selskabets ledelse på 

vegne af alle aktionærerne. I visse tilfælde kan søgsmålet konstrueres således, at hvis en aktionær 

ikke ønsker at være med i søgsmålet, så skal denne selv aktivt udmelde sig39. Man skal dog have 

byrettens tilladelse til at anvende dette instrument40. Alt andet lige er det blevet lettere for en lille 

aktionær at sagsøge ledelsen i et stort selskab, da den nye lovgivning giver den lille aktionær en 

mere favorabel position ved eventuelle søgsmål. 

 

Decharge 

 

Decharge er et begreb, som dækker over betegnelsen ansvarsfrihed. Denne ansvarsfrihed kan gives 

af et selskabs aktionærer på generalforsamlingen med virkning for det forgangne år. Dette betyder, 

at selskabets ledelse får ansvarsfrihed, og selskabet kan således ikke sagsøge ledelsen efterfølgende. 

Dette kræver dog, at der vedrørende alt væsentligt er givet rigtige og fuldstændige oplysninger til 

generalforsamlingen, inden beslutningen bliver truffet41. Reglerne vedrørende decharge findes i 

aktieselskabslovens § 144. Ordet decharge anvendes ikke i lovgivningen, men derimod ordet 

ansvarsfrihed. Det lader dog til, at decharge er den gængse betegnelse, der anvendes i artikler, 

rapporter, protokollater og lignende, når begrebet omtales. Derfor har vi også valgt at bruge denne 

betegnelse i analysen.  

 

                                                
37 Aktieselskabsloven § 140 
38 ”Bestyrelser stilles til ansvar”, Dagbladet Børsen, 14.3.2008 
39 Retsplejeloven § 254e stk. 8 
40 ”Bestyrelser stilles til ansvar”, Dagbladet Børsen, 14.3.2008 
41 Aktieselskabsloven § 144 stk. 2 
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Ansvarsforsikringer 

 

Professionelle rådgivere er i deres daglige arbejde udsat for en risiko for at ifalde et professionelt 

ansvar. På den baggrund tilbyder mange forsikringsselskaber forskellige ansvarsforsikringer, som 

dækker det område, der rådgives om. Eksempler på forsikringstagere er arkitekter, it-virksomheder, 

ejendomsmæglere, advokater og revisorer42. Hvad angår advokater og revisorer, så er disse, via 

lovgivningen, underlagt et krav om at tegne en ansvarsforsikring, som dækker, hvis disse ifalder et 

personligt ansvar43. Ligeledes udbydes der også forsikringer til bestyrelsesmedlemmer, og vi vil i 

analysedelen vurdere, hvorvidt der er belæg for, at en sådan bestyrelsesforsikring bør være 

obligatorisk som tilfældet er for revisorer og advokater. 

 

                                                
42 Link 5 
43 Link 6 og Revisorloven § 3 stk. 1 
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2.5 Revisionsudvalg 

 

Vi vil i følgende teoriafsnit komme ind på bestemmelserne vedrørende revisionsudvalg og 

baggrunden herfor.  

 

EU’s 8. Direktiv 

 

Ændringen af EU’s 8. direktiv blev vedtaget af Parlamentet og Rådet den 17. maj 2007. I denne 

bestemmelse blev det også vedtaget, at medlemslandene skulle have implementeret direktivet i egen 

lovgivning senest den 29. juni 200844. 

 

Hovedformålet med ændringen af EU’s 8. direktiv kan deles op i to delmålsætninger. Den første var 

at optimere kvaliteten af revisionen af årsregnskaberne i hele EU for derigennem at forbedre tilliden 

til de enkelte regnskaber og indberetningen af disse. Den anden var at ensarte retningslinjer og 

lovgivning for hele sektoren for regnskabsføring inden for det indre marked. Dette kaldes den 

todelte målsætning. En af bevæggrundene, til at denne todelte målsætning blev aktuel og ønsket 

forfulgt, var, at man i EU-regi ønskede at reagere på den krise, der fulgte efter blandt andet Enron’s, 

WorldCom’s og Parmalat’s sammenbrud. 

 

Et af værktøjerne til at opnå denne målsætning beskrives i direktivets artikel 41, som omhandler 

revisionsudvalg. Det forklares, at formålet med at lade medlemslandene implementere regler 

omkring lovpligtige revisionsudvalg blandt andet er at harmonisere tilgangen til lovpligtig revision i 

hele EU-fællesskabet45. 

 

2.5.1 Baggrund for revisionsudvalg 

 

Som nævnt ovenfor beskriver artikel 41 i EU’s 8.direktiv reglerne vedrørende revisionsudvalg. Her 

præciseres det, at virksomheder af interesse for offentligheden skal oprette et revisionsudvalg. Det 

skal i den forbindelse også nævnes, at betegnelsen ”virksomhed med interesse for offentligheden” 

ikke alene dækker børsnoterede selskaber.  

                                                
44 EU Betænkning A6-0012/2009 
45 Europa-parlamentet og rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006  
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Baggrunden for oprettelsen af dette udvalg er, at det er tilsigtet, at denne forpligtelse skal virke som 

et vigtigt middel til at sikre uafhængigheden af den lovpligtige revision af årsregnskaberne46. 

Det er medlemslandenes eget ansvar at få implementeret det nye 8. direktiv i den nationale 

lovgivning, og Danmark har gjort det ved en ændring af revisorloven. Her er reglerne omkring 

revisionsudvalg blevet beskrevet i § 31. Denne lov blev vedtaget den 1. juli 2008 til at træde i kraft 

efter førstkommende generalforsamling i 2009. 

 

I det følgende vil vi beskrive indholdet af revisorlovens § 31. Denne paragraf bestemmer, at 

virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, 

skal etablere et revisionsudvalg. Revisionsudvalget skal bestå af bestyrelsesmedlemmer, som ikke 

samtidig indgår i selskabets direktion. Ydermere skal mindst ét af medlemmerne af et 

revisionsudvalg være uafhængigt og samtidig have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller 

revision. Hovedopgaven for revisionsudvalget er at overvåge og kontrollere flere forskellige forhold 

i forbindelse med virksomhedens regnskabsaflæggelse. Fokus skal blandt andet være på selskabets 

interne kontrolsystem, risikostyring og revisors uafhængighed. Revisionsudvalgets opgaver kan 

under visse forudsætninger udføres af den samlede bestyrelse i stedet for et separat udvalg. De 

forudsætninger, der skal opfyldes er, at ingen bestyrelsesmedlemmer samtidig må være medlem af 

direktionen, og mindst ét bestyrelsesmedlem skal være uafhængigt af virksomheden og have 

kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Vælger et selskab at lade hele bestyrelsen 

udgøre revisionsudvalget, skal dette oplyses i selskabets årsrapport47. 

 

2.5.2 Revisionsudvalget ifølge Nørby-rapporten 

 

Nørby-rapporten opstiller en række anbefalinger, som bør følges af 

revisionsudvalget. Erfaringer med komitéer viser, at de fremmer 

beslutningsgrundlaget ved at give en mere dybdegående 

sagsbehandling48. 

 

Anbefalingerne kommer med praktiske oplysninger om 

arbejdsopgaverne i revisionsudvalget og går mere i dybden med udvalgets arbejdsområder end 

bestemmelserne i revisorlovens § 31. 

                                                
46 KPMG 2008 
47 Revisorloven § 31 
48 ”Stor revision af danske anbefalinger forude”, nyhedsbrev for bestyrelser, 1.5.2009 

Tabel 2.2 
 
Nøgleord i revisionsudvalg 

- Føre tilsyn 
- Vurdering og kontrol 
- Rapportering 
- Intern/ekstern revision 



Uafhængighed i C20-bestyrelserne 

~ 47 ~ 

 

Vi vil i følgende afsnit introducere disse anbefalinger fra Nørby-rapporten, som fremgår af 

anbefalingernes bilag A49. Af dette bilag fremgår det, at et bestyrelsesudvalg bør bestå af mindst tre 

personer, medmindre det er en lille bestyrelse, så kan to medlemmer være tilstrækkeligt. 

Det præciseres også, at flertallet af medlemmerne bør være uafhængige, ligesom de tilsammen bør 

råde over sagkundskab og erfaring, så de har en opdateret indsigt i og erfaring med børsnoterede 

selskabers finansielle forhold. 

 

Nøgleordene i revisionsudvalgets opgaver ifølge Nørby-rapporten er tilsyn, vurdering og kontrol, 

rapportering og intern/ekstern revision. Udvalget skal således føre tilsyn med, at det er korrekte og 

relevante finansielle oplysninger, der sendes ud til omverdenen, og det skal ligeledes rapportere 

løbende til resten af bestyrelsen i forbindelse med godkendelsen af den finansielle rapportering. 

Revisionsudvalget skal løbende lave vurderinger af de finansielle forhold som risikoforhold og 

styring heraf, behovet for intern revision og anvendt regnskabspraksis. Derudover er det udvalgets 

opgave at varetage forholdet til den eksterne revisor, der er tilknyttet selskabet. Besidder udvalget 

de ovenfor nævnte kvalifikationer, bør dette være kompetent til at vurdere den eksterne revisors 

uafhængighed, hvilket også er et krav at vurdere i revisorlovens § 31, stk. 2, nr. 4. Nørby-rapporten 

anbefaler ydermere, at den eksterne revisor vurderes kritisk i forhold til objektivitet og 

kompetencer.  

 

Revisionsudvalgets arbejdsopgaver kan være komplekse, og der skal bruges meget tid i udvalget. 

Selskabet bør gøre det muligt for udvalget at sparre med den eksterne revisor, såvel som øvrige 

rådgivere, når det skønnes nødvendigt. Dette medvirker til, at udvalget kan få den nødvendige 

eksperthjælp ved forhold, der kan være yderst komplekse.  

 

                                                
49 Corporate Governance 2005 
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3.0 Analyse 
Strukturmodellen nedenfor viser opdelingen af vores analyseafsnit i fem områder, hvoraf fire af 

dem er vores hovedfokus. Ringen viser hvilke områder, der vil blive behandlet i det efterfølgende. 

Disse områder blev ligeledes behandlet i teoridelen og er således med til at fremhæve 

sammenhængen mellem teori og analyse.   
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3.1 Indledning til arbejdet med C20-selskaber 

 

Afhandlingens analysedel vil tage udgangspunkt i de selskaber, som er en del af det danske C20-

indeks på NASDAQ OMX Copenhagen. Det er således 18 selskaber, som er medtaget i vores 

gennemgang, da A.P. Møller – Mærsk A/S har både a og b-aktier i C20-indekset og Nordea Bank 

AB er underlagt svensk ret. Selskaberne er vist i tabel 3.0 

Tabel 3.0 
   

Selskaber 

- A.P. Møller-Mærsk A/S - DSV A/S - Novozymes A/S 

- Carlsberg A/S - FLSmidth A/S - Sydbank A/S 

- Coloplast A/S - Genmab A/S - Topdanmark A/S 

- NORDEN A/S - Lundbeck A/S - TrygVesta A/S 

- Danisco A/S - NKT A/S - Vestas A/S 

- Danske Bank A/S - Novo Nordisk A/S - William Demant A/S 
 

Vi har gennemgået samtlige selskabers rapportering omkring corporate governance, og dette lægges 

til grund for det efterfølgende analysearbejde. Vi har i afsnit 2.0 præsenteret og beskrevet 

revisionsteorien i forhold til de fokusområder, som dækker vores overordnede problemstilling 

vedrørende uafhængighed.  

 

Fokusområderne er følgende: 

o Uafhængighed  

o Rotation 

o Bestyrelsesansvar 

o Revisionsudvalg 

 

Vi vil her koble den beskrevne teori fra hvert fokusområde på bestyrelsen og dens medlemmer. Vi 

vil således analysere, om teorien kan anvendes i C20-indeksets bestyrelser. Der vil blive inddraget 

artikler, interviews og undersøgelser, der har relevans i forhold til vores problemstilling, for at 

belyse og analysere emnet. Det vil blive diskuteret, hvorvidt nye inputs til selskabernes corporate 

governance-rapportering kan være med til at øge værdien for regnskabsbrugeren. Det handler det 

om at følge gældende lovgivning, men også om den værdi oplysningen har for regnskabsbrugeren. 

Det hele er en vægtning af, om det vil have en positiv, negativ eller overflødig indvirkning på denne 
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værdi. Vi vil løbende igennem analyseprocessen vurdere, om der er muligheder for nye og/eller 

opdateringer af eksisterende anbefalinger. 

  

3.1.1 Rapportering om Corporate Governance 

 

Omfanget af oplysninger omkring corporate governance varierer en del fra selskab til selskab. Alle 

selskaber har dog et corporate governance-afsnit i deres årsrapport. Flere selskaber har dette som et 

underafsnit i deres ledelsesberetning, mens andre har det som et selvstændigt afsnit i årsrapporten.  

Nogle har op til ti sider omkring emnet, og andre har kun to sider i deres årsrapport. Ud over dette 

vælger flertallet af selskaberne også at udarbejde en selvstændig rapport, hvor alle komitéens 

anbefalinger gennemgås med selskabets egne kommentarer til hver enkelt. Disse rapporter er 

tilgængelige på selskabernes hjemmeside. Vi har dog set et enkelt eksempel på, at en sådan rapport 

ikke har været opdateret med de senest reviderede anbefalinger fra Komitéen for god 

Selskabsledelse. Ligeledes har vi set et eksempel på, at et selskabs corporate governance-rapport på 

hjemmesiden, ikke er blevet opdateret efter offentliggørelsen af deres seneste årsrapport.  
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3.2 Uafhængighed 

 

Anbefalingerne for uafhængighed er af omfattende karakter, hvilket er et tegn på, det har en 

væsentlig relevans i forhold til bestyrelsernes arbejdsopgaver. Vi vil i dette afsnit komme ind på 

uafhængigheden i de tidligere nævnte C20-selskaber og kommentere på selskabernes vurderinger 

og bemærkninger til anbefalingerne vedrørende uafhængighed samt analysere på, hvordan de følger 

dem. Bestyrelsens forhold til selvevaluering samt deres vederlagspolitik vil ligeledes blive 

analyseret i dette afsnit. Vi kigger således nærmere på, hvordan anbefalingerne følges og på 

eventuelle kommentarer hertil. Vi vil have fokus på, hvordan regnskabsbrugeren kan opfatte 

uafhængigheden eller mangel på samme, samt hvad konsekvenserne for dette er.  

Afslutningsvis vil den beskrevne revisionsteori blive koblet på bestyrelsen, og vi vil vurdere, 

hvordan teorien kan anvendes på bestyrelserne.  

 

3.2.1 Uafhængighedsdefinitionen og oplysning herom 

 

Nørby-anbefalingerne har en klar definition på, hvornår er bestyrelsesmedlem ikke anses for 

værende uafhængigt50. Vi bruger, som udgangspunkt, samme definition på uafhængighed som 

anbefalingerne. Vi forholder os dog objektivt og kritisk til anbefalingerne.  

 

Gennem vores analyse af de danske C20-selskaber har vi både set 

bestyrelser med gode og dårlige eksempler på opfyldelse af 

uafhængighedsdefinitionen. Analysen viser os dog, at de fleste 

selskaber er gode til at beskrive, om det enkelte medlem er 

uafhængig/ikke-uafhængig i forhold til definitionen. Der er nogle få 

selskaber, der har en bestyrelse med udelukkende uafhængige 

medlemmer. Danske Bank A/S, Lundbeck A/S og Danisco A/S 

anser deres medlemmer for alle at være uafhængige. Danisco A/S 

ser det ydermere som de to mest væsentlige faktorer for valg af 

bestyrelsesmedlem, at dette er uafhængigt, og at dette har de rette 

personlige kvalifikationer. Denne prioritering er Danisco A/S ene 

om at oplyse, hvilket tyder på, de enten er meget opmærksomme på 

dette, eller de andre selskaber ikke finder dette relevant. 

                                                
50 Anbefalingernes definition på uafhængighed kan læses i afsnit 2.1.3.1 

Tabel 3.1 

 
Selskaber i fokus 

- A.P. Møller-Mærsk A/S 
- Carlsberg A/S 
- Coloplast A/S 
- Danisco A/S 
- Danske Bank A/S 
- FLSmidth A/S 
- Genmab A/S 
- Lundbeck A/S 
- NORDEN A/S 
- Sydbank A/S 
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NORDEN A/S oplyser i sin årsrapport at:  

 

”Alle aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af selskabet og har ingen interesser i 

rederiet ud over dem, de har som aktionærer eller som repræsentanter for aktionærer”.  

 

Det nævnes ydermere under bestyrelsesoplysningerne, at fire bestyrelsesmedlemmer er tilknyttet 

store aktionærer i selskabet. Hvis vi ser på anbefalingerne for uafhængighed vedrørende tilknytning 

til hovedaktionærer, lyder det således: 

 

”Derudover anses hovedaktionæren eller personer, der har nære bånd til selskabets 

hovedaktionær, ikke for uafhængige”. 

 

Teknisk set gør dette ikke nogle af medlemmerne i NORDEN A/S’ bestyrelse til ikke-uafhængige 

medlemmer, da de har tilknytning til to storaktionærer og ikke hovedaktionærer, som 

anbefalingerne går på. De to storaktionærer ejede henholdsvis 26,6% og 21,5% af aktiekapitalen i 

200851.  Det skal bemærkes, at den tredjestørste aktionær er NORDEN A/S selv med 4,95% af 

aktiekapitalen. NORDEN A/S’ tillæg til årsrapporten om corporate governance, der ellers giver et 

godt overblik over, hvordan de forholder sig til anbefalingerne, nævner ikke yderligere end 

årsrapporten om dette forhold vedrørende deres bestyrelsesmedlemmer. NORDEN A/S må ikke 

finde det relevant for regnskabsbrugeren, hvordan det sikres, at medlemmerne i bestyrelsen agerer 

uafhængigt, da det ikke kommenteres yderligere. Selvom de ikke falder på anbefalingen for 

uafhængige medlemmer, mener vi, det er yderst relevant for regnskabsbrugeren at vide, hvordan der 

er sammenfaldende interesser med de to største aktionærer i selskabet. Spørgsmålet er, om man kan 

beskylde NORDEN A/S for utilstrækkelige oplysninger, da der ikke ligger nogle konkrete 

vejledninger i, hvordan selskaber skal oplyse om deres manglende evne til at følge eller forklare 

anbefalingerne. Der synes at være en generel usikkerhed om, hvor fyldestgørende forklaringerne 

skal være52. Det bør dog være en konkret vurdering, om selskabet skal nævne forholdet, da de 

teknisk set overholder anbefalingerne. 

 

Et andet selskab vi savner flere oplysninger fra er Sydbank A/S. Sydbank A/S har ikke prioriteret 

mere end en halv side i deres årsrapport vedrørende god selskabsledelse. De har således valgt at 

udarbejde en separat corporate governance-rapport. I dette skriver de, at de til dels overholder 
                                                
51 Kristiansands tankrederi A/S har af 13 marts 2009 solgt 10,6% af deres aktier i NORDEN A/S og ejer nu 10,9%.  
52 ”Nørby: Kontrolorgan vil løfte governancekvalitet”, Nyhedsbrev for bestyrelser, 7.8.2009 
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anbefalingerne vedrørende uafhængigheden for de generalforsamlingsvalgte 

bestyrelsesmedlemmer, og de skriver ydermere, at oplysninger omkring de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer findes i årsrapporten. Årsrapporten indeholder en liste over 

bestyrelsesmedlemmerne og deres øvrige hverv, men derudover beskrives det ikke, hvorvidt de 

enkelte medlemmer anses for værende uafhængige eller ej. Her savner vi mere information, så 

regnskabsbrugeren ikke selv skal til at undersøge, om de enkelte medlemmer er uafhængige.  

 

17 ud 18 selskaber følger anbefalingerne for antal ikke-uafhængige medlemmer i bestyrelsen. Der 

er således ét selskab, der afviger. I Carlsberg A/S er fem ud af otte generalforsamlingsvalgte 

medlemmer tilknyttet selskabets hovedaktionær, Carlsbergfondet, hvilket har været tilfældet i en 

lang årrække. Alle fem indgår i Carlsbergfondets direktion.   

 

Vi har gennem analysen konstateret, at kun ét selskab har en bestyrelse, hvor over halvdelen ikke er 

uafhængige medlemmer. Vi mener dog også, at NORDEN A/S burde komme under denne kategori, 

da de har fire ud af seks bestyrelsesmedlemmer, der har særlige interesser i store aktionærer. 

Vi har også konstateret, at der er selskaber, hvor enkelte medlemmer ikke anses for værende 

uafhængige. Dette er selskaber som A.P. Møller-Mærsk A/S, der har familierelationer i bestyrelsen, 

FLSmidth A/S der har et bestyrelsesmedlem, der har været ansat i selskabet inden for de seneste 

fem år, Genmab A/S der har et bestyrelsesmedlem, som også sidder i direktionen, og Coloplast A/S 

der har et bestyrelsesmedlem, der har relationer til storaktionæren.  

 

3.2.1.1 Konsekvenser ved manglende uafhængighed 

 

Vi har konstateret, at der er to selskaber, som ikke bør anses som havende uafhængige bestyrelser. 

De har således mere end halvdelen af deres generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer som 

ikke-uafhængige. Carlsberg A/S falder på anbefalingerne, og NORDEN A/S falder efter vores 

mening. Konsekvenserne ved manglende uafhængighed i bestyrelsen kan have forskellig betydning 

for den enkelte regnskabsbruger.  

 

Vi vil her fokusere på følgende, som vi mener, har stor betydning: 

o Manglende tillid og dårligt omdømme  

o Manglende objektivitet 

o Øget viden 
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Manglende tillid og dårligt omdømme 

 

Når en bestyrelse ikke fremstår uafhængigt, kan det svække interessenternes tillid. Der vil blive 

stillet spørgsmålstegn ved, hvorledes bestyrelsen vil kunne handle på aktionærernes vegne og ikke 

varetage særinteresser. De to bestyrelser, som vi her har konkluderet som værende ikke-

uafhængige, vil således kunne få problemer med tilliden til deres ageren i bestyrelseslokalet. 

Hvis der opstår en manglende tillid til selskabet, kan der affødes en skepsis over for det arbejde, der 

udføres på højeste plan. Dette kan i skabe et dårligt omdømme og i værste fald betyde et fravalg fra 

investorernes side. Et dårligt omdømme vil også påvirke interessenterne til selskabet i negativ 

retning. Dette kan få konsekvenser, når der skal forhandles i eksempelvis banken. Resultatet kan 

blive et øget fokus og øget kontrol fra bankens side, hvis de er i tvivl om, hvordan der handles i 

bestyrelsen. Carlsberg A/S skriver således også i deres årsrapport, at de forsøger at udvikle og 

vedligeholde gode relationer til sine stakeholders. Vi mener, Carlsberg A/S burde have en interesse 

i, at selskabets minoritetsaktionærer ser dem som tillidsrepræsentanter for selskabets aktionærer og 

ikke udelukkende som en bestyrelse, der tjener egne interesser i forhold til fondets ejerskab. En 

værdistigning på aktien vil således gavne begge parter. Ved en tilknytning til hovedaktionæren kan 

særinteresser plejes ved indirekte at godkende eller påvirke eget vederlag. Dette vil ikke gavne 

minoritetsaktionærerne. Vederlag og mulig påvirkning af dette vil blive nærmere beskrevet i afsnit 

3.2.3. 

 

Carlsberg A/S har gennem mange år haft bestyrelsesmedlemmer tilknyttet Carlsbergfondet og 

skriver således i deres årsrapport at: 

 

”Bestyrelsen vurderer, at opdelingen i A- og B-aktier, i forening med Carlsbergfondets stilling som 

majoritets-aktionær, har været og fortsat vil være fordelagtig for alle selskabets aktionærer, idet 

strukturen muliggør og understøtter en langsigtet udvikling af virksomheden”.   

 

Dette viser, at Carlsberg A/S foretager en aktiv vurdering, stillingtagen og evaluering af strukturen i 

selskabet, som, de mener, er hensigtsmæssig, hvilket vi finder positivt.   
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Manglende objektivitet 

 

I dette afsnit vedrørende objektivitet er det vigtigt at pointere, at bestyrelsesmedlemmerne godt må 

være subjektive i forhold til at pleje aktionærernes interesser, man skal være objektive i forhold til 

at varetage egne særinteresser. Det er medlemmernes objektivitet i forhold til særinteresser, vi har 

fokus på gennem denne afhandling. 

 

En ikke-uafhængig bestyrelse kan man mistænke for at mangle objektivitet. Manglende objektivitet 

kan være fatal, når der skal træffes afgørende beslutninger i bestyrelseslokalet, og det er vigtigt, at 

de uafhængige parter konsekvent er opmærksomme på dette. Er der flere ikke-uafhængige i samme 

bestyrelse, kan de indirekte eller sågar direkte påvirke hinanden, da de muligvis ser 

problemstillingen ud fra samme udgangspunkt. Vi mener således ikke, at der sker fornyelse i deres 

strategiske tankegang og problemløsning, hvorfor der ikke vil være den professionelle sparring, 

man burde kunne forvente af bestyrelsen.  

Carlsberg A/S skriver i deres årsrapport, at de har en bestyrelse med henholdsvis akademisk og 

erhvervsmæssig baggrund, der sikrer en hensigtsmæssig bredde i medlemmernes tilgang til 

opgaverne, og som er medvirkende til at sikre kvalificerede overvejelser og beslutninger. Dette 

viser, at de er opmærksomme på sammensætningen af kompetencer i bestyrelsen, men ændrer ikke 

det faktum, at de ikke anses som værende uafhængige. 

 

NORDEN A/S skriver, at deres sammensætning af bestyrelsen er baseret på medlemmernes 

kompetencer og erfaringer. Hos personer der er på genvalg i bestyrelsen hos NORDEN A/S, 

henvises der til årsrapporten for en liste over medlemmernes ledelses- og tillidshverv. Der bliver 

således ikke skrevet om bestyrelsesmedlemmernes individuelle kompetencer, da NORDEN A/S 

mener, at aktionærernes interesse går på at bedømme, om bestyrelsens samlede kvalifikationer og 

egnethed kan løfte opgaven.  

 

Øget viden 

 

Konsekvenserne, ved ikke at have en bestyrelse hvor hovedparten af medlemmerne er uafhængige, 

kan være negative, men også positive. Ikke-uafhængige bestyrelsesmedlemmer, som også er ansat i 

hovedaktionærens selskab, har alt andet lige et større indblik i dennes organisation. Ved en mulig 

afstemning på generalforsamlingen, kan det således give en mulighed for nemmere at føre 
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strategiske målsætninger igennem, da der er større mulighed for at påvirke selskabet. Afstemninger 

på generalforsamlingen bliver således nemmere at påvirke, da man er tilknyttet den aktionær, der 

har majoriteten af stemmerne. Denne påvirkning kan også give incitamenter til at udnytte egne 

interesser, såsom vedtagelse af vederlaget. Vederlaget vil blive analyseret i afsnit 3.2.3. Den øgede 

viden om organisationen, som følge af medlemmer der ikke anses som værende uafhængige, fordi 

de eksempelvis, som hos Genmab A/S, både sidder i direktionen og i bestyrelsen, kan også være 

med til at øge interessen for eventuelle investorer. Man sender et klart signal til omverdenen om, at 

bestyrelsen er opdateret og har et indgående kendskab til virksomheden ved at have medlemmer, 

der også sidder i den daglige ledelse. Det er en vedtægtsbestemmelse hos Genmab A/S, at den 

administrerende direktør også skal sidde i bestyrelsen. Denne vedtægtsbestemmelse er fuldt ud 

lovlig ifølge aktieselskabsloven, men strider imod anbefalingerne, der anbefaler, at medlemmer af 

selskabets direktion ikke samtidig indgår i samme selskabs bestyrelse.   

 

 3.2.2 Evaluering af bestyrelsen og oplysning herom 

 

Anbefalingerne kommer ind på bestyrelsens evaluering af sit arbejde, og hvordan det bør foregå.  

Evalueringen af bestyrelsen bør ifølge anbefalingerne mindst ske en gang årligt, og der bør ligge en 

fastlagt evalueringsprocedure53. De fleste selskaber i C20-indekset evaluerer sit arbejde. Det kan 

dog konstateres, at dette sker på forskellig vis. 

  

Topdanmark A/S følger anbefalingen om en evaluering én gang 

årligt. Der er dog andre selskaber, der ikke følger denne anbefaling 

på samme måde. Sydbank A/S ligger i den modsatte grøft af 

Topdanmark A/S og har ingen faste procedurer for evaluering af 

bestyrelsens arbejde. Mellem de to yderligheder finder vi 

eksempelvis Coloplast A/S, som evaluerer bestyrelsens arbejde 

mindst én gang hvert andet år, FLSmidth A/S, der evaluerer fra tid 

til anden, Danske Bank A/S, der ikke har årlige evalueringer af 

bestyrelsesmedlemmerne og DSV A/S, der ikke har en procedure for at evaluere performance. 

Vi kan konstatere, at der er stor spredning selskaberne imellem med hensyn til deres 

evalueringsprocedurer eller mangel på samme. Forklaringerne, på hvorfor selskaberne ikke følger 

                                                
53 Anbefalingernes definition på evaluering af bestyrelsens arbejde kan læses i afsnit 2.1.3.1 

Tabel 3.2 

 
Selskaber i fokus 

- Coloplast A/S 
- DSV A/S 
- FLSmidth A/S 
- Sydbank A/S 
- Topdanmark A/S 
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enkeltanbefalinger om netop selvevaluering, er ofte ret tynde og kortfattede54. Dette kommer ikke 

bag på os, da der, som nævnt tidligere, ikke er nogle faste retningslinjer for, hvordan selskaberne 

skal forklare sig, når de ikke følger anbefalingerne.  

 

En anden anbefaling vedrørende evalueringen inddrager muligheden for ekstern assistance og lyder 

således:  

 

”Det anbefales at evaluering af bestyrelsen foretages én gang årligt, at den forestås af 

bestyrelsesformanden, eventuelt med inddragelse af ekstern bistand, at resultatet drøftes i den 

samlede bestyrelse, og at der i årsrapporten oplyses om fremgangsmåden ved bestyrelsens 

selvevaluering”55. 

 

Ved gennemlæsning af anbefalingen kan vi konstatere, at det er bestyrelsesformanden, der skal 

evaluere den samlede bestyrelses arbejde, som han åbenlyst selv er en stor del af. Det er således en 

mulighed at inddrage ekstern bistand til evalueringen. Dette er dog udelukkende en mulighed og 

ikke en fast regel, der skal følges. Brug af ekstern bistand kan give bestyrelsesformanden mulighed 

for at slippe af med den dobbeltrolle, han/hun kan få ved at evaluere sit eget arbejde.  Når en 

bestyrelsesformand skal evaluere bestyrelsen og derved sit eget arbejde, kommer vi ind i et område, 

der bliver kaldt selvevaluering. Ved en selvevaluering er vi enige med anbefalingerne om, at der bør 

foreligge klare kriterier for evaluering. Disse klare kriterier, mener vi også, er yderst vigtige, da der 

ikke er nogen regel for, hvor lang tid en enkelt person må sidde som formand for en bestyrelse56. 

Anbefalingerne skriver således også, at der i selskabets årsrapport bør redegøres for, hvordan 

evalueringen har fundet sted. En oplysning, vi mener, er af stor værdi for regnskabsbrugeren, 

hvilket gør det muligt at undersøge, om der sker tilstrækkelig og konstruktiv evaluering.  

 

3.2.2.1 Konsekvenserne ved god eller dårlig evaluering 

 

Vi har i det ovenstående konstateret, at flere selskaber tager let på rapporteringen og udførelsen 

vedrørende bestyrelsens selvevaluering, selvom det anbefales, at der fastsættes klare kriterier for 

evalueringen. Vi mener, at det er et problem, at nogle selskaber ikke har klare kriterier for 

selvevalueringsprocessen. Hvis selskabet ikke kommer med udførlige og gennemskuelige kriterier, 

                                                
54 ”Nørby: Kontrolorgan vil løfte governancekvalitet”, Nyhedsbrev for bestyrelser, 7.8.2009 
55 Corporate Governance 2005, afsnit V.11. 
56 ”Dansk selskabsledelse kan forbedres”, TV2 Finans, 23.6.2009 
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kan der skabes tvivl om, hvorvidt bestyrelsen er fuldstændig uafhængig. Manglende kriterier for 

evalueringen, mener vi, kan være med til at bryde tilliden mellem bestyrelsen og aktionærerne og 

skabe tvivl, om arbejdet i bestyrelsen foregår på en hensigtsmæssig måde. Dette kan i værste fald 

medføre et frafald af investorer, hvilket ikke er en holdbar situation for et selskab. Ved at beskrive 

processen og fremgangsmåden ved selvevalueringen i årsrapporten, mener vi, selskabet er med til at 

imødekomme den skepsis, der kan være ved en selvevaluering. Beskrivelsen kan give 

regnskabsbrugeren klar besked om, at evalueringen bliver udført professionelt. Anbefalingerne 

nævner, at det kan være en mulighed med ekstern bistand. Dette kan have en stor relevans for at 

komme eventuelle tvivlsspørgsmål om problemet med selvevalueringen i møde. En ekstern bistand 

kan sikre den nødvendige dokumentation for, at der er sket en uafhængig vurdering af bestyrelsens 

samlede arbejde og derved sikre en uafhængig måling af de nedsatte kriterier. Ved brug af ekstern 

bistand er det ligeledes vigtigt at have klare retningslinjer for, hvordan processen skal forløbe. Der 

gives ydermere en række praktiske og skemalagte eksempler på selvevaluering i bestyrelsen fra 

Nørby-rapporten om corporate governance57. Derudover er der en lang række udbydere af forslag 

og eksempler på evalueringsmodeller og skemaer. PricewaterhouseCoopers har blandt andet 

udviklet et værktøj til at evaluere bestyrelsen med ønske om, at der ikke vil være brug for ekstern 

konsulentbistand for at løse opgaven på en tilfredsstillende måde58. Vi mener dog, at ekstern bistand 

kan være et værktøj til at forbedre selskabernes evaluering og måske i sidste ende får bestyrelsen til 

at leve op til de anbefalinger, der er vedrørende selvevaluering. Der bør dog foretages en konkret 

vurdering fra selskab til selskab med eksempelvis baggrund i risikoprofil.  

 

Vi har allerede konkluderet, at selskaberne tager let på rapporteringen samt procedurerne for 

selvevaluering. En konklusion som professor ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Steen 

Hildebrandt også kommer frem til på basis af antallet af udskiftninger i bestyrelser, han udtaler: 

”Umiddelbart virker det som en meget forsigtig håndtering af bestyrelsernes sammensætning. Men 

det primære er ikke, om man skifter ud blandt medlemmerne, men at man hvert år foretager en 

grundig evaluering af bestyrelsen og dens kompetencer. Og her er det min vurdering, at 

bestyrelserne ikke arbejder særligt seriøst med selvevaluering, som de efter min opfattelse bør gøre, 

for så ville vi se flere udskiftninger”59. 

 

                                                
57 Corporate Governance 2001 
58 Link 7 
59 ”Medlemmer klæber til bestyrelsesposterne”, Dagbladet Børsen, 24.4.2009 
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Den manglende rapportering vedrørende selvevaluering kan igen skyldes, at der ikke er nogen 

direkte regel for, hvordan ”forklar”-princippet skal beskrives. Denne ”forklar”-mulighed burde ikke 

være en let smutvej, da det så vil udvande princippet, mener Lars Nørby Johansen, som også savner 

mere substans i forklaringerne. Han mener endvidere, at sanktioner kan være en mulighed, men 

dette kræver, at der er en reel kontrol og overvågning med rapporteringen. Dette kunne eventuelt 

udføres via et selvstændigt kontrolorgan ud over Komitéen for god Selskabsledelse60. Dette ville 

således også betyde, at selskaberne skulle have en mere ensartet rapportering. Vi vil give Lars 

Nørby Johansen ret i, at en mulighed kan være et selvstændigt kontrolorgan. Vi er dog også af den 

opfattelse, at man bør bevæge sig mod et mindre administrativt samfund, hvilket et kontrolorgan 

kan tænkes at forhindre. Ved etablering af et uafhængigt kontrolorgan, der kan sanktionere 

selskaberne, vil det, som nævnt ovenfor, være nødvendigt med en mere ensrettet rapportering. Dette 

vil gøre det væsentligt lettere at bedømme, om reglerne overholdes samt give regnskabsbrugeren en 

mere ensartet overskuelig årsrapport selskaberne imellem.   

Dette er der dog delte meninger om. To anerkendte governanceforskere er kommet frem med nye 

studier, der rejser debatten om to sæt corporate governance-anbefalinger. Et sæt til selskaber med 

spredt ejerskab og et sæt til selskaber med en eller få store ejere. De konkluderer, at der er for stor 

forskel mellem de to slags ejerskaber, til at de kan have de samme anbefalinger61. I C20-indekset 

har vi i dag selskaber med både mange og få ejere. Selskaber som Carlsberg A/S, A.P. Møller-

Mærsk A/S og Novo Nordisk A/S, der har en dominerende ejer, skulle således ifølge de to forskere, 

have et særligt sæt anbefalinger. Forskerne konstaterer, at der er basale forskelle på de corporate 

governance-problemer, der opstår i de forskellige slags ejerskaber.  

 

Vi mener, der kan være flere fordele ved at indsætte forskellige anbefalinger til forskellige slags 

ejerskab. Der er således også en række ulemper62.  

 

Konsekvenserne ved en indførelse af to slags anbefalinger, mener vi, er følgende: 

o Ressourcekrævende 

o Øget uoverskuelighed  

o Specialisering og subjektivitet 

 

                                                
60 ”Nørby: Kontrolorgan vil løfte governancekvalitet”, Nyhedsbrev for bestyrelser, 7.8.2009 
61 ”Forskellige ejerforhold kræver forskellig governance”, Nyhedsbrev for bestyrelser 01.05.2009 
62 Fordele og ulemper er ikke udtømmende, da dette ville kunne bære en afhandling i sig selv. 
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Ressourcekrævende 

 

Indførelse af to sæt corporate governance-anbefalinger vil medføre en redigering og tilføjelse til de 

nuværende anbefalinger. Dette kræver en hel række ressourcer blandt andet fra Komitéen for god 

Selskabsledelse og deres sparringspartnere i erhvervslivet. Med den nye selskabslov og 

implementeringen af det 8. Direktiv, der gav os det lovpligtige revisionsudvalg, har Komitéen for 

god Selskabsledelse allerede nu en stor opgave forude i redigeringen af de nuværende anbefalinger. 

Dette øgede ressourcekrav, mener vi dog, er en af de mindre ulemper på lang sigt. 

 

Øget uoverskuelighed 

 

To sæt corporate governance-anbefalinger betyder, alt andet lige, at der bliver mere at holde styr på 

for den enkelte regnskabsbruger. De nuværende anbefalinger lægger meget vægt på 

gennemsigtighed og høj gennemskuelighed for den enkelte. Vi mener, et ekstra sæt anbefalinger 

kan være med til at påvirke lysten til at eje aktier, da det vil kunne blive mere uoverskueligt og 

svært at sammenligne selskaber. Ensartetheden i selskaberne vedrørende deres rapportering vil blive 

sendt et skridt tilbage ved indførelse af forskellige anbefalinger. Dette vil svække 

gennemsigtigheden selskaberne imellem. 

 

Specialisering og subjektivitet 

 

Ved en eventuel indførelse af to sæt anbefalinger bliver der åbnet for en hel række muligheder. Der 

vil blive øget fokus omkring det enkelte ejerskab, og der vil ud fra dette blive lavet nogle subjektive 

anbefalinger, der kan være med til at give en mere korrekt måling af eksempelvis uafhængighed. 

Forskellige anbefalinger kan her give mulige investorer et godt overblik over, hvad de skal være 

opmærksomme på og tage højde for.  

 

3.2.3 Vederlagspolitik og oplysning herom 

 

Gennem vores analyse af selskabernes oplysninger om vederlag, kan vi konstatere, de er få. 

Halvdelen af selskaberne har således ikke nogle oplysninger om bestyrelsens vederlag på 

individniveau, og det er bestemt ikke alle, der har en fast vederlagspolitik. Anbefalingernes 

definition vedrørende åbenhed omkring vederlag lyder som følger: 
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”Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om størrelsen af henholdsvis de enkelte 

bestyrelsesmedlemmers og de enkelte direktionsmedlemmers samlede vederlag fra selskabet og 

andre selskaber i samme koncern”. 

 

Endvidere lyder den generelle anbefaling vedrørende vederlagspolitik således: 

 

”Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en vederlagspolitik, og at 

selskabet oplyser om indholdet heraf i årsrapporten samt på 

selskabets hjemmeside”. 

 

For yderligere anbefalinger vedrørende vederlag, henvises der til 

bilag A, hvor samtlige anbefalinger er at finde. 

 

NORDEN A/S er et af de selskaber, der har nedsat en 

vederlagskomité, men oplyser ikke om det enkelte 

bestyrelsesmedlems vederlag. Derudover kan der nævnes selskaber 

som Novozymes A/S, Vestas A/S og Genmab A/S, der også alle 

har vederlagsudvalg, men ikke har valgt at oplyse lønningerne på individniveau. Der er dog flere 

selskaber, der har en vederlagspolitik, som også oplyser lønningerne på individniveau, heriblandt 

kan nævnes selskaber som Danske Bank A/S, Lundbeck A/S, TrygVesta A/S og FLSmidth A/S. 

 

Ganske få selskaber omtaler ikke vederlagspolitikken på generalforsamlingen. A.P. Møller-Mærsk 

A/S’ formand snakker ikke vederlagspolitik på generalforsamlingen, medmindre der er særlige 

hensyn. Ligeledes skriver Sydbank A/S, at deres vederlagspolitik ikke vil have et selvstændigt 

punkt på generalforsamlingen.    

 

De selskaber, der ikke følger anbefalingerne, skal, som tidligere nævnt, forklare, hvorfor de ikke 

gør det. Der er flere forskellige eksempler på, hvordan selskaberne forklarer, hvorfor de ikke følger 

anbefalingerne vedrørende vederlag. 

 

Topdanmark A/S oplyser ikke om lønningerne på individniveau og forklarer, at de ikke mener, det 

skaber nogen yderligere relevant information. Ligeså skriver Sydbank A/S, at de ikke finder det i 

offentlighedens interesse, Carlsberg A/S finder det ikke nyttigt eller rimeligt at offentliggøre, og  

Tabel 3.3 

 
Selskaber i fokus 

- A.P. Møller-Mærsk A/S 
- Carlsberg A/S 
- Danske Bank A/S 
- FLSmidth A/S 
- Genmab A/S 
- Lundbeck A/S 
- NORDEN A/S 
- Novozymes A/S 
- Sydbank A/S 
- Topdanmark A/S 
- TrygVesta A/S 
- Vestas A/S 
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NORDEN A/S mener, det vigtige er, at aktionærerne er i stand til 

at vurdere det totale honorar.  

Konklusionen er den samme hele vejen rundt, selskaberne finder 

det ikke i offentlighedens  

interesse. Generelt for selskabernes oplysning vedrørende 

vederlag er, at deres lønninger skal matche et niveau, der er 

konkurrencedygtigt, og som gør det muligt at fastholde 

kompetente  

medarbejdere. Dette gøres blandt andet ved at sammenligne 

lønningerne med andre selskaber.    

 

 

3.2.3.1 Konsekvenser ved manglende vederlagspolitik og oplysning herom 

 

Vederlagspolitikken i et selskab, vurderer vi, er meget vigtig, og der kan være stor værdi forbundet 

med at oplyse om den. Vi mener derudover, det er vigtigt at sende et signal til regnskabsbrugeren 

om, at der ligger grundige overvejelser bag bestyrelsens lønninger, således at det giver et billede af, 

at lønningerne svarer til det arbejde, der bliver udført. Bestyrelser, som vi tidligere identificerede 

som værende ikke-uafhængige, giver os naturligvis et særligt fokus. Konsekvenserne ved 

manglende uafhængighed, som vi har beskrevet tidligere, kan være med til at give os fornemmelsen 

af, at der muligvis holdes noget skjult. Vi kunne tidligere identificere Carlsberg A/S og NORDEN 

A/S som værende to selskaber uden en bestyrelse, hvor mindst halvdelen af de 

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige. Det kunne være spændende at se, 

hvordan de forholder sig til oplysningerne om individuelle vederlag.   

 

Vi kan ved gennemgangen konstatere, at hverken Carlsberg A/S eller NORDEN A/S oplyser om 

lønningerne på individniveau. Ved at have en bestyrelse, der ikke anses som uafhængig, kan det 

skabe en skepsis og mistillid, som ikke bliver mindre af, at de holder de individuelle lønninger for 

sig selv. Carlsberg A/S oplyser, at vederlaget for bestyrelsen bliver godkendt af 

generalforsamlingen. Et organisationsdiagram for Carlsberg A/S’ øverste ledelsesorganer ser 

således ud: 

 

Tabel 3.4 

 Oplyser om løn på 

individniveau 
- Coloplast A/S 

- Danisco A/S 

- Danske Bank A/S 

- DSV A/S 

- FLSmidth A/S 

- Lundbeck A/S 

- Novo Nordisk A/S 

- TrygVesta A/S 

- William Demant A/S 
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Som vi kan se af figur 3.0, har Carlsbergfondet en stemmemagt på hele 72,9% på 

generalforsamlingen, selvom de kun ejer 30,3% af kapitalen. Dette skyldes, at der er lavet A og B 

aktieklasser, hvor stemmeretterne er udnyttet maksimalt63. Disse aktieklasser, gør det dels meget 

svært for eventuelle opkøbere at overtage selskabet, men det gør også, at Carlsbergfondet har 

utrolig meget magt på Carlsberg A/S’ generalforsamling. Som vi var inde på i afsnit 3.2.1, sidder 

fem af Carlsberg A/S’ otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Carlsbergfondets 

direktion. Dette må alt andet lige betyde, at de kan være med til at påvirke godkendelsen af deres 

egne lønninger som bestyrelsesmedlemmer i Carlsberg A/S. Denne dobbeltrolle og mulighed for 

påvirkning af egne lønninger kan være med til at øge skepsissen og mistilliden til bestyrelsens 

arbejde og vederlag herfor. Carlsberg A/S forklarer, at de ikke finder det rimeligt eller nyttigt at 

give oplysninger om de enkelte medlemmers vederlag. Når der er tale om en bestyrelse, der ikke 

anses som værende uafhængig efter de gældende anbefalinger, mener vi, de burde være mere 

gennemsigtige i deres vederlagspolitik. Ved at følge halvdelen af de andre C20-selskaber og oplyse 

om lønnen på individniveau, kan Carlsberg A/S sende et klart signal om, at de ikke har noget at 

skjule i aflønningen af deres bestyrelse.  

 

NORDEN A/S har etableret en vederlagskomité bestående af tre medlemmer. Komitéen mødtes tre 

gange i 2008, og det er dennes ansvar at sikre, lønningerne er i stand til at rekruttere og fastholde 

kompetente medarbejdere64. Aktionærgruppen hos NORDEN A/S, ses af figur 3.1. Et af komitéens 

medlemmer er, ud over at være næstformand i NORDEN A/S’ bestyrelse, også direktør og 

bestyrelsesmedlem i A/S Motortramp. A/S Motortramp er NORDEN A/S’ største aktionær med en 

aktiebeholdning på 26,6%. Derudover er NORDEN A/S’ bestyrelsesformand, som også sidder i 

vederlagskomitéen, tidligere direktør i A/S Motortramp. Vederlagene til bestyrelsen, som bliver 
                                                
63 Jf. aktieselskabslovens § 67 er det muligt at lave vedtægter, der giver mulighed for aktieklasser med op til ti gange 
mere stemmeværdi.  
64 Link 8 

Figur 3.0 
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Kilde: Norden A/S Årsrapport 2008 

Figur 3.1 

endelig godkendt på selskabets generalforsamling, kan som følge heraf blive påvirket af et medlem 

i vederlagsudvalget, som vi ikke opfatter som værende uafhængigt. Den næststørste aktionær i 

NORDEN A/S er Kristiansands Tankrederi A/S med 21,5%, og den tredjestørste aktionær er 

NORDEN A/S selv, med 4,96% egne aktier65.  I 

NORDEN A/S’ bestyrelse sidder der, ud over de 

tilknyttede til A/S Motortramp, to medlemmer, der 

er tilknyttet Kristiansands Tankrederi A/S. En af 

dem sidder også i vederlagskomitéen.  

 

Gennem denne analyse kan vi nu konstatere, at to 

medlemmer af NORDEN A/S’ vederlagskomité, 

på nuværende tidspunkt, er tæt tilknyttet 

henholdsvis den største og næststørste aktionær 

med en samlet ejerandel på 48,1%. Vi har her med to aktionærer at gøre, som har utrolig meget 

magt, når der skal stemmes om beslutninger som eksempelvis vederlaget til bestyrelsen på 

selskabets generalforsamling. Vi mener, at oplysninger som disse, er yderst relevante for den 

enkelte regnskabsbruger, da det ellers kan være svært at gennemskue, hvem der er et uafhængigt 

bestyrelsesmedlem, og hvem der ikke er. I NORDEN A/S’ separate corporate governance-materiale 

nævnes det, at enkelte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har tilknytning til store 

aktionærer. Dette oplyses på tre linjer af den ellers 17 sider lange rapport. Derudover mener 

NORDEN A/S selv, at de overholder uafhængigheden for generalforsamlingsvalgte 

bestyrelsesmedlemmer.  

 

Vi mener, gennemsigtighed i selskabernes årsrapport er vejen frem, og vi går ind for oplysninger 

om lønningerne på individniveau. Dette er med til at formindske en mistillid og skepsis over for det 

enkelte selskab. Når dette er sagt, er det ikke nemt at måle, hvor meget det gavner den enkelte 

regnskabsbruger at vide, hvor meget honoraret udgør til henholdsvis formanden, næstformanden og 

det menige medlem i bestyrelsen. Vi er dog af den opfattelse, som lyder ”better safe than sorry”, og 

mener, at det kan gøre en forskel for den enkelte regnskabsbruger. Dette vil give den enkelte en 

mulighed for selv at lave en vurdering. Det er selvfølgelig igen en afvejning af ”nice to have” og 

”need to have”, men vi mener ikke, oplysninger om den enkeltes vederlag i bestyrelsen kræver 

mange ressourcer af selskabet.   

                                                
65 2008 beholdninger 
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Vi må med NORDEN A/S konstatere, som ved Carlsberg A/S, at når der er tale om bestyrelser, som 

vi ikke anser for værende uafhængige, kan dette resultere i en øget mistillid og skepsis, når der ikke 

oplyses om den individuelle aflønning af selskabets generalforsamlingsvalgte 

bestyrelsesmedlemmer.  

 

Efter finanskrisen er ledernes aflønning blevet et uhyre følsomt emne, og professor Steen Thomsen 

fra CBS forudser, at danske bestyrelsers ret til ikke at offentliggøre ledernes lønninger vil komme 

under et alvorligt pres i den kommende tid66. Når lederne har vist, at de ikke selv kan finde ud af at 

drive virksomhed, så må politikerne hjælpe dem med det, siger Steen Thomsen. For at undgå 

strammere lovgivning på området er professor i selskabsret, Poul Krüger Andersen og adm. direktør 

for ATP og medlem af Komitéen for god Selskabsledelse, Lars Rohde enige om, at der skal være en 

stærkere ejerkreds, der viser aktivt ejerskab. Lars Rohde sætter sin lid til de gældende anbefalinger, 

der er i Danmark, dog med opstramninger. Han har dog også forståelse for dem, der går ind for øget 

lovgivning, når vi har set banker privatisere deres overskud og socialisere deres underskud67. I 

Tyskland er der allerede vedtaget bestemte løn og bonusregler på baggrund af finanskrisen, og de er 

således de første med stramninger gennem lovgivningen68.     

  

Selskaberne forsøger at have en vederlagspolitik, der kan være med til at rekruttere og fastholde 

kompetente medarbejdere. Selskaberne kigger blandt andet på andre selskabers løn i samme 

branche for at kunne tilbyde et konkurrencedygtigt vederlag. Vi finder det generelt positivt, at 

selskaberne holder øje med hinandens lønninger, men kan også se et muligt problem i dette. Hvis 

der eksempelvis sammenlignes bestyrelseslønninger med et selskab fra samme branche, hvor 

bestyrelsen ikke anses som værende uafhængig, kan der muligvis vedtages et vederlag, der ligger på 

et kunstigt højt niveau. Dette kan resultere i, at bestyrelser med ikke-uafhængige 

bestyrelsesmedlemmer, som før beskrevet, kan være med til at skabe højere lønninger for selskaber 

i samme branche, der dog har en fuldstændig uafhængig bestyrelse. Dette er ikke noget vi kan 

underbygge eller konkludere, men det er stadig med til at opdrive en skepsis for bestyrelsens 

lønninger i danske C20-selskaber. Vi er dog ikke af den opfattelse, at aktionærerne ikke vil skride 

ind over for lønningerne, hvis de kommer op på et alt for højt niveau, sammenligning eller ej.  

 

                                                
66 ”Dansk skepsis overfor skrappere regler”, Dagbladet Børsen, Executive, 11.9.2009 
67 ”Dansk skepsis overfor skrappere regler”, Dagbladet Børsen, Executive, 11.9.2009 
68 ”Skærpede bonusregler vedtaget i Tyskland”, Dagbladet Børsen, Executive, 11.9.2009 
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3.2.4 Beskæftigelse ud over bestyrelseshvervet 

 

Vi har gennem vores analyse af de danske C20-selskaber 

konstateret, at bestyrelsesmedlemmerne ofte besidder flere hverv, 

enten i andre bestyrelser eller i direktioner. Anbefalingerne kommer 

ind på, hvor mange hverv et bestyrelsesmedlem bør have, når 

personen sidder i en direktion i et aktivt selskab.  

 

Anbefalingen, som er beskrevet nærmere i det tidligere afsnit 2.1.3.1, lyder således: 

 

”Det anbefales, at et bestyrelsesmedlem, der samtidig indgår i en direktion i et aktivt selskab, ikke 

beklæder mere end tre menige bestyrelsesposter eller én formandspost og én menig bestyrelsespost 

i selskaber, der ikke er en del af koncernen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder”. 

 

Anbefalingerne kommer således med klare retningslinjer om, hvor mange hverv et 

bestyrelsesmedlem må have ved siden af posten i direktionen.  

  

Ved gennemgangen af C20-selskaberne har vi fået en klar fornemmelse af selskabernes holdninger 

til andre erhverv. Langt de fleste selskaber har ikke sat en grænse for, hvor mange hverv et 

bestyrelsesmedlem må have ud over bestyrelsesposten. De går mere op i, om det enkelte 

bestyrelsesmedlem passer jobbet på en tilfredsstillende måde. Flere selskaber overholder således 

heller ikke anbefalingen, og vi har set eksempler på bestyrelsesmedlemmer, der har væsentlig flere 

end anbefalet. Vestas A/S oplyser i deres årsrapport, at et medlem af bestyrelsen sidder som 

bestyrelsesformand i 31 andre selskaber, er næstformand i yderligere 12 selskaber og har en række 

andre tillidserhverv. Vestas A/S kommenterer ikke dette yderligere og nævner ikke dette under 

afsnittet med anbefalinger, de ikke følger. Her savner vi en kommentar fra Vestas A/S, der 

beskriver, hvordan de tager højde for og sikrer sig, at medlemmerne har tid til hvervet i bestyrelsen. 

Dette vil være med til at give regnskabsbrugeren besked om, at Vestas A/S er opmærksom på sagen.  

William Demant A/S skriver, at de sikrer sig, at det enkelte medlem, som er på valg, har tid til 

hvervet som bestyrelsesmedlem, men ellers er der ikke yderligere kommentarer fra deres side. 

William Demant A/S nævner ikke, om der eventuelt sker en yderligere evaluering, hvis et 

bestyrelsesmedlem får nye hverv efterfølgende. Vi så gerne, der skete en løbende evaluering af 

medlemmernes hverv, således at det bliver en kontinuerlig proces for selskabet. Vi har tidligere 

Tabel 3.5 
 

Selskaber i fokus 

- Novo Nordisk A/S 
- Vestas A/S 
- William Demant A/S 
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været inde på, at vi savner flere oplysninger fra selskaberne, og dette må stadig siges at være 

tilfældet, når det gælder bestyrelsesmedlemmernes øvrige hverv. 

 

Nogle selskaber skriver, at de følger anbefalingerne for god selskabsledelse. Vi er dog af den 

opfattelse, at de måske ikke har gennemarbejdet dem grundigt nok. Novo Nordisk A/S skriver, at de 

følger samtlige anbefalinger for god selskabsledelse, men ved nærmere gennemgang kan vi 

konstatere noget andet. De har således et bestyrelsesmedlem, der besidder flere hverv end anbefalet. 

Selskabet skriver dog i deres separate corporate governance-rapport, at ingen medlemmer af 

bestyrelsen, der er i direktionen i et aktivt selskab, besidder mere end tre menige bestyrelsesposter, 

eller ét formandskab og én post som menigt medlem i selskaber uden for koncernen. Det ser ud til, 

at Novo Nordisk A/S ikke har fået tilpasset deres corporate governance-rapport, da vi kan 

konstatere, at et bestyrelsesmedlem besidder en direktionspost i et aktivt selskab samt to 

formandskaber i bestyrelser uden for koncernen. Det kan være en forglemmelse fra Novo Nordisk 

A/S’ side, men det er ikke tilfredsstillende og således tillidssvækkende, at regnskabsbrugere ikke 

kan stole på de oplysninger, selskaberne offentliggør. 

 

3.2.4.1 Konsekvenser ved beskæftigelse ud over bestyrelseshvervet 

 

Når et bestyrelsesmedlem i et stort dansk selskab, som C20-selskaberne er, har flere hverv ud over 

bestyrelseshvervet, kan det være med til at sende forskellige signaler til regnskabsbrugeren. Disse 

signaler kan enten prioriteres højt eller lavt hos regnskabsbrugeren.  

 

Vi har nedenfor listet to hovedpunkter vedrørende konsekvenser, ved at have flere hverv ud over sin 

bestyrelsespost. 

o Prioritering af arbejdsopgaver 

o Dybere indsigt  

 

Prioritering af arbejdsopgaver 

 

Når et bestyrelsesmedlem har mange hverv, sker der en naturlig prioritering af personens tid, fokus 

og arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne vil sandsynligvis blive prioriteret i den rækkefølge, personen 

finder det mest hensigtsmæssig for sig selv. Dette resulterer i, at aktionærernes interesser kan 

risikere at blive tilsidesat for egne interesser. Aktionærerne kan risikere at have 
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bestyrelsesmedlemmer, der ikke har sat sig ordentligt ind i tingene, inden vigtige strategiske 

beslutninger træffes. Den enkelte aktionær kan kun håbe på, at bestyrelsesmedlemmet prioriterer 

deres selskab frem for andres. Manglende fokus kan være fatalt i bestyrelser, da mange af de 

beslutninger, der træffes, er med til at gøre selskabet til, hvad det er i dag. Sker det, at et 

bestyrelsesmedlem har for meget at lave ved siden af sin bestyrelsespost, kan det risikeres, at 

personen har tilbøjelighed til blot at følge de andre uden at virke kritisk eller uden at stille de rigtige 

spørgsmål til. Har man eventuelt en bestyrelse med uafhængige og ikke-uafhængige medlemmer, 

hvor den uafhængige del af bestyrelsen har for mange hverv og nedprioriterer sit bestyrelsesarbejde, 

så kan den ikke-uafhængige have nemmere ved at påvirke de andre. Mange forskellige 

arbejdsopgaver i forskellige selskaber kan være med til at påvirke den enkeltes overblik og 

engagement. Det kan være svært at holde sig helt ”up to date” med de seneste udviklinger og 

tendenser inden for hvert selskab. Hvis bestyrelsesmedlemmet i forvejen har prioriteret sine 

arbejdsopgaver, betyder det et naturligt fravalg af de opgaver, personen ikke finder så vigtige nu og 

her. Dette kan være med til at svække det drive, man forventer hos det enkelte medlem af en 

bestyrelse. For mange hverv kan derfor være med til at sende signaler til regnskabsbrugeren om, at 

der ikke bliver lagt den nødvendige tid til bestyrelsesarbejdet, for at kunne tjene aktionærernes 

interesser på bedst mulig vis. Dette mener vi, kan være med til at skabe en negativ opfattelse af 

selskabet og i værste fald holde investorer væk. Vi kunne i ovenstående analyse konstatere, at ikke 

mange selskaber har regler for, hvor mange hverv det enkelte medlem må have ud over sin post som 

generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem. Dette, mener vi, kan være med til at sende de forkerte 

signaler vedrørende de enkelte medlemmers prioritering af bestyrelsesarbejdet. Det er absolut ikke 

en fordel for selskabet, hvis regnskabsbrugeren går hen og får en opfattelse af, at det enkelte 

medlem besidder mange poster for honorarets skyld. For at selskaberne skal undgå denne mulige 

negative opfattelse, er det vigtigt, at de har en grundig evaluering af bestyrelsesarbejdet, som 

analyseret i tidligere afsnit 3.2.2. Man kan tale om et tveægget sværd, da mange 

bestyrelsesmedlemmer vælges, ud fra den baggrund de har. Her tæller erhvervsmæssig erfaring som 

et stort plus, og hvis den relevante erfaring ikke besiddes, kan de blive valgt fra. Dette underbygges 

af en erfaren bestyrelsesformand, som nævner, at der mindst skal besiddes en håndfuld 

bestyrelsesposter, før man er interessant i bestyrelsesregi i selskaberne69. 

 

                                                
69 ”Bestyrelsesformand på fuld tid”, DK 1000 – Børsen business magasin, 30.9.2009 
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Dybere indsigt 

 

Bestyrelsesmedlemmer skal have et indgående kendskab til det 

selskab, de sidder i bestyrelsen i. De skal kende til markedet, til 

kunderne og hele konteksten omkring. Der stilles store krav til 

bestyrelserne, og ofte er de kandidater, der er på valg, meget erfarne 

folk såvel erhvervs- som uddannelsesmæssigt. Ved at have flere 

hverv er det enkelte medlem også med til at have en indsigt i andre 

selskaber. Dette kan være selskaber i samme branche, men også 

selskaber uden for branchen kan være med til at bidrage med en 

dybere indsigt. Ved at have fingeren på pulsen flere steder, kan det enkelte medlem sikre sig, at 

han/hun er opmærksom på situationer, der skal tages højde for. Selskaberne finder således også 

bestyrelsesmedlemmer med flere bestyrelsesposter mere interessante, end bestyrelsesmedlemmer 

med en enkelt post. Vi mener således, at flere hverv kan være med til at gavne det selskab, hvori 

bestyrelsesbeslutningerne bliver truffet. Som Nørby-anbefalingerne kommer ind på, er det vigtigt, at 

det enkelte medlem gør sig klart, hvor tidskrævende jobbet er. Dette er for at kunne varetage jobbet 

på en tilfredsstillende måde og ikke skabe unødvendig tvivl om, hvorvidt arbejdet i bestyrelsen er 

gjort tilfredsstillende. 

 

3.2.5 Opsamling C20-analyse 

 

Vi kan på baggrund af vores analyse af de danske C20-selskaber konkludere, at vi anser to 

selskabers bestyrelser som værende ikke-uafhængige. Disse to selskaber er Carlsberg A/S og 

NORDEN A/S. Grunden til dette er, at begge bestyrelser har personer med tilknytning til hoved- 

eller storaktionærer. Konsekvenserne ved en ikke-uafhængig bestyrelse kan være et dårligt 

omdømme samt være med til at svække tilliden hos aktionærer og andre interessenter. Den 

manglende tillid kan afføde en skepsis imod selskabet, som i værste fald kan skræmme investorer 

væk fra selskabet, såvel nuværende som potentielle. Selskabets bestyrelsesmedlemmer, der ikke er 

uafhængige, kan ligeledes komme til at mangle den objektive sans i forhold til egne interesser. De 

vil således kunne risikere udelukkende at varetage egne interesser. Den nære tilknytning til hoved- 

eller storaktionærer giver bestyrelsen en mulighed for at påvirke stemmerne på sin egen 

generalforsamling. Det vil således blive nemmere at få beslutninger, der skal stemmes om, 

gennemført. 

Boks 3.0 
 Nørby-anbefalingerne 

kommenterer: 
”Det er væsentligt, at det enkelte 

bestyrelsesmedlem på forhånd gør 

sig klart, hvilke tidsmæssige krav 

bestyrelsesarbejdet stiller og 

afsætter tilstrækkelig tid til sine 

opgaver i bestyrelsen” 
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Carlsberg A/S oplyser i deres årsrapport, hvordan, de mener, sammensætningen af 

bestyrelsesmedlemmer med erhvervserfaring og akademisk baggrund er med til at sikre 

kvalificerede beslutninger. NORDEN A/S derimod kommenterer ikke på bestyrelsesmedlemmernes 

særlige kompetencer, da de mener, at aktionærernes ønske må være, om den samlede bestyrelse kan 

løfte opgaven.  

 

Vi har i afsnit 3.2.2.1 konstateret, at to sæt anbefalinger for danske C20-selskaber med fokus på 

fordeling af ejerskab kan være en mulighed. Det er for os et tveægget sværd, der gør det vanskeligt 

at argumentere for eller imod. Ulemperne ved to sæt er dels ressourcekrævende, men også at det 

kræver væsentligt mere af den enkelte regnskabsbruger. Anvendelsen af to sæt anbefalinger kan 

også give fordele, da øget fokus på de forskellige ejerskaber giver et bedre overblik, såfremt 

regnskabsbrugeren sætter sig ind i begge sæt anbefalinger. Det er således ikke alle, der er enige med 

Lars Nørby om en mere ensartet rapportering. Vi vurderer dog også, at en mere ensartet 

rapportering vil være at foretrække. Dette vil bibeholde det ene sæt anbefalinger, men gøre det 

endnu nemmere, at sammenligne på tværs af selskabernes rapportering, selvom der er forskellige 

slags ejerskaber. Ud over dette vil det gøre et eventuelt uafhængigt kontrolorgan i stand til at 

sanktionere selskaber, der ikke overholder de fastsatte regler.  

 

Gennem denne afhandling har vi fået et indblik i, hvor meget fokus der er på corporate governance. 

Dette giver os allerede nu en fornemmelse af, at selskaberne ikke kan skrive for meget om det. Det 

er dog vores klare holdning, at det er nødvendigt at lave en afvejning af ”nice to have” og ”need to 

have”, således der ikke kommer en overflod af unødvendige informationer, der udelukkende vil 

bidrage til forvirring for regnskabsbrugeren.   

 

Ved gennemgangen af de analyserede selskaber kan vi se, der er 

splittelse i oplysningen om den individuelle aflønning. Halvdelen af 

selskaberne har valgt at oplyse om vederlagene på individniveau, 

og den anden halvdel oplyser ikke om det. Forklaringen, på hvorfor 

honoraret ikke oplyses på individniveau, er gennemgående den 

samme. Selskaberne finder det ikke i offentlighedens interesse og 

mener ikke, at det skaber mere værdi for aktionærerne. 

Aktionærerne bør ifølge flere selskaber være i stand til at vurdere det samlede bestyrelseshonorar 

uden at se individuelle aflønninger. Denne holdning deler vi dog ikke og mener, at det øgede fokus 

Boks 3.1 
 På baggrund af analysen 

mener vi: 
Bestyrelser bør ikke skjule 

individuelle lønninger. 

Ikke-uafhængige bestyrelser bør 

især ikke skjule individuelle 

lønninger. 
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fra interessenterne på aflønningen gør, at der bør oplyses om de individuelle medlemmers honorar i 

årsrapporten og på hjemmesiden. 

 

Mange selskaber har etableret en vederlagskomité, der vurderer og fremlægger vederlagene. 

Etablering af en vederlagskomité ændrer dog ikke på, om der oplyses på individniveau.  

Manglende oplysning om vederlag på individniveau kan, som under manglende uafhængighed, 

være med til at øge skepsissen og mistilliden til selskaberne. Selskaber med ikke-uafhængige 

bestyrelser, som Carlsberg A/S og NORDEN A/S, er med til at øge fokus vedrørende oplysninger 

om vederlaget. Her mener vi, oplysninger om individuelle honorarer i bestyrelsen og generel mere 

åbenhed kan være med til at formindske skepsis og mistillid fra regnskabsbrugeren. Vi kan dog 

konstatere, at begge selskaber ikke oplyser om lønninger på individuelt niveau.  

  

Mange selskaber sammenligner lønninger med deres konkurrenter 

inden for samme branche. Sammenlignes der med et selskab, hvor 

der er tvivl, om en uafhængig aflønning har fundet sted, kan der 

opstå et problem. Dette mener vi, kan resultere i en tvivl over for 

lønninger i selv uafhængige bestyrelser. Vi mener derfor, at 

sammenligninger ikke skal være den bærende kraft i 

honorarfastsættelsen. 

 

3.2.6 Kobling af revisionsteori 

 

Vi er nu færdige med vores C20-analyse vedrørende uafhængighed i bestyrelsen og kan nu 

sammenholde og vurdere, hvorvidt revisionsteorien kan anvendes på bestyrelsen og dens 

medlemmer. Vi henviser til afsnit 2.2 for en gennemgang af uafhængighedsteorien for revisorer. I 

det følgende vil uafhængighedsteorien således kun kort blive opsummeret. Af tabel 3.6 fremgår 

opsamlingen af uafhængighedsteorien for revisorer som præsenteret tidligere.  

 

 

 

 

 

 

Boks 3.2 
 På baggrund af analysen 

mener vi: 
Manglende oplysninger 

vedrørende individuelle 

lønninger kan være med til at 

øge skepsissen og mistilliden til 

selskabet. 
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Tabel 3.6 

The IFAC Code of ethics for professional 

accountants 

- Independence in mind 

o Den enkelte revisor skal udvise 

integritet, objektivitet og professionel 

skepsis 

- Independence in appearance 

o Revisor skal overveje, hvordan denne 

opfattes af omverdenen 

Mautz og Sharaf 

- Practitioner independence 

o Programmeringsuafhængighed 

o Rapporteringsuafhængighed 

- The Independence of the profession 

o Hele revisionsprofessionen skal opfattes 

som tillidsfuld 

 

David Flint 

- Fri for personlige og økonomiske interesser 

- Forhold der påvirker uafhængigheden: 

o Kvalifikationer 

o Organisatorisk tilrettelæggelse 

o Arbejdsmiljømæssige betingelser 

- Kan sterilt objektivt miljø opnås? 

o Uddannelse, kultur, politisk 

overbevisning m.v. 

- Revisor skal være upartisk og objektiv og sikre 

godt omdømme 

o Én revisor kan ødelægge det for mange 

– regnskabsskandaler 

- Status i organisationen 

o Skadeligt for revisor at være i hverv, 

hvor denne ikke fremstår uafhængigt 

Tom Lee 

- Uafhængigheden sikres, hvis der kan kræves 

økonomiske sanktioner mod en revisor, der ikke 

handler uafhængigt 

- Revisor har personlige økonomiske interesser i 

at gøre et godt stykke arbejde 

o Flere og måske bedre opgaver 

- Et langsigtet perspektiv er mere lønsomt end at gå 

efter de kortsigtede fristelser 

 

 

3.2.6.1 Independence in mind 

 

Her er nøgleordene for revisor integritet, objektivitet og professionel skepsis. I de danske 

bestyrelser mener vi, der skal være stor integritet. Det er utrolig vigtigt, at bestyrelsen har en 

sammenhæng i de fastsatte principper og værdier, hvilket skal afspejles i dennes handlinger. Det er 

på den måde, bestyrelsen får sat de strategiske målsætninger for selskabet, så de får skabt en vision 

og mission, der på længere sigt tjener aktionærerne på bedst mulig vis. Bestyrelsesmedlemmer bør 

også være i en sindstilstand, som revisorerne, hvor de ikke lader sig påvirke af udefrakommende 
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elementer, såfremt det kan skade uafhængigheden. Ved at lade sig påvirke af udefrakommende 

forhold, kan der ske skade på den objektivitet, vi mener, der bør være i en bestyrelse i forhold til 

egne interesser. I selskaber som Carlsberg A/S og NORDEN A/S har vi gennem vores C20-analyse 

set eksempler på, at den objektivitet er truet, da over halvdelen af bestyrelsernes medlemmer ikke 

anses som værende uafhængige.  

 

Den professionelle skepsis omhandler, at revisor skal bevare sine kritiske spørgsmål og ikke lade 

sig påvirke. Dette kan udmærket henføres til bestyrelsen, der ikke må lade sig påvirke af 

direktionen eller andre interessenter. Bestyrelsen må ikke gå på kompromis med sine evalueringer 

af direktionen, og formanden må ikke gå på kompromis med sine evalueringer af bestyrelsen. Dette 

har vi desværre set eksempler på i vores C20-analyse, hvor flere selskaber ikke har nogen fast 

evalueringsprocedure. Uden en fast evalueringsprocedure, mener vi, der er en større risiko for, at 

vigtige faresignaler kan blive overset i forhold til uafhængigheden. En fast evalueringsprocedure, 

med eventuel inddragelse af ekstern bistand, vil være med til at sikre uafhængigheden i selskabet.  

Dette vil ligeledes sende et signal til regnskabsbrugeren om, at der er taget hånd om 

evalueringsproceduren. 

 

3.2.6.2 Independence in appearence 

 

”Indepence in appearence” beskæftiger sig med, hvorledes revisor bliver opfattet af omverdenen, og 

hvordan der bør ageres over for tredjemand. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer 

bør være klar over, hvordan de opfattes af omverdenen. Dette gælder, som for revisorer, i deres 

fremtoning og ageren. Revisor skal, over for en oplyst og velinformeret uafhængig tredjemand, 

undgå, at denne tredjemand får opfattelsen af, at revisoren har gået på kompromis med nogle af 

elementerne i ”Independence in mind”. Lad os koble dette på et bestyrelsesmedlem og se, om det 

giver mening. Et bestyrelsesmedlem bør være klar over, hvordan han/hun opfattes af omverdenen. 

Medlemmet bør være opmærksomt på, hvordan det skal agere i forskellige sammenhænge, så det 

fremstår positivt for selskabet. Ved at fremstå positivt for selskabet og dets aktionærer, undgår 

bestyrelsesmedlemmerne at blive opfattet som nogle, der går på kompromis med deres integritet. 

Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen, så snart den kommunikerer med offentligheden, gør sig klart, 

hvad den skal oplyse om, og hvordan den skal gøre dette. Vi har tidligere konkluderet i vores C20-

analyse, at hvis en bestyrelse bliver opfattet som værende ikke-uafhængig, kan det være skadeligt 

for selskabets omdømme. Det er derfor meget vigtigt, at bestyrelsen overvejer, hvordan den bliver 



Uafhængighed i C20-bestyrelserne 

~ 74 ~ 

 

opfattet af sin omverden. Dette viser os ydermere, at ”Independence in appearence” er yderst 

relevant i bestyrelsessammenhænge, hvilket giver os belæg for denne kobling af revisionsteori.   

 

”The Code” anerkender, at en revisor ikke kan være 100% uafhængig i en erklæringsopgave. ”The 

Code” mener, at revisor skal vurderes af en velinformeret tredjemand, som skal vurdere, om der er 

tale om uacceptable forhold. Vi er enige i dette og mener, at det er umuligt for en bestyrelse at være 

total uafhængig og uden økonomiske, finansielle eller øvrige interesser i selskabet. De steder vi har 

identificeret ikke-uafhængige bestyrelsesmedlemmer, kan man dog få mistanke om, at egne 

interesser bliver plejet i højere grad end hos uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Det er bestyrelsens 

job at varetage aktionærernes interesser bedst muligt. En bestyrelse skal således ikke varetage 

offentlighedens interesse på samme måde, som en revisor er forpligtet til. 

 

Som vi tidligere har været inde på, skriver Nørby-anbefalingerne, at en bestyrelse eventuelt kan tage 

ekstern bistand ind, når der skal evalueres. Ekstern bistand kan være med til at afhjælpe problemet 

omkring selvevaluering, der ofte finder sted i bestyrelser i dag. Ved at have ekstern bistand, der går 

ind og vurderer, om der er tale om uacceptable forhold, kan man forbedre bestyrelserne på sigt. 

Dette vil bringe fokus på de områder, som bestyrelsen måske ikke engang selv er klar over kan være 

en trussel mod uafhængigheden.  

 

3.2.6.3 Mautz og Sharaf 

 

Mautz og Sharaf skriver, som beskrevet i afsnit 2.2.2.1 om henholdsvis ”Practitioner-independence” 

og ”The independence of the profession”. Disse to former for uafhængighed vil vi i det følgende gå 

i dybden med og vurdere, hvorvidt vi mener, om disse kan anvendes på bestyrelsen i et selskab.  

 

Practitioner-independence 

 

”Practitioner-independence” beskriver, hvordan revisoren bliver opfattet af omverdenen. Det ligger 

således meget op af begrebet ”Independence in appearence”, som er beskrevet på forrige side. 

Mautz og Sharaf har dog stillet nogle værktøjer op og delt kategorien op i tre dimensioner af 

uafhængighed. Vi har udvalgt to relevante dimensioner, vi her vil analysere og vurdere, hvorvidt de 

kan kobles på bestyrelseshvervet.  
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Programmeringsuafhængighed 

Denne uafhængighed er efter vores mening ikke 100% anvendelig på bestyrelserne, men der kan 

dog findes ligheder, hvor den kan anvendes. Hvis en bestyrelse skal have programmerings-

uafhængighed, skal den selv have frihed til at vælge teknikker og procedurer for dens arbejde. Dette 

kan være bestyrelsens politikker, der skal bruges til at indføre god selskabsledelse. De skal således 

være i stand til selv, og uafhængigt af andre parter, at udvikle deres kommunikationspolitik, 

vederlagspolitik, evalueringspolitik mv. Denne uafhængighed, for selv at styre og tilrettelægge, har 

bestyrelserne mulighed for i dag. De skal dog tage hensyn til anbefalingerne på området. 

Uafhængighed er vigtigt for revisor, da han/hun kan blive påvirket af en tredjepart, som tjener sine 

egne interesser og derved ikke offentlighedens, som revisor skal. Bestyrelsen har ikke på samme 

måde dette trepartsforhold, hvorfor vi ikke finder denne uafhængighed fuldt ud anvendelig på 

bestyrelsen, som hovedsageligt selv konstruerer selskabets politikker.  

 

Rapporteringsuafhængighed 

Vi beskrev i afsnit 2.2.2.1 hvordan revisor skal have mulighed for at rapportere til hvem, denne 

finder det nødvendigt, den såkaldte rapporteringsuafhængighed. Denne uafhængighed, mener vi 

også, bør være til stede i bestyrelserne. Det skal dog nævnes, at der er nogle helt faste krav til 

børsnoterede selskaber med hensyn til offentliggørelse af informationer. Krav, som denne 

afhandling ikke kommer nærmere ind på. Da vi arbejder med retningslinjer inden for god 

selskabsledelse, er det muligt for bestyrelsen at vurdere mængden og omfanget af informationer 

vedrørende emnet. Den har således mulighed for at rapportere, om det den finder nødvendigt, til 

hvem den finder det relevant for. Rapporteringsuafhængigheden er således til stede i bestyrelserne, 

hvorfor koblingen til revisors rapporteringsuafhængighed findes anvendelig. Det kan diskuteres om 

bestyrelsernes offentliggørelse af anbefalingerne er tilstrækkelig, men muligheden foreligger for det 

enkelte selskab. Som vi har diskuteret tidligere, kan en mere ensartet rapportering vedrørende 

corporate governance være en mulighed at indføre. Ud over de tidligere nævnte konsekvenser ved 

ensartet rapportering, vil en sådan være med til at værne om rapporteringsuafhængigheden, idet et 

ikke-uafhængigt medlem vil have sværere ved at sortere oplysninger fra i rapporteringen.  

  

The independence of the profession  

 

Mautz og Sharaf beskriver, hvordan hele revisionsprofessionen bør opfattes af omverdenen. Det er 

vigtigt, at omverdenen ser revisionsprofessionen som uafhængig, for at give de rigtige 
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forudsætninger for, at revisor kan udføre sit arbejde ordentligt. Bestyrelsen er i dag ikke en 

profession i sig selv, men der kommer flere og flere sammenhænge, der kan tale for bestyrelsen som 

profession, hvilket vi gennemgik i afsnit 1.3.3. Dog er reguleringen heraf ikke direkte at 

sammenligne med revisors. Dette gør denne teori mindre anvendelig på bestyrelserne. Det er ikke 

sådan, at en bestyrelse ikke kan fungere optimalt, hvis alle forudsætninger ikke er opfyldt, som 

tilfældet er i Mautz og Sharaf’s beskrivelse af revisors forhold. Der er dog dele af elementerne, som 

vi mener, kan anvendes. Omverdenen bør se bestyrelsen, som værende i stand til at løfte den 

opgave, der ligger i bestyrelsesarbejdet og have tilliden fra sine interessenter. For at være i stand til 

at løfte denne opgave ligger der nogle formodninger om, at bestyrelsen varetager aktionærernes 

interesser og er uafhængig af egne interesser. De bestyrelser, som vi har identificeret som værende 

ikke-uafhængige, mener vi, kan være med til at svække tilliden hos interessenter i selskaber med 

uafhængige bestyrelser.  

 

3.2.6.4 David Flint 

 

David Flint er ligeledes en revisionsteoretiker, som har beskrevet revisors uafhængighed. Vi vil, 

som i de foregående afsnit, tage de vigtigste elementer i teorien og forsøge at koble dem på 

bestyrelsen.  

 

Personlige og økonomiske interesser 

 

Revisor skal gerne være fri for personlige og økonomiske interesser. Som vi diskuterede i 

ovenstående ”Independence in appearence”, kan bestyrelsen ikke være fuldstændig uden økonomisk 

interesse i selskabet. Det er dog vigtigt, at den økonomiske interesse bliver holdt på et acceptabelt 

niveau, så der ikke opstår et mistillidsforhold mellem bestyrelsen og dennes interessenter. 

Størrelsen på bestyrelsens aflønning kan altid diskuteres, men det er vigtigt, medlemmerne ikke 

kommer med i aflønningsprogrammer, der kan give incitament til at tænke kortsigtet. Sådanne 

økonomiske interesser, kan være med til at skade aktionærernes stilling på længere sigt. 

Bestyrelsens personlige interesser i selskabet bliver svære og umiddelbart unødvendige at fjerne, da 

medlemmerne er ansat af aktionærerne til at tjene dem bedst muligt. Bestyrelsesmedlemmerne er 

rationelle og vil gerne gøre det godt, så de bliver genvalgt og kan fortsætte deres arbejde og 

modtage deres honorar.  
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David Flint kommer ind på flere områder, der påvirker uafhængigheden, dette er forhold som 

kvalifikationer, baggrund og omdømme i professionen.  

 

De personlige kvalifikationer en revisor skal besidde, kan uden tvivl kobles på 

bestyrelsesmedlemmerne. Et bestyrelsesmedlem skal, som revisor, have karakterstyrke og integritet. 

Bestyrelsesmedlemmernes integritet, er i særdeleshed vigtig, som vi skrev under afsnittet 

”Independence in mind”. Ligeledes er medlemmernes karakterstyrke yderst vigtig. Vi bliver i dag, 

mere end i nogen anden tid, påvirket fra omverdenen. Den øgede mulighed for at kommunikere og 

komme igennem til bestyrelsen gennem flere medier, kan, alt andet lige, være med til at påvirke en 

bestyrelses holdninger og beslutninger. Her er det vigtigt, at bestyrelsen ikke lader sig påvirke i 

dens holdninger, når der skal træffes strategiske beslutninger. Når dette er skrevet, kan de mange 

inputs fra omverdenen være med til at give bestyrelsesmedlemmerne inspiration til deres egne 

beslutninger. Hele grundideen, vedrørende karakterstyrke, om ikke at lade sig påvirke, som David 

Flint beskriver, giver her rigtig god mening i forhold til bestyrelsen. Det er også vigtigt, at det 

enkelte medlem er kvalificeret til at kunne varetage de opgaver, der er i bestyrelsen. Hvis det 

enkelte bestyrelsesmedlem ikke er kvalificeret nok og eksempelvis ikke ved nok, om den branche 

selskabet befinder sig i, så kan han/hun have tilbøjelighed til at godskrive de andres beslutninger og 

gøre som dem. Yderligere kan det ske, at der træffes nogle beslutninger, der ikke er til gavn for 

selskabet, da der ikke har været kvalifikationer til stede for at gøre det rigtige. Gennem vores C20-

analyse har vi konstateret, at der er flere selskaber, der ikke oplyser tilstrækkeligt om 

bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer. Oplysninger om medlemmernes kvalifikationer, finder vi 

af stor værdi for regnskabsbrugeren, således at det bliver muligt at foretage en vurdering af, 

hvorvidt medlemmerne er tilstrækkeligt kvalificerede til at sidde i bestyrelsen. Mangel på disse 

oplysninger kan være med til at så tvivl, om de rette kvalifikationer besiddes i de pågældende 

bestyrelser.  

 

David Flint stiller spørgsmålstegn ved, om der kan opnås et fuldstændigt sterilt objektivt miljø hos 

revisorer ud fra omstændigheder som uddannelse, kultur, politisk overbevisning mv. Vi har før 

været inde på, at der ikke kan vælges bestyrelser uden personlige interesser, og vi har ligeledes 

undersøgt, om der er fuldstændig uafhængige bestyrelser i de danske C20-selskaber. Omverdenen er 

med til at skabe vores identitet, og der er unægteligt en mulighed for, at hovedparten af 

medlemmerne i de danske C20-bestyrelser har de samme baggrunde og tilhører samme 
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samfundslag. Vi har også konstateret, gennem vores C20-analyse, at mange bestyrelsesmedlemmer 

går igen i forskellige selskaber. 

 

Som revisor skal man skabe et godt omdømme, ligeledes skal bestyrelserne også skabe et godt 

renommé til omverdenen. En selskabsskandale, hvor bestyrelsen ikke har levet op til sine 

forpligtelser og sit ansvar, kan ligeledes skade renomméet hos andre bestyrelser og være med til at 

øge fokus og stille spørgsmålstegn ved, om de gør deres arbejde godt nok. Vi mener, tilliden 

generelt bliver sat på prøve i bestyrelserne ved skandaler i andre selskaber. David Flint er, som 

Mautz og Sharaf, inde på revisorhvervet som profession og beskriver, hvordan det kan skade hele 

professionens omdømme, at nogle få laver fejl. Bestyrelsen er, som tidligere nævnt, ikke en 

profession på samme måde, men erhvervsskandaler, hvor bestyrelsen bliver stævnet af aktionærer, 

gavner, alt andet lige, ikke andre bestyrelser. Denne situation, med professionens omdømme, kan 

henføres til de ikke-uafhængige bestyrelser, der, som tidligere nævnt, øger skepsissen over for de 

uafhængige bestyrelser.   

Et emne, David Flint også behandler, er status i organisationen. Dette beskriver, hvordan det kan 

være skadeligt for revisor at have andre hverv ud over revisorhvervet, hvor han/hun ikke anses som 

uafhængig. Dette kan skade hele professionens omdømme. I vores empiriske analyse, kunne vi 

konstatere, at mange bestyrelsesmedlemmer har direktørstillinger i andre selskaber, uden der stilles 

spørgsmål til dette. Vi ser umiddelbart ikke problemet i, at bestyrelsesmedlemmer har hverv, hvor 

de ikke anses som værende uafhængige, samtidig med de besidder uafhængige bestyrelsesposter. 

Samtidig lægger anbefalingerne op til, at det ikke behøver at være hele bestyrelsen, der er 

uafhængig. Dette, mener vi, gør revisionsteorien, om at man skal være uafhængig i andre hverv, 

uanvendelig på bestyrelsen. 

 

3.2.6.5 Tom Lee 

 

Tom Lee er kommet med sine teorier om, hvordan revisor får incitamenter til at agere uafhængigt, 

efter både Mautz & Sharaf og Flint. Han kommer dog med nogle nye synsvinkler, som vi vil 

forsøge at koble på bestyrelsen. Tom Lee er den sidste i rækken af revisionsteoretikere, som vi vil 

anvende teori fra.  

 

Uafhængigheden hos en revisor kan sikres på flere måder. En af måderne er, ifølge Tom Lee, 

gennem økonomiske sanktioner. De revisorer, der ikke handler uafhængigt skal sanktioneres. Dette 
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vil give dem incitament til at agere uafhængigt. Ydermere vil det skabe et dårligt image for revisor, 

hvis det afsløres, at han/hun ikke har værnet om uafhængigheden i en arbejdsopgave. Denne 

tankegang, mener vi, delvist kan overføres til bestyrelsen. For at kunne fastsætte sanktioner mod 

dels bestyrelsen men også selskabet, skal vi tilbage til et område, vi tidligere har analyseret. I afsnit 

3.2.2.1 ”Konsekvenserne ved god eller dårlig evaluering”, var vi inde på, at det kan være en 

mulighed med sanktioner. Dette vil kræve, at alle selskaber får en mere ensartet måde at rapportere 

på, således det bliver muligt at kontrollere, om reglerne bliver overholdt. Vi mener bestemt, at en 

risiko for sanktioner vil være med til at give selskaberne incitament til at overholde 

rapporteringskravene. Det ses dog, at Fondsbørsen er opmærksom på, om selskaberne følger ”følg-

eller-forklar”-princippet, og den har således også reageret på manglende grundlæggende 

forklaringer70. Disse sanktioner og ensartet rapportering går hovedsageligt på selskabet. Sanktioner 

mod en ikke-uafhængig bestyrelse vil vi umiddelbart ikke se som en mulighed. Dette ville kræve en 

lovgivning om uafhængigheden i en bestyrelse og indskrænke blandt andet familieejede selskabers 

muligheder betragteligt, samt kræve en 100% professionel bestyrelse. Økonomiske sanktioner mod 

en bestyrelse, grundet ansvarspådragelse, vil vi behandle i afsnit 3.4. Der er dog andre forhold, som 

Tom Lee beskriver, der vedrører incitamenter til at opretholde uafhængigheden som revisor. 

Revisors image bliver forringet ved manglende uafhængighed, hvilket er et forhold, vi også mener, 

er gældende for bestyrelsesmedlemmer. Vi mener, det er vigtigt, at bestyrelsen værner om sin 

uafhængighed. Sker dette ikke, kan det give et dårligt image hos aktionærer, såvel som hos andre 

interessenter. 

 

Tom Lee beskriver et andet område, som vi mener, kan anvendes 

direkte på bestyrelsen. Han påpeger, at revisor selv har personlige 

økonomiske interesser i at gøre et godt stykke arbejde. Ved at gøre 

et godt stykke arbejde kan revisor have bedre muligheder for at få 

flere og bedre opgaver i fremtiden. Dette betyder, alt andet lige, 

øget personlig indtjening.  Et nyt bestyrelsesmedlem vælges af 

generalforsamlingen. Forinden udvælgelsen har den nuværende 

bestyrelse ofte indstillet nogle kandidater til posten. Kandidaternes 

CV er altafgørende for at blive valgt ind i toppen af dansk erhvervsliv. Dette gælder deres faglige 

såvel som deres erfaringsmæssige kunnen. De nuværende bestyrelsesmedlemmer har et klart 

incitament til at agere så professionelt som muligt, således de har mulighed for at blive valgt ind i 

                                                
70 ”Kontrol af børsnoterede selskaber i Danmark”, Revision og Regnskabsvæsen, nr. 3 marts 2009 

Boks 3.3 
 

Tom Lee: 

Revisor har personlige 
økonomiske interesser i at gøre 

det godt. 

På baggrund af analysen 
mener vi: 

Bestyrelsesmedlemmet har 
personlige økonomiske interesser 

i at gøre det godt. 
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andre bestyrelser. Ved at agere professionelt og skabe gode resultater opnår de et godt ry til 

omverdenen, samtidig med at de har tilfredse aktionærer. Dette ry kan være en stor fordel, når andre 

selskaber kigger efter nye bestyrelsesmedlemmer. Ved at tænke langsigtet, som bestyrelsesmedlem, 

kan man være med til at sikre sig selv en bedre mulighed for fremtidige bestyrelsesposter. 

En af Tom Lee’s konklusioner er, som beskrevet under teorien, at fordelene ved et langsigtet 

personligt maksimeringsperspektiv overstiger fordelene ved et kortsigtet personligt 

maksimeringsperspektiv. Dette, mener vi også, er gældende for bestyrelsesmedlemmerne. Man kan 

så diskutere, om bestyrelsesmedlemmer, der overvejer at trække sig tilbage, tænker mere kortsigtet 

end andre medlemmer, da de ikke skal ud og have nye bestyrelsesposter. Dette er dog en hel 

analyse i sig selv, som vi ikke vil komme nærmere ind på i denne afhandling.  

  

3.2.7 Delkonklusion 

 

Vi har nu været igennem koblingen af revisionsteorien på bestyrelsen og dens medlemmer og kan 

således lave en delkonklusion på, hvorvidt revisionsteorien er anvendelig i bestyrelsesøjemed.  

Gennem analysen har vi fundet mange områder, hvor revisors uafhængighedsteori kan anvendes i 

bestyrelseshvervet. 

  

”Independence in mind” kan godt anvendes på bestyrelsen. Integritet er et nøgleord, som både er 

vigtigt for revisor og for det enkelte bestyrelsesmedlem. Således mener vi også, at det er vigtigt for 

medlemmer i bestyrelsen at være i en sindstilstand, hvor de kan abstrahere fra påvirkninger såvel 

udefra som indefra, såfremt disse kan skade uafhængigheden. Disse påvirkninger kan nedbringe den 

objektivitet, der er vigtig at besidde som bestyrelsesmedlem.  

 

Vi har vist, at ”Independence in appearence” godt kan anvendes på bestyrelsen og dens medlemmer. 

Dette gælder omverdenens opfattelse af bestyrelsesmedlemmets arbejde, således det fremstår 

positivt for selskabet. Det er dog ikke muligt for et bestyrelsesmedlem at være uden økonomiske, 

finansielle og andre interesser i selskabet.  

 

Vi kan konkludere, at nogle af elementerne i Mautz og Sharaf’s teori om uafhængighed er direkte 

anvendelige på bestyrelsesmedlemmerne, mens andre er mindre anvendelige. Programmerings- og 

undersøgelsesuafhængighed er ikke 100% anvendelig på bestyrelsesmedlemmer. Forhold som at 

have adgang til materiale i selskabet og muligheden for at bestyrelsen selv udarbejder selskabets 
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politikker, finder vi dog anvendelige. Rapporteringsuafhængigheden, mener vi godt, kan anvendes i 

bestyrelserne, da det er vigtigt, at det enkelte medlem kommer med sin objektive mening og 

vurdering. 

  

En del af elementerne i David Flint’s uafhængighedsteori viste sig også at være anvendelige i stor 

grad. De personlige kvalifikationer, en revisor skal være i besiddelse af, mener vi, kan kobles 

direkte på bestyrelsesmedlemmerne, der også skal have karakterstyrke og være i besiddelse af den 

tidligere beskrevne integritet. Bestyrelsesmedlemmet bør således også besidde de rette 

kvalifikationer til at varetage sit arbejde i bestyrelsen. Som David Flint gør hos revisorerne, således 

stiller vi også spørgsmålstegn ved, om der kan opnås et fuldstændigt sterilt objektivt miljø hos 

bestyrelsesmedlemmerne. Det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne værner om selskabets 

renommé, og en skandale for ét selskab kan være med til at skade hele bestyrelseshvervet.  

David Flint mener ikke, at det gavner en revisor at have hverv, hvor han/hun anses som værende 

ikke-uafhængig. Denne teori finder vi ikke anvendelig på medlemmerne i bestyrelsen.  

 

Tom Lee’s teori om uafhængighed er i mange tilfælde direkte anvendelig på bestyrelsen og dens 

medlemmer. Økonomiske sanktioner kan overføres til bestyrelsen. Dette betyder dog, at der skal 

være en mere ensrettet form for rapportering. Vi mener, at en risiko for sanktioner vil være med til 

at give bestyrelsen og selskabet endnu et incitament til at overholde rapporteringskravene. Tom 

Lee’s beskrivelse vedrørende et dårligt image, mener vi ligeledes, er fuldt ud anvendelig på 

bestyrelsesmedlemmer. Lee’s synspunkt om revisors ønske om selv at gøre et godt stykke arbejde 

kan også anvendes på bestyrelsesmedlemmer. Dette medfører interesse fra andre selskabers 

bestyrelser, når de leder efter nye bestyrelsesmedlemmer. Vi mener, at de fleste 

bestyrelsesmedlemmer finder, at fordelene ved et langsigtet personligt maksimeringsperspektiv 

overstiger fordelene ved et kortsigtet personligt maksimeringsperspektiv. 
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3.3 Rotationsprincip 

 

Analyseafsnit 3.3 har til hensigt at lave en vurdering af, om et rotationsprincip, som vi kender det 

fra revisionsprofessionen, i høj eller lav grad kan anvendes i bestyrelsesarbejdet. 

Dette vil vi gøre via tre underafsnit, som vil omhandle følgende i C20-selskabernes bestyrelser: 

o Valgperiode 

o Anciennitet 

o Alder 

 

Valgperiode: Dette afsnit vil belyse, hvor længe bestyrelsesmedlemmerne i de forskellige 

bestyrelser sidder i hver valgperiode. Dette vil blive holdt op imod anbefalingerne på dette område, 

og afvigelser vil blive bemærket. 

Anciennitet: Afsnittet vil fokusere på, hvor lang tid de nuværende bestyrelsesmedlemmer har haft 

sæde i de pågældende bestyrelser. Dette vil ligeledes blive holdt op imod anbefalinger på området. 

Alder: Dette afsnit vil belyse, hvilken alder de nuværende bestyrelsesmedlemmer i de forskellige 

selskaber har. Der vil ligeledes her være fokus på, om nogle selskaber har fastsat en pensionsalder 

for bestyrelsesmedlemmerne. Anbefalinger på området vil også her blive inddraget. 

 

Ved at behandle disse tre faktorer vil det efterfølgende være muligt at vurdere hensigtsmæssigheden 

ved et rotationsprincip i de danske C20-bestyrelser. 

 

3.3.1 Valgperiode 

 

I komitéens anbefalinger er der én, der vedrører, hvor længe 

valgperioden for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-

lemmer bør være71. 

 

Anbefalingen lyder som følgende:  

”Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år på 

den ordinære generalforsamling, og at bestyrelsen i den sammenhæng søger sikret balancen 

mellem fornyelse og kontinuitet, særligt for så vidt angår formands- og næstformandsposten”. 

 

                                                
71 Corporate Governance 2005, Afsnit V. 9 

Tabel 3.7 

 
Selskaber i fokus 

- A.P. Møller-Mærsk A/S 
- Genmab A/S 
- NORDEN A/S 
- Sydbank A/S 
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14 ud af de 18 selskaber i C20-indekset følger denne anbefaling omkring en valgperiode på blot ét 

år. De fire selskaber, der afviger fra anbefalingen, er Genmab A/S, som har tre år, Sydbank A/S 

med fire år, A.P. Møller – Mærsk A/S med to år og NORDEN A/S, som skriver i sin årsrapport, at 

kun to ud af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg hvert år, mens resten er hvert 

andet. Alle disse selskaber forklarer deres afvigelse med, at det er for at sikre kontinuitet i 

bestyrelsen. Dette argument kan man som regnskabsbruger godt sætte sig ind i, men selskaberne 

skal også passe på med, at det ikke bliver en undskyldning for at undgå at tage længden af 

valgperiode op til revurdering. Vi mener, at det optimale vil være, hvis selskaberne følger 

anbefalingen vedrørende ét år, og valgperioder på tre eller fire år er efter vores opfattelse for lang en 

periode. Sidder et medlem i en periode på fire år, som tilfældet er i Sydbank A/S, så er aktionærens 

mulighed for at få udskiftet et bestyrelsesmedlem noget mindre end i et selskab, hvor valgperioden 

er ét år. Dette er yderst relevant i situationer, hvor et selskabs aktionærer finder, at et nyvalgt 

bestyrelsesmedlem ikke lever op til de forventninger, som fandtes på valgtidspunktet. Ønsker 

aktionærerne allerede efter et år at udskifte dette medlem, så kan der i perioden indtil dette er muligt 

skabes en negativ stemning blandt aktionærerne, hvilket hverken er til gavn for selskab eller 

investorer. Ved en valgperiode på et år har aktionærerne alt andet lige en større mulighed for at 

påvirke bestyrelsessammensætningen på et mere regelmæssigt niveau. I denne forbindelse skal det 

også nævnes, at langt de fleste selskaber i C20-indekset følger anbefalingen vedrørende en 

valgperiode på ét år, og gennemsnitligt er Danmark det land i Vesteuropa, som har den korteste 

valgperiode. Normen i mange andre vesteuropæiske lande er en valgperiode på fire til fem år72. 

Dette giver aktionærerne i de danske bestyrelser rig mulighed for at skifte ud i bestyrelserne, men 

det lader til, at denne mulighed ikke bliver udnyttet. Dette vil blive behandlet nærmere i følgende 

afsnit vedrørende anciennitet. 

 

                                                
72 ”De toneangivende danske selskaber rangerer lavt i nye internationale analyser af god selskabsledelse” samt 
”Bestyrelsesmedlemmerne klæber til posterne”, Dagbladet Børsen. 22.5.2009 
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3.3.2 Anciennitet 

 

I vores analyse af de 18 selskaber har vi noteret, hvor længe de 

enkelte medlemmer har siddet i bestyrelsen. Dette er gjort med det 

formål at undersøge omfanget af rotation i bestyrelserne for de 

største danske virksomheder. Dette rotationsmønster finder vi 

yderst interessant i forhold til bestyrelsens evne til at skabe værdi 

for aktionærerne og bevare uafhængighed i bestyrelsen. En tendens, 

som tegnede sig ganske hurtigt i vores gennemgang, var, at mange 

bestyrelsesmedlemmer har siddet i deres respektive bestyrelser i lang tid.  

Vi har valgt at definere en grænse på syv år som indikation på, om man har siddet i bestyrelsen for 

længe. Dette gør vi på baggrund af vores egen subjektive vurdering og med inspiration i 

revisorloven, hvor § 25 bestemmer, at underskrivende revisorer er underlagt et rotationsprincip på 

syv år. Dette er beskrevet yderligere i teoriafsnit 2.3.  

 

Alle selskaber på nær Lundbeck A/S har medlemmer i bestyrelsen, som har siddet i over syv år. 

TrygVesta A/S har dog som det eneste selskab selv indført en rotationsregel, som siger, at 

medlemmerne maksimalt må sidde i bestyrelsen i ni år i træk. Dette mener vi, er et meget positivt 

tiltag i TrygVesta A/S, og det kan tyde på, at selskabet har hentet inspiration internationalt. På 

internationalt plan findes der standarder om, at man ikke længere betragtes som værende 

uafhængig, hvis man har siddet mere end ni år i den samme bestyrelse73. Ud af de 17 selskaber, som 

alle har bestyrelsesmedlemmer med en anciennitet på over syv år, ligger nogle selskaber betydeligt 

dårligere i statistikken end andre. I Coloplast A/S har næstformanden siddet i bestyrelsen i 40 år, og 

et af de menige medlemmer har haft sæde i 23 år. Yderligere, har et af de generalforsamlingsvalgte 

medlemmer siddet i længere end syv år. I DSV A/S har fire ud af fem generalforsamlingsvalgte 

medlemmer siddet i bestyrelsen længere end syv år. Heraf har et siddet i 20 år og et andet i 14 år.  

 

Danske Bank A/S er det selskab, der har den største bestyrelse. Her sidder 15 i alt og således ti 

generalforsamlingsvalgte. Af disse ti har otte af medlemmerne siddet i bestyrelsen i længere tid end 

syv år, hvoraf et har siddet i 19 år og to i 14 år. Danske Bank A/S’ bestyrelse har dog heller ikke 

undgået kritik i medierne, og den 13. februar 2009 trykte Dagbladet Børsen en stor artikel med 

                                                
73 ”Plads til forbedringer i dansk selskabsledelse” Dagbladet Børsen. 22.5.2009 

Tabel 3.8 

 
Selskaber i fokus 

- Coloplast A/S 
- Danske Bank A/S 
- DSV A/S 
- Lundbeck A/S 
-TrygVesta A/S 
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overskriften ”Eksperter: Danske Bank på kant med god selskabsledelse”74. I denne artikel 

fremhæves det, at gennemsnitsancienniteten i Danske Bank A/S’ bestyrelse er 10,8 år, og selvom 

årsregnskabet for 2008 var meget dårligt, så foreslås det, at alle bestyrelsesmedlemmer genvælges. 

Artiklens hovedbudskab er, at bestyrelsen i Danske Bank A/S trænger til fornyelse, og dette 

argumenteres der for ved hjælp af interviews med tre forskellige eksperter inden for selskabsledelse. 

Den ene af de adspurgte eksperter, Caspar Rose, er professor i selskabsret og selskabsledelse ved 

Copenhagen Business School75. Han er dog også inde 

på, at det ikke udelukkende er negativt, at bestyrelsen 

har siddet i mange år. Rose nævner, at bankforretning er 

kompliceret, og det tager noget tid, før man har 

indgående kendskab til rutinerne og kan bidrage med 

noget konstruktivt i bestyrelseslokalet. Omvendt 

pointerer han også, at man skal sikre fornyelse og drive 

ved at undgå en alderspukkel, som han kalder det. Vi er 

meget enige i denne betragtning, da det ikke vil give 

mening eller skabe særlig værdi, hvis alle medlemmer i 

bestyrelsen kun har været medlem i et eller to år. Derfor 

er det selskabernes ansvar at sikre, at der løbende sker 

en udskiftning og fornyelse af bestyrelsen, så der ikke et 

enkelt år skal gennemføres et fuldstændigt 

generationsskifte, hvor over halvdelen af bestyrelsen 

skal udskiftes. Denne løbende fornyelse bliver også 

hjulpet godt på vej af anbefalingerne vedrørende 

valgperioden, som er analyseret tidligere. En 

valgperiode på ét år sikrer derved, at fornyelsen kan 

være en kontinuerlig proces, som gentages hvert år ved 

den ordinære generalforsamling. Herved sikres det, at der vil være nogle erfarne folk i bestyrelsen, 

som kan indføre nye medlemmer i bestyrelsens arbejde, og samtidig hermed kommer der friske øjne 

i bestyrelsen, som kan sikre, at der ikke arbejdes med de samme ensartede rutiner år efter år. 

Nogle kritikere trækker også en parallel mellem anciennitet i bestyrelsen og kompetencer i 

bestyrelsen. I Nyhedsbrev for Bestyrelser fra den 29. maj 2009 fremsættes der en kritik af Danske 

                                                
74 ”Eksperter: Danske Bank på kant med god selskabsledelse” Dagbladet Børsen 13.2.2009 
75 Link 9 

Tabel 3.9 
  Bestyrelsens gennemsnitlige 

anciennitet 
  År 
A.P. Møller-Mærsk A/S 7,5 
Carlsberg A/S 7,9 
Coloplast A/S 9,8 
NORDEN A/S 10,7 
DSV A/S 10,3 
Danisco A/S 7,0 
Danske Bank A/S 10,5 
FLSmidth A/S 5,4 
Genmab A/S 4,5 
Lundbeck A/S 4,6 
NKT A/S 7,2 
Novo Nordisk A/S 5,7 
Novozymes A/S 7,3 
Sydbank A/S 5,9 
Topdanmark A/S 8,8 
TrygVesta A/S 3,5 
Vestas A/S 6,8 
William Demant A/S 3,5 
Samlet gennemsnit 7,05 

Kilde: "Medlemmer klæber til bestyrelsesposterne", 
Dagbladet Børsen 24.4.2009 
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Bank A/S’ bestyrelse og kompetencerne heri76. Grundet den gennemsnitlige anciennitet på over ti år 

konkluderes det, at bestyrelsens kompetencer inden for regnskabsaflæggelse og bankdrift ikke er 

tilstrækkelige, og der bør derfor ske en markant fornyelse af bestyrelsen. Med udgangspunkt i denne 

artikel, mener vi, at man skal passe på med at vurdere kompetencerne i en bestyrelse udelukkende 

på baggrund af anciennitet. Selvom bestyrelsen har siddet mange år, og banksektoren har udviklet 

sig meget de sidste ti år, så er det ikke ensbetydende med, at medlemmerne i bestyrelsen ikke har 

opdateret deres kompetencer og ikke følger med udviklingen. Vi mener, at det er lige aggressivt nok 

at beskylde en bestyrelse med ganske kompetente medlemmer, i Danmarks største bank, for at 

mangle kompetencer inden for bankdrift. I et sådan tilfælde mener vi, at kritikken bliver for usaglig, 

og det lader til, at man lader sig rive med af den generelle negative holdning over for bestyrelser i 

disse tider. 

 

Internationalt perspektiv 

 

En undersøgelse foretaget af rekrutterings- og konsulentvirksomheden Heidrick & Struggles 

konkluderer, at 29% af medlemmerne i C20-bestyrelserne har haft sæde det samme sted i mere end 

ni år77. Dette vil, som nævnt tidligere, ifølge de internationale standarder betyde, at 29% af 

medlemmerne i de toneangivende bestyrelser i Danmark ikke opfattes som uafhængige i 

internationalt perspektiv. Samtidig bør det også nævnes, at Danmark med sine 29% har flest 

bestyrelsesmedlemmer med over ni års anciennitet i Vesteuropa78, hvilket fremgår af figur 3.2. 

Dette opfatter vi som værende meget problematisk for de store danske virksomheder, der alle 

opererer i en meget global verden, og som derfor bør tilstræbe, at det globale miljø ikke kan sætte 

spørgsmålstegn ved ledelserne i disse virksomheder. Man kan således her konkludere, at ligesom 

mange danske kritikere argumenterer for hyppigere udskiftning i de danske bestyrelser, så kræves 

det også af det globale corporate governance-miljø. 

 

                                                
76 ”Her havde aktive ejere gjort en forskel” Nyhedsbrev for Bestyrelser, 29.5.2009 
77 ”Plads til forbedringer i dansk selskabsledelse” Dagbladet Børsen. 22.5.2009 
78 ”Plads til forbedringer i dansk selskabsledelse” Dagbladet Børsen. 22.5.2009 
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Figur 3.2 

 
Kilde: ”Plads til forbedringer i dansk selskabsledelse”, Dagbladet Børsen 22.5.2009 

 

Denne diskussion vedrørende internationale forhold vil ikke blive kommenteret yderligere her, men 

bliver taget op i perspektiveringen. 

 

3.3.3 Alder 

 

I komitéens anbefalinger findes der en anbefaling vedrørende 

aldersgrænse og pensionsalder for et bestyrelsesmedlem. 

 

Anbefalingen lyder således: 

”Det anbefales, at selskabet fastsætter en aldersgrænse for 

bestyrelsesmedlemmer, og at årsrapporten indeholder oplysninger 

om alderen på de enkelte bestyrelsesmedlemmer” 

 

I vores undersøgelse har vi observeret, at alle selskaber opfylder anbefalingen om at oplyse 

bestyrelsesmedlemmernes alder i årsrapporten. Det er dog ikke alle selskaber, der har en 

aldersgrænse for, hvornår et bestyrelsesmedlem skal trække sig tilbage fra bestyrelsen. Hverken 

NORDEN A/S, A.P. Møller – Mærsk A/S eller DSV A/S har fastsat en pensionsalder for 

bestyrelsesmedlemmer. I disse selskaber er gennemsnitsalderen i bestyrelserne henholdsvis 60 år, 

66,1 år og 64,6 år, hvilket er forholdsvis højt sammenlignet med de andre selskaber i C20-indekset. 

I NORDEN A/S er et enkelt medlem 41 år, og dette trækker gennemsnittet meget ned, ellers er fire 

ud af de seks medlemmer i bestyrelsen over 60 år, og et medlem er over 70 år. I Sydbank A/S er der 

Tabel 3.10 
 

Selskaber i fokus 

- A.P. Møller-Mærsk A/S 
- DSV A/S 
- NORDEN A/S 
- Sydbank A/S 
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fastsat en pensionsalder på 65 år, hvilket er ganske bemærkelsesværdigt. En sammenligning med 

A.P. Møller – Mærsk A/S betyder, at det gennemsnitlige medlem i bestyrelsen i A.P. Møller – 

Mærsk A/S er for gammelt til at sidde i Sydbank A/S’ bestyrelse. Dette er et klart eksempel på vidt 

forskellige holdninger til betydningen af alder i bestyrelseslokalet. Normen blandt de resterende 

selskaber er, at have en pensionsalder på 70 år. Tidligere lød anbefalingerne på, at man burde sætte 

en grænse på 70 år, men dette er nu ændret til, at selskabet selv bør vurdere, hvor denne grænse skal 

sættes. 

 

Vi vurderer, at der både er fordele og ulemper ved at fastsætte en aldersgrænse for 

bestyrelsesmedlemmernes udtræden. En af fordelene er, at man ved en fastsat aldersgrænse sikrer, 

at der kommer nye kræfter ind i bestyrelsen. Dette er, som beskrevet i afsnittet om anciennitet, med 

til at bringe fornyelse og dynamik ind i bestyrelsen. Dette er at foretrække frem for en bestyrelse, 

som har bestået af de samme medlemmer i lang tid, og som måske er tilbøjelig til at bruge de 

samme værktøjer og løsningsmodeller. Kommer der nye yngre medlemmer udefra, som er uddannet 

ud fra andre forudsætninger, kan der skabes en gunstig situation. Dette kan medføre, at 

sandsynligheden, for at bestyrelsen skaber ny værdi og tænker ”outside the box”, bliver forøget. Der 

kan også argumenteres for, at en bestyrelse bestående af ældre medlemmer ikke er opdateret med 

nye kompetencer, da omverdenen og erhvervsmiljøet har gennemgået en konstant udvikling de 

sidste 50 år. Dette skal man dog være varsom med, da en bestyrelse bestående af ældre medlemmer 

ikke er ensbetydende med, at disse ikke kan sørge for at holde sig ajourført med ny viden og 

udvikle kompetencer. I nogle tilfælde har bestyrelsesmedlemmer nogle af de bedste forudsætninger 

for at opnå ny og yderst kompetent viden. Medlemmerne har ofte et stort erhvervsmæssigt netværk 

på allerhøjeste niveau i ledelseskredse. Dette leder os automatisk over i en af ulemperne ved en 

forudbestemt pensionsalder.  

 

Det kan være en ulempe, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer er tvunget til at træde tilbage kun 

på grund af aldersmæssige årsager. Selvom man når en vis alder, kan man sagtens stadig være en af 

de bærende kræfter og mest kompetente medlemmer i bestyrelsen. Det vil således betyde et tab for 

selskabet, hvis disse kompetencer ikke længere kan være med til at drive og påvirke selskabets 

udvikling. Ydermere kan en bestyrelse, som har arbejdet sammen i mange år og kender hinandens 

individuelle kompetencer, også være i stand til at præstere på et niveau, som kan være svært at opnå 

umiddelbart efter, at nye folk er indtrådt i bestyrelsen. Der kan således være tale om et stærkt hold, 

som bliver splittet ved indførelse af en bestemmelse for pensionsalder.  
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Sådanne argumenter, om at kompetencer ikke påvirkes af alder, ses meget ofte anvendt til at 

forklare afvigelser fra anbefalingen hos de virksomheder, som ikke har fastsat nogen aldersgrænse.  

 

Tiltrække nye kræfter 

 

Et argument for ikke at fastsætte en pensionsalder kan også være, at det er svært at tiltrække nye 

kompetente kræfter til bestyrelser i Danmark. Danmark er et lille land, og det er begrænset hvor 

mange personer, der findes, som passer på de profiler, som bestyrelserne søger. Dette mener vi dog 

ikke, er et holdbart argument, da selskaberne med fordel kan søge i udlandet efter kandidater til 

posterne. Vi mener, at det blot vil styrke selskabets profil og kompetencer, hvis der hentes 

udenlandske kandidater til bestyrelserne. Alle C20-selskaberne har et globalt fokus og har globale 

konkurrenter. Dette taler for, at en international bestyrelse vil være mere tidssvarende end en ren 

dansk. Dette synspunkt deles med headhunter Jens M. Howitz fra headhunterfirmaet Russell 

Reynolds Associates, som konstaterer, at der langt om længe er ved at komme en udvikling mod 

internationale bestyrelser i Danmark. I samme forbindelse nævner han dog også, at andelen af 

udlændige i danske bestyrelser stadig ligger i underkanten i forhold til andre europæiske lande79. 

En undersøgelse foretaget af fire professorer i Danmark, Norge, Sverige og Finland for Nordisk 

Innovationscenter er ligeledes kommet frem til, at udenlandske bestyrelsesmedlemmer har positiv 

indflydelse på et selskabs aktiekurs. Dette er blandt andet tilfældet, da det giver selskabet en mere 

interessant profil for de internationale investorer80. 

 

3.3.4 Opsamling og vurdering af rotationsprincip 

 

Med hensyn til rotationsprincip findes der i komitéens anbefalinger ikke nogle direkte anbefalinger 

på området. De tidligere belyste anbefalinger omkring valgperiode og pensionsalder har dog begge 

som et af deres formål at sikre rotation i C20-bestyrelserne. Ligeledes er det værd at bemærke, at da 

det oprindelige sæt anbefalinger under Nørby-udvalget blev lavet, havde man valgt at medtage en 

anbefaling, som lignede den internationale, som vi tidligere har præsenteret. Her tænkes på den 

internationale anbefaling, som bestemmer, at bestyrelsesmedlemmer ikke kan betragtes som 

værende uafhængige, hvis de har siddet i den samme bestyrelse i mere end ni år. 

 

                                                
79 ”Medlemmer klæber til bestyrelsesposterne” Dagbladet Børsen 24.4.2009 
80 ”Udenlandske bestyrelsesfolk giver børsbonus” Dagbladet Børsen 24.8.2009 
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I de oprindelige anbefalinger for god selskabsledelse fra 2001 havde man indsat en anbefaling om, 

at ingen bestyrelsesmedlemmer burde kunne vælges eller genvælges for en samlet periode på mere 

end ni år. Ligeledes anbefalede man dengang en valgperiode på tre år i stedet for den nuværende på 

ét år81. 

 

Rotationsprincip i C20-selskaberne 

 

I afsnittet omkring anciennitet har vi rost TrygVesta A/S for at være det eneste selskab, som har 

vedtaget et rotationsprincip i deres bestyrelse. De oplyser i deres årsrapport, at medlemmer 

maksimalt må sidde i bestyrelsen i ni år82, hvilket vi, som nævnt tidligere, anser som et meget 

positivt tiltag. Vi må dog i samme forbindelse konstatere, at selvom der oplyses én ting i corporate 

governance-rapporteringen, så kan det ikke udelukkes, at virkeligheden er en anden. TrygVesta A/S 

har i deres årsrapport 2008 oplyst, at et af bestyrelsesmedlemmerne indtrådte i bestyrelsen i 1998, 

og af selskabets hjemmeside fremgår det, at dette medlem blev genvalgt på selskabets ordinære 

generalforsamling i 2009. Dette betyder således, at det pågældende medlem har haft sæde i 

bestyrelsen i 11 år, hvilket jo er en klar overskridelse af deres egen bestemmelse. Efter 

telefonsamtale med Investor Relations hos TrygVesta A/S83 er det dog blevet forklaret, at en 

vedtægtsregel regulerer dette område. Denne vedtægtsregel bestemmer, at medlemmer, som sad i 

bestyrelsen, før selskabet blev børsnoteret i 2006, er undtaget fra rotationsreglen på ni år. Disse kan 

dog maksimalt sidde i bestyrelsen til og med 2012 og kan ikke genvælges på den ordinære 

generalforsamling i 201384. Den ovenstående vedtægtsregel mener vi, at man i TrygVesta A/S’ 

rapportering bør gøre opmærksom på, da det ikke kan forventes, at en regnskabsbruger ellers vil 

opdage en sådan regel. Det bør ikke være nødvendigt at tage kontakt til selskabet for at få afklaring 

på dette område, og det kræver ikke meget af TrygVesta A/S at indsætte et par linjer, hvor reglen 

fremhæves. Foretager en regnskabsbruger ikke noget aktivt for at blive klar over denne information, 

kan TrygVesta A/S risikere, at uoverensstemmelsen blot konstateres. Herved kan 

regnskabsbrugeren miste tillid til selskabets corporate governance-rapportering, hvor 

gennemsigtighed ellers er et centralt emne. 

 

                                                
81 Corporate Governance 2001 
82 TrygVesta A/S Annual Report 2008 
83 Samtale med Camilla Nielsen, Investor Relations, TrygVesta A/S. 18.8.2009 
84 § 26 vedtægter for TrygVesta A/S 
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På baggrund af vores analyser af henholdsvis valgperiode, anciennitet og alder i C20-selskaberne, 

mener vi, at det er muligt at vurdere, om der er grobund for at indføre et rotationsprincip i de 

toneangivende danske bestyrelser. 

 

Tendensen i bestyrelserne er, at udskiftningen af medlemmer foregår mindre hyppigt end i resten af 

de vesteuropæiske lande. Dette er tilfældet, selvom de fleste danske virksomheder opererer med en 

valgperiode på kun et år for generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvilket er væsentligt kortere end 

i sammenligningslandene, hvor det mest hyppige er fire til fem år. Derudover ser man i nogle C20-

selskaber, at der ikke er fastsat nogen aldersgrænse for, hvornår et medlem skal trække sig tilbage 

fra bestyrelsen. Dette er med til at mindske udskiftningen af bestyrelsesmedlemmerne og er 

ligeledes medvirkende til, at nogle medlemmer sidder i væsentligt flere år, end tilfældet havde været 

ved en fastsat pensionsalder. Dette afhænger naturligvis af, hvor en sådan pensionsgrænse bliver 

fastsat, men vi har her sammenlignet med normen på 70 år. I sammenhæng med pensionsalder har 

vi også analyseret betydningen af gennemsnitsalderen i bestyrelserne. Vi mener ikke, at der kan 

sættes lighedstegn mellem alder og kompetencer, og det kan ikke underbygges, hvis man hævder, at 

ældre medlemmer kun på grund af deres alder ikke er kompetente nok til at sidde i en bestyrelse. 

Ældre medlemmer har samme muligheder som yngre til at holde deres individuelle kompetencer 

opdateret og i tråd med, hvad der kræves for at besidde en bestyrelsespost i det moderne 

erhvervsliv. Det kan dog ikke udelukkes, at yngre medlemmer har gennemgået en anden skoling i 

deres respektive uddannelser og derfor har andre forudsætninger for at have sæde i en bestyrelse. 

Ligeledes er det blevet belyst, at det ofte kan være til gavn for selskabet og dermed også dets 

aktionærer at få yngre kræfter ind, som kan se problemstillingerne med friske øjne og fra helt andre 

vinkler. Disse er ikke påvirket af den hidtidige tankegang i bestyrelseslokalet og kan derved komme 

med inputs, som måske ellers ikke ville være kommet frem på bestyrelsesmøderne. Dette synspunkt 

er vi nået frem til via vores analyse, men det er også en holdning, som deles med mange eksperter 

inden for området. 

 

3.3.4.1 Konsekvenser ved rotationsprincip 

 

Baseret på alle de ovenfor nævnte faktorer, som er hentet i de tre afsnit vedrørende valgperiode, 

anciennitet og alder, er det vores vurdering, at Komitéen for god Selskabsledelse med fordel kan 

indføre en anbefaling vedrørende rotationsprincip i de danske C20-bestyrelser. Vi mener, at et 

sådan rotationsprincip vil være løsningen på mange af de belyste problemstillinger i det foregående. 
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Ved anvendelse af rotationsprincip vil der ske en kontinuerlig udskiftning i bestyrelsen, og man vil 

opnå den rette sammensætning af medlemmer. De medlemmer, der har siddet længe i bestyrelsen 

besidder erfaring, som kan videreformidles til de nye medlemmer. De nye medlemmer bidrager 

derimod med friske kræfter og nye synsvinkler. De kan især komme i fokus i virksomheder, som er 

inde i en krisesituation eller viser resultater, som ikke er 

tilfredsstillende. En bestyrelse, som har siddet i mange år med 

den samme konstellation, kan være blevet ensartet i måden at 

håndtere selskabets strategi og problemløsning på. Dette kan 

betyde, at tankegangen hos de enkelte medlemmer er blevet 

ensporet, således de kommer frem til de samme 

løsningsmodeller. Der vil herved være områder og værktøjer, 

som bliver overset. I sådanne situationer kan det være værdifuldt, 

at der kommer nye kræfter til. Aktionærerne kan ved at udøve 

aktivt ejerskab i nogle tilfælde sørge for udskiftninger i 

bestyrelsen. Seneste eksempel på dette var fyringen af Danisco A/S’ bestyrelsesformand, hvor 

storaktionærer som ATP og LD lagde massivt pres på selskabet for at fremtvinge fornyelse i 

bestyrelsen. Ud over formanden trådte yderligere to medlemmer ud af bestyrelsen på selskabets 

ordinære generalforsamling i august 200985. Storaktionæren ATP fremhæver i samme forbindelse, 

at ancienniteten i Danisco A/S’ bestyrelse er relativ høj, og de mener derfor, at et snarligt 

generationsskifte i bestyrelsen er at foretrække. Dette er således et eksempel på, at et 

rotationsprincip, som både sørger for kontinuerlig tilgang af nye bestyrelsesmedlemmer og samtidig 

holder bestyrelsens anciennitet på et acceptabelt niveau, er i aktionærernes interesse og derved 

skaber en værdi for disse. ATP er aktionær i mange af de store danske selskaber, og ATP’s 

interesser er derfor særdeles relevante at fokusere på. 

 

Ved anvendelse af et rotationsprincip vil der være stor sandsynlighed for, at der løbende tilføres nye 

kompetencer til bestyrelsen. Vi har tidligere nævnt, at siddende bestyrelsesmedlemmer har ganske 

gode muligheder for at erhverve sig nye og opdaterede kompetencer, men på trods af dette kan det 

bestemt ikke udelukkes, at denne kompetenceudvikling ikke finder sted i bestyrelserne. 

Rotationsprincippet sikrer herved, hvis kandidaterne er udvalgt efter klare kriterier, at 

kompetencerne i bestyrelsen altid er på det rette høje niveau. 

                                                
85 ”Danisco renser ud efter aktionærpres” Dagbladet Børsen. 28.5.2009 samt ”Aktive ejere i Greentech bag 
paladsrevolution” Bestyrelsen.dk. 5.6.2009 
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På den anden side kan et fastlagt rotationsprincip også betyde, at et yderst kompetent og vigtigt 

bestyrelsesmedlem bliver nødsaget til at træde ud af bestyrelsen. Det kan herved være en udfordring 

for de resterende bestyrelsesmedlemmer at overtage det udtrædende medlems roller. Vi mener dog 

ikke, at dette er en uoverkommelig udfordring, da den samlede bestyrelse, ved indførelse af et 

rotationsprincip har lang tid til at forberede medlemmers udtræden. Der kan således udarbejdes 

faste procedurer, som kan hjælpe til, at ingen selskabsrelevant viden og kompetence går tabt. 

 

En yderligere fordel ved indførelse af rotationsprincip i bestyrelsen 

er en forøgelse af åbenheden omkring selskabets virke. Anvendelse 

af et sådan værktøj gør det tydeligt, hvordan udskiftningen af 

bestyrelsesmedlemmerne foregår. Man undgår således, at de samme 

medlemmer sidder i mange år i træk og derved skaber en mistillid, 

som nævnt tidligere i uafhængighedsafsnittet.  

 

Alle C20-selskaberne opererer og konkurrerer i en global kontekst, og det er derfor også ganske 

naturligt at drage paralleller til de internationale forhold. Som nævnt tidligere findes der på 

internationalt plan en anbefaling om, at et bestyrelsesmedlem ikke anses for værende uafhængigt af 

selskabet, hvis medlemmet har siddet i bestyrelsen i længere end ni år. På denne baggrund mener vi 

også, at det er anbefalelsesværdigt at indføre et rotationsprincip i de danske bestyrelser, som 

maksimalt tillader medlemmer sæde i den samme bestyrelse i ni år. Ved en sådan anbefaling undgår 

man, at internationale relationer sætter spørgsmålstegn ved et selskabs opfyldelse af god 

selskabsledelse. Dette kan være relevant i mange situationer og kan betyde yderligere 

indtjeningsmuligheder for selskaberne. Ydermere er ensartede retningslinjer vedrørende 

rotationsprincip på globalt niveau også at foretrække for en international investor. Denne vil 

foretrække, at anbefalinger og retningslinjer er klare og harmoniserede, da det  derved bliver mere 

enkelt for investor at sætte sig ind i ét sæt regler i stedet for et sæt for hvert land, der investeres i. 

Da der allerede findes en anbefaling vedrørende rotationsprincip på ni år internationalt, så vurderes 

det, at det er til større gavn end skade for de danske selskaber, hvis denne anbefaling implementeres 

i de danske anbefalinger for god selskabsledelse. En investor, hvor dennes investering kan afhænge 

af opfattelsen af bestyrelsens uafhængighed, vil højst sandsynlig have mere tillid til en eksisterende 

international anbefaling, end en enkeltstående dansk anbefaling.   

 

Boks 3.5 
 På baggrund af analysen 
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Der bør indføres anbefalinger 
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3.3.5 Kobling af revisionsteori 

 

Som vi har beskrevet i afsnit 2.3 i teoridelen vedrørende revisors rotationsprincip, vil vi her 

anvende den kendte teori fra revisionsprofessionen på bestyrelser og disses medlemmer. I 

revisorlovens § 25 er det, som nævnt tidligere, anført, at en underskrivende revisor er underlagt et 

rotationsprincip, som betyder, at denne senest syv år efter udpegning til en opgave skal udskiftes for 

en periode på mindst to år. 

 

Fordele ved revisors rotationsprincip 

 

Der er flere grunde til vedtagelsen af dette rotationsprincip, og nedenfor vil vi belyse nogle af dem. 

Paragraffen medvirker til at værne om revisors uafhængighed. Her tænkes både på ”Independence 

in mind” og ”Independence in appearance”. Ved at revisor er underlagt en sådan rotationsregel, 

øges dennes individuelle fokus på uafhængighed og hjælper dermed til at bevare den rette 

sindstilstand hos revisoren, ”Independence in mind”. Revisor er bevidst om, at andre kolleger i 

professionen får adgang til alt revisionsmateriale vedrørende den pågældende klient inden for senest 

syv år, og dette medvirker ligeledes til, at revisor har uafhængighed i eget arbejde for øje. Dette 

leder os over i den anden kategori, ”Independence in appearance”. Tilstedeværelsen af 

rotationsreglen sender et signal til omverdenen om, at revisors uafhængighed er prioriteret højt. 

Overholdelse heraf gør således, at revisor fremstår som uafhængig i omverdenens øjne. 

 

Bestemmelsen om rotationsreglen er også med til at sikre, at der kommer nye og friske øjne på 

opgaver, som ellers har ligget længe hos den samme revisor. Risikoen, for at en revisor, som har 

revideret det samme selskab i mange år, slækker på opmærksomheden, mindskes ved 

rotationsprincippet. Man undgår således ved denne regel, at en revisor reviderer et selskab ud fra 

ren rutine og måske overser nogle ting, som kan have væsentlig betydning for revisionen og 

selskabet. En ny revisor kan se nogle områder fra andre synsvinkler, og kan måske gribe 

planlægningen af revisionen anderledes an. Dette kan især være gavnligt for en klient, hvis 

organisation har gennemgået større ændringer i den foregående revisors periode. Ydermere kan 

rotationsreglen være med til, at gennemsigtigheden og åbenheden i revisionen øges. Det vil ikke 

være muligt, at revisionen foregår ud fra forkerte forudsætninger eller lignende i en lang periode, da 

nye og friske øjne vil komme til senest hvert syvende år. Der burde dog ikke være betydelig forskel 
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på forudsætningerne for revisionen, da revidering af børsnoterede selskaber foregår efter klare 

standarder og retningslinjer, som alle revisorer bør arbejde ud fra. 

 

Anvendelse på bestyrelsen 

 

Vi mener, at det nu er muligt at sammenholde vores vurdering af rotationsprincip i C20-selskaberne 

med lovgivningen vedrørende rotationsprincip for revisorer. Efter vores redegørelser i de to 

foregående afsnit vurderer vi, at anvendelsen af et rotationsprincip for bestyrelsesmedlemmer har 

mange ligheder med forholdene vedrørende rotationsprincip for revisorer. Vi ser utrolig mange 

ligheder mellem de to erhvervsgrupper, om end vi har for øje, at standen af revisorer fungerer i en 

profession, hvilket ikke er tilfældet for bestyrelsesmedlemmer. Dette, mener vi dog ikke, har 

betydning for udfaldet af de konklusioner, som vi når frem til. 

 

Vi har ovenfor belyst, hvordan et rotationsprincip for revisorer sikrer, at der kommer nye og friske 

kræfter til opgaven. Dette blev også fremhævet som en fordel i forhold til indførelsen af et 

rotationsprincip i de danske C20-bestyrelser. På dette område ser vi således en klar kobling af 

forholdene for revisorer til bestyrelsesmedlemmer, og med denne begrundelse vil det være at 

anbefale at indføre et lignende rotationsprincip for bestyrelsesmedlemmer. 

 

I forhold til uafhængighed har vi også både for revisorer og bestyrelsesmedlemmer konstateret, at et 

rotationsprincip er en fordel. For revisorerne var dette tilfældet i forhold til, hvordan disses 

sindstilstand bliver påvirket i en positiv retning, og hvordan omverdenen opfatter deres ageren. For 

bestyrelsesmedlemmerne så vi den største fordel i forhold til, hvordan disse opfattes i den 

internationale kontekst. På dette område har vi således igen et sammenfald mellem forholdene i 

revisorprofessionen og bestyrelseshvervet. Dette underbygger ligeledes vores anbefaling 

vedrørende indførelse af et rotationsprincip i bestyrelserne. 

 

I vores vurdering angående rotationsprincip i C20-bestyrelserne kom vi også frem til, at der i nogle 

tilfælde kan tilføres bestyrelsen nye kompetencer ved anvendelse af et rotationsprincip. Denne 

mener vi ikke, er lige så oplagt at koble til forholdene i revisionsprofessionen. Dette begrunder vi 

med, at arbejdet for denne profession er meget mere reguleret både nationalt og ikke mindst 

internationalt. Her findes klare standarder for, hvordan de forskellige opgaver skal udføres, og der 

er således ikke samme mulighed eller behov for at bidrage med nye kompetencer. Det er dog 
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individuelt, hvordan disse standarder og vejledninger beherskes, og der kan derfor godt være forskel 

på, hvilken ydelse et selskab modtager, når der skiftes revisor. Dette kan både være i negativ og 

positiv retning. På dette område mener vi ikke, at der er noget, der er til hinder for koblingen 

mellem revisorprofessionen og bestyrelseshvervet. Vi understreger blot, at koblingen ikke er lige så 

oplagt, som vi har set i andre tilfælde. 

 

Yderligere har vi også været inde på, at der i de oprindelige anbefalinger fra Nørby-udvalget var 

medtaget en anbefaling vedrørende et rotationsprincip på ni år, som senere er blevet ændret igen, 

hvilket vi stiller os uforstående over for. Det fremgår af de forskellige opdateringer og revideringer 

af anbefalingerne for god selskabsledelse gennem tiden, at anbefalingen vedrørende et 

rotationsprincip på ni år er blevet fjernet i løbet af vinteren og foråret 200486. Anbefalingerne var 

sendt i høringsrunde i denne periode, hvor erhvervslivet havde mulighed for at komme med deres 

forslag til ændringer, og i konklusionen på høringsprocessen i juni 2004 var anbefalingen således 

fjernet fra Nørby-udvalgets rapport. Ved gennemgang af høringssvarerne blev det ikke klargjort, 

hvorfor anbefalingen blev slettet, men repræsentanter fra erhvervslivet udtrykte blot deres 

tilfredshed med denne beslutning. Da vi ikke finder nogen tilstrækkelig begrundelse for at udelade 

denne anbefaling, står vi stadig ganske uforstående over for denne handling og savner således 

anbefalingen i de nuværende anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. 

 

Lovbestemt eller anbefaling? 

Vi mener, at rotationsprincippet for bestyrelsesmedlemmer som minimum bør indføres som en 

anbefaling, der enten skal følges eller forklares. Vi ser dog ingen hindringer for, at et 

rotationsprincip kan fastsættes ved lov, ligesom tilfældet er for revisorer. Vi mener, at der er 

betydelige fordele at hente ved indførelsen af et sådan princip for langt den største del af et selskabs 

interessenter. Det vil derfor være attraktivt at have ensartede retningslinjer på området. 

Lovregulering på området vil ligeledes øge gennemsigtigheden og dermed værdien for en ekstern 

regnskabsbruger. 

 

Syv eller ni år? 

For revisorer er grænsen ved rotationsprincippet syv år, og den internationale corporate governance-

anbefaling på området har en grænse på ni år. Vi mener ikke, at det er afgørende, om en indførelse 

af rotationsprincippet i de toneangivende danske bestyrelser bliver fastsat til syv eller ni år. Vi 

                                                
86 Link 3 
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mener, at man sagtens kan overføre princippet for revisorer direkte og sætte en grænse på syv år, 

men omvendt ser vi ikke nogle yderligere ulemper ved at sætte grænsen ved de ni år, som man ser 

det i internationale anbefalinger. Vi mener dog ikke, at man bør have en periode, som er længere 

end ni år. Det må understreges, at selve indførelsen af et rotationsprincip for bestyrelsesmedlemmer 

er det primære fokusområde, og grænsen for rotationsperioden kommer i anden række. 

 

3.3.6 Delkonklusion 

 

Via underafsnittene valgperiode, anciennitet og alder i C20-selskaberne er det blevet muligt at 

vurdere, hvorvidt et rotationsprincip er hensigtsmæssigt i disse selskaber. Her kan det konkluderes, 

at mange faktorer taler for et sådan princip, og det er således anbefalelsesværdigt. Efterfølgende har 

vi koblet rotationsprincippet kendt fra revisorer på C20-bestyrelserne. Her har vi identificeret 

mange ligheder mellem de to faggrupper, hvilket ligeledes giver belæg for, at der indføres et 

rotationsprincip i bestyrelserne. Mange af de identificerede fordele ved rotationsprincippet hos 

revisorer gør sig også gældende i bestyrelsesmedlemmernes tilfælde. Ydermere er længden af et 

rotationsprincip for bestyrelsesmedlemmer samt indførelsen af princippet ved lov eller anbefaling 

blevet diskuteret. Her kan det konkluderes, at det primære ikke er længden af perioden men 

indførelsen i sig selv. Vi ser ingen hindringer for, at rotationsprincippet indføres ved lov, og dette 

anser vi derfor som værende det mest optimale.  
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3.4 Bestyrelsesansvar 

 

I det efterfølgende afsnit vil vi lave en analyse af bestyrelsens ansvar og i den forbindelse belyse 

spørgsmål vedrørende erstatning og hæftelse for bestyrelsen og dens medlemmer. Afsnittet vil være 

opbygget således, at vi starter med at undersøge C20-selskabernes oplysninger vedrørende 

bestyrelsesforsikringer. Derefter vil vi kort introducere teorien vedrørende erstatningsregler, 

revisorforsikringer, gruppesøgsmål og decharge som tidligere beskrevet i teoriafsnit 2.4. Herefter 

vil de nævnte teorier blive anvendt i forhold til C20-selskaberne, og der vil blive inddraget artikler 

fra aviser og tidsskrifter for at give et billede af, hvilke tendenser man ser på nuværende tidspunkt, 

og hvilke tiltag vi anser som værende relevante og nødvendige i fremtiden. 

 

3.4.1 Bestyrelsesforsikringer 

 

Da der i revisionsprofessionen findes en regel om obligatoriske ansvarsforsikringer, synes vi, at det 

er relevant at undersøge, om noget tilsvarende findes for bestyrelsesmedlemmer. I komitéens 

anbefalinger findes der ikke nogle anbefalinger vedrørende den slags forsikringer, og det er heller 

ikke et område, som er reguleret i selskabsretten. Vi mener dog, at det er et område, som er 

interessant at belyse nærmere. Dette for at vurdere om nogle selskaber vælger at forholde sig til 

emnet alligevel, og i så fald hvorledes dette gøres. Mange forsikringsselskaber tilbyder bestyrelses- 

og direktionsforsikringer i deres produktportefølje, og mange af disse selskaber samt flere 

advokater beretter, at efterspørgslen efter disse forsikringer har været markant stigende inden for de 

sidste fem til syv år87.   

 

Ved gennemgangen af C20-selskabernes corporate governance-rapportering og årsrapporter kunne 

det dog hurtigt konkluderes, at dette er et område, som der ikke tages stilling til i selskabernes 

rapportering. Vi har således ikke set nogen eksempler på, at der er blevet oplyst om eventuelle 

bestyrelsesforsikringer i C20-selskaberne. Dette, mener vi ikke, er tidssvarende eller bæredygtigt, 

især set i lyset af den finansielle krise, hvor erhvervsskandaler og ledelsesansvar er meget i fokus. 

 

                                                
87 ”Glohed interesse for bestyrelsesforsikringer” Dagbladet Børsen. 2.10.2006 samt ”Bestyrelsens ansvar” 
Bestyrelsen.dk. 26.8.2009 
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3.4.2 Kobling af revisionsteori 

 

Som beskrevet i teoriafsnittet vedrørende bestyrelsesansvar vil vi i den efterfølgende analyse 

anvende teori vedrørende erstatningsregler, revisorforsikringer, gruppesøgsmål og decharge. 

Disse fire områder er alle lovmæssigt reguleret, og reglerne vil ikke blive beskrevet yderligere her, 

da disse er beskrevet i detaljer i teoriafsnit 2.4. Afsnittet, der beskriver erstatningsreglerne og 

culpareglen, er medtaget for et give den bagvedliggende forståelse for, hvad der kræves, for at en 

bestyrelse kan ifalde ansvar. Reglerne vil derfor ikke blive behandlet direkte i forbindelse med 

analysen, men er nødvendige at have kendskab til. 

 

Anvendelse på bestyrelsen 

 

Vi har ovenfor fremført, at der ikke oplyses om en eventuel tilstedeværelse af 

bestyrelsesforsikringer i C20-selskaberne, og vi har argumenteret for, at reglerne på dette område 

bør skærpes. 

 

Vi vurderer, at de bagvedliggende tanker om indførelsen af obligatoriske ansvarsforsikringer for 

revisorer i stor grad kan overføres til bestyrelsesmedlemmer. Vi ser ingen hindringer for, at der 

indføres et krav om, at et bestyrelsesmedlem skal have en personlig ansvarsforsikring, som sikrer 

dette medlem imod at gå personlig konkurs, hvis en bestyrelse idømmes erstatningsansvar. I samme 

forbindelse mener vi også, at der i komitéens anbefalinger bør indføres en anbefaling, som 

opfordrer selskaberne til at oplyse omkring disse bestyrelsesforsikringer. Dette betyder, at en 

regnskabsbruger kan læse, hvordan det enkelte bestyrelsesmedlems situation er ved et eventuelt 

erstatningskrav rejst fra et selskabs aktionærer. Denne oplysning kan være særlig interessant for en 

potentiel investor, som ønsker at kende sine muligheder ved et eventuelt sagsanlæg i fremtiden. 

Som reglerne er i dag, så er det blot en valgfri mulighed at tegne en ansvarsforsikring for sit virke i 

en bestyrelse, men vi mener, at der er flere forhold, der taler for, at en sådan forsikring bør vedtages 

ved lov. 

 

Lavkonjunktur 

Finanskrisen har medført en nedgang i konjunkturen inden for de sidste par år, og netop i denne 

situation bliver forsikringer til bestyrelsesmedlemmer endnu mere relevante. Man oplever i en 

sådan periode mange konkurser og mange selskaber, der er hårdt ramt på likviditeten. Dette 
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medfører, at beslutningerne truffet i bestyrelseslokalerne automatisk kommer mere i fokus og de 

personer eller selskaber, som har mistet penge, vil tage de værktøjer i brug, som der findes for at få 

pengene hjem igen herunder et eventuelt sagsanlæg mod bestyrelsen. Dette bekræftes af Morten 

Samuelsson, som er partner og advokat hos Kromann Reumert og specialist i at repræsentere 

sagsøgte bestyrelsesmedlemmer i retssystemet. Han udtaler: ”Når den økonomiske optur har toppet, 

går der i reglen kun et til to år, før jeg får meget, meget travlt”88. På denne baggrund vil det være i 

selskabernes og bestyrelsesmedlemmernes interesse, men ikke mindst også i samfundets interesse, 

at der er tegnet disse ansvarsforsikringer. Da det enkelte bestyrelsesmedlem hæfter direkte, 

personligt og ubegrænset89, så kan et erstatningskrav betyde personlig konkurs for det pågældende 

medlem, hvis forsikringen ikke er tegnet. Dette er naturligvis ikke i bestyrelsesmedlemmets 

interesse, men heller ikke i samfundets, da en personlig konkurs kan betyde en stor gældsbyrde 

resten af livet for den pågældende person, hvilket er samfundsmæssigt negativt.  

 

Som nævnt tidligere er interessen for bestyrelsesforsikringer steget markant de seneste fem til syv 

år, og sager såsom Roskilde Bank, BankTrelleborg og IT Factory har blot medvirket til en 

yderligere stigning i denne tendens inden for de sidste par år90. 

 

Skærpet ansvar 

Et andet forhold, der taler for obligatoriske bestyrelsesforsikringer, er, at bestyrelsesansvaret er 

blevet skærpet i praksis de seneste år91. Udviklingen er ikke sket i lovgivningen, men retspraksis har 

derimod via flere domme skærpet bestyrelsesansvaret ved håndteringen af de eksisterende regler på 

området. Set i dette lys og med en perspektivering til tilstandene i udlandet så er der meget, der 

tyder på, at dette kun er de første skridt i retning af en yderligere skærpelse af bestyrelsesansvaret i 

Danmark92. En sådan yderligere skærpelse er endnu en grund til at indføre obligatoriske 

bestyrelsesforsikringer, da det herved også sikres, at bestyrelsen ikke bliver for passiv og ikke tør 

investere i projekter med relativ høj risiko, selvom afkastet er tilsvarende højt. Dette skal forstås 

således, at en skærpelse af bestyrelsesansvaret kan skabe en situation, hvor bestyrelsen ikke tør 

påføre selskabet nogen risiko, selvom det i situationen vil være det mest rationelle at gøre. Dette 

kan være til skade for selskabet, da der er risiko for, at bestyrelsen tilsidesætter de mest attraktive 

investeringer i frygt for at ifalde et ansvar, som vil betyde personlig konkurs. Man kan som følge 

                                                
88 ”Bestyrelser stilles til ansvar”, Dagbladet Børsen, 14.3.2008 
89 ”Direktions- & bestyrelsesansvar” www.marsh.dk, 26.8.2009. Marsh – Forsikringsmægler og risikorågiver 
90 ”Klar vækst i bestyrelsesansvarsforsikringer”, Nyhedsbrev for bestyrelser, januar 2009 
91 ”Skærpet bestyrelsesansvar i praksis” www.ret-raad.dk, 26.8.2009 
92 ”Skærpet bestyrelsesansvar i praksis” www.ret-raad.dk, 26.8.2009 

www.marsh.dk
www.ret-raad.dk
www.ret-raad.dk
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heraf havne i en situation, hvor bestyrelsen agerer sikkert ud fra en ansvarsbetragtning i stedet for at 

have fokus på optimering af selskabets værdi for aktionærerne. Er der derimod tegnet en 

ansvarsforsikring for hvert af bestyrelsens medlemmer, vil en skærpelse af bestyrelsesansvaret ikke 

skabe den belyste problemstilling. 

 

Falsk tryghed 

Man ser i nogle tilfælde også, at et bestyrelsesmedlem ikke er klar over sit ansvar eller tror at 

pågældende er dækket af en forsikring, som holdes af andre medlemmer af bestyrelsen. Dette ser 

man i tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem tror, at vedkommende er dækket ind af advokatens 

forsikring, hvis en advokat har sæde i bestyrelsen. Dette kan karakteriseres som en falsk tryghed, da 

mange advokatforsikringer har et erstatningsloft, og flere højesteretsdomme har vist, at det ikke 

altid accepteres, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer dækkes ind af advokatens forsikring93. Ved en 

obligatorisk ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmerne vil man undgå enhver tvivl vedrørende 

ovenstående. Vi vil dog ikke gå dybere ned i lige netop denne problemstilling, da vi mener, at 

emnet er mere relevant i de mindre bestyrelser i Danmark og ikke i C20-bestyrelserne, som vi 

beskæftiger os med.  

 

Gruppesøgsmål 

I marts 2007 trådte en ny lov vedrørende mulighed for gruppesøgsmål i kraft. Dette betyder, som 

beskrevet yderligere i teoriafsnittet, at det nu er mere attraktivt for et selskabs aktionærer at rejse en 

erstatningssag mod et selskabs ledelse. Denne nye adgang til at rejse en sag er endnu et element, 

som underbygger vores argumentation til fordel for obligatoriske ansvarsforsikringer for 

bestyrelsesmedlemmerne. Denne nemmere adgang til at anlægge sag sammenholdt med de ovenfor 

nævnte forhold øger risikoen for et sagsanlæg og derved risikoen for, at en bestyrelse idømmes et 

erstatningsansvar. Dette synspunkt deler vi med Morten Samuelsson, som dog ikke mener, at vi får 

”amerikanske tilstande” i Danmark. Her refererer han til, at det i USA er ganske normalt, at 

ledelsen bliver sagsøgt udelukkende på baggrund af, at et selskab eksempelvis har mistet 30% af sin 

markedsværdi over en kortere periode94.  

 

Første gang, man har set de nye regler om gruppesøgsmål anvendt, er i BankTrelleborg-sagen. Her 

har mindretalsaktionærerne, bestående af 6.095 aktionærer, krævet erstatning fra Sydbank A/S, da 

de mener, at deres aktier er blevet tvangsindløst til en for lav kurs, da Sydbank A/S overtog 
                                                
93 ”Falsk tryghed omkring bestyrelsesansvaret”, Ugebrev for bestyrelser. 15.4.2005 
94 ”Bestyrelser stilles til ansvar”, Dagbladet Børsen. 14.3.2008 
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BankTrelleborg95. Der er endnu ikke faldet afgørelse i denne sag, men mindretalsaktionærerne har 

forberedt andre søgsmål, hvis de ikke skulle få medhold i denne. I Roskilde Bank-sagen har det 

også været overvejet, hvorvidt reglerne omkring gruppesøgsmål skulle i spil, men dette er endnu 

ikke blevet aktuelt96. I stedet har bestyrelsen i den nye Roskilde Bank, som nu er ejet af Danmarks 

Nationalbank og bankernes private afviklingsselskab, valgt at anlægge sag imod bankens tidligere 

ledelse. Dette på baggrund af en dybtgående advokatundersøgelse97 

 

Decharge 

Begrebet decharge dækker over ansvarsfrihed til ledelsen, hvor direktionen og bestyrelsen opnår 

kollektiv ansvarsfrihed. Begrebet er beskrevet nærmere i teoriafsnittet, hvor det introduceres. En 

undersøgelse foretaget i 2002 af Caspar Rose, som er professor i selskabsret og selskabsledelse ved 

Copenhagen Business School, viser, at 62% af selskaberne i undersøgelsen har en 

dechargebestemmelse i sine vedtægter98. Denne kendsgerning kan være argument for, at det ikke er 

nødvendigt med ansvarsforsikringer til bestyrelsesmedlemmerne i de toneangivende danske 

bestyrelser, da brugen af decharge er så udpræget, at risikoen for at ifalde ansvar derfor ikke er 

væsentlig. Denne argumentation, mener vi dog ikke, er tilstrækkelig til at forkaste et forslag om 

obligatoriske bestyrelsesforsikringer. Det er stadig muligt at føre en sag imod en ledelse, selvom der 

er givet decharge, hvis de oplysninger, der er givet på den ordinære generalforsamling, ikke lever 

op til kriterierne i loven. Disse oplysninger skal vedrøre alt væsentligt, og de skal være fuldstændige 

og rigtige. Man kan sagtens forestille sig situationer, hvor oplysningerne ikke har været 

tilstrækkelige, og der på denne baggrund bliver anlagt en sag imod ledelsen. I denne situation bliver 

decharge-erklæringen tilsidesat. Ifølge Caspar Rose er det heller ikke utænkeligt, at et selskabs 

aktionærer i fremtiden vil sætte flere spørgsmålstegn ved de informationer, der bliver forelagt på 

den ordinære generalforsamling. De vil således være mere aktive omkring, hvad der bliver stemt 

om99. Dette kan være medvirkende til, at procentdelen af virksomheder, der har en 

dechargebestemmelse i deres vedtægter, vil falde. 

 

                                                
95 ”BankTrelleborg stævner atter Sydbank”, Berlingske Tidende. 17.6.2009 
96 ”Advokat overvejer gruppesøgsmål”, Dagbladet Børsen. 30.9.2009 
97 ”Erstatningskrav mod Roskilde Bank-top”, Dagbladet Børsen. 6.8.2009 
98 ”Om anvendelsen af decharge i børsnoterede selskaber”, Nordisk tidsskrift for selskabsret, juli 2002 
99 ”Om anvendelsen af decharge i børsnoterede selskaber”, Nordisk tidsskrift for selskabsret, juli 2002 
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3.4.3 Delkonklusion 

 

Vi har i det foregående afsnit vedrørende bestyrelsesansvar argumenteret for, at en indførelse af en 

obligatorisk ansvarsforsikring til bestyrelsesmedlemmer er anbefalelsesværdig. Flere forhold taler 

for en indførelse af obligatoriske bestyrelsesforsikringer, og vi mener, at en sådan forsikring bør 

vedtages ved lov, ligesom tilfældet er for revisorer. 

 

Vi har fremført, at den nuværende lavkonjunktur er en faktor, som er medvirkende til, at 

selskabernes ledelser kan forvente flere søgsmål, og det vil således være særdeles relevant at 

lovgive i forhold til bestyrelsesforsikringer. Ligeledes er bestyrelsernes ansvar blevet skærpet i 

løbet af de sidste år, hvilket betyder, at risikoen for at ifalde ansvar er blevet forøget. 

Vi har også konstateret, at nogle bestyrelsesmedlemmer tror, at de er dækket ind under 

ansvarsforsikringer, som er tegnet af andre medlemmer af bestyrelsen. Dette har medført en falsk 

tryghed, som man vil undgå, hvis det er et krav til samtlige bestyrelsesmedlemmer, at de er dækket 

af en ansvarsforsikring, før de kan tiltræde et bestyrelseshverv. De nye regler vedrørende 

gruppesøgsmål er en fjerde faktor, som gør, at det er blevet mere attraktivt for et selskab eller dets 

aktionærer at sagsøge ledelsen. Denne udvikling taler ligeledes for indførelse af obligatoriske 

ansvarsforsikringer i bestyrelserne. 

 

Til sidst vil vi understrege, at det handler om at tage del i en bestyrelses opgaver og ikke sidde 

passivt tilbagelænet og bare følge stemningen hos resten af medlemmerne. Gør man det sidste, er 

risikoen for at ifalde et ansvar større, end hvis man selv er aktiv og sørger for at få ført til protokols, 

hvis der forekommer spørgsmål, hvor man er uenig med resten af bestyrelsen. 

Man ifalder ikke kollektivt ansvar i en bestyrelse. 
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3.5 Revisionsudvalg 

 

Vi vil i det følgende se nærmere på C20-selskabernes etablering og stillingtagen til revisionsudvalg, 

som blev et lovkrav med ikrafttrædelse fra førstkommende ordinære generalforsamling, der 

afholdes efter 31. december 2008. 

 

Indledende analyse 

 

Under afsnit 2.5 beskrev vi, hvilke krav der er til revisionsudvalget, og vi vil her se på hvilke 

selskaber, der har nedsat et revisionsudvalg, og hvordan de forholder sig til dette. Vi har i 

nedenstående tabel 3.11 opstillet, hvilke selskaber der har nedsat et revisionsudvalg, og hvilke der 

lader hele bestyrelsen varetage arbejdet.  

 

Som det fremgår af tabel 3.11 har 12 ud af 18 

undersøgte selskaber nedsat et revisionsudvalg.  

 

Carlsberg A/S er sat i en parentes, da de ikke beskriver 

forholdet omkring et revisionsudvalg nærmere. De 

oplyser blot på deres hjemmeside, at de ikke finder det 

nødvendigt at nedsætte komitéer. Samtidig skriver de 

under ”Bestyrelsens arbejde”, at de tager sig af ”audit 

issues”, hvorfor vi konkluderer, at det er den samlede 

bestyrelse, der varetager opgaven. FLSmidth A/S 

skriver, at de ikke har etableret andre uafhængige 

udvalg end deres vederlagsudvalg. Det er ikke 

lykkedes os at finde nogle kommentarer til et 

kommende lovpligtigt revisionsudvalg i deres 

årsrapport. Det er således heller ikke at finde, i 

resuméet fra deres generalforsamling 2009. Det er dog 

den samlede bestyrelse, der varetager 

revisionsudvalgets opgaver på nuværende tidspunkt100. 

 

                                                
100 Jf. samtale med FLSmidth Investor relation manager, Pernille Friis Andersen, den 30.8.2009 

Tabel 3.11 
   

Revisionsudvalg i selskaberne 

  JA HB* 

- A.P. Møller-Mærsk A/S X   
- Carlsberg A/S   (X) 
- Coloplast A/S   X 
- Danisco A/S X   
- Danske Bank A/S X   
- DSV A/S   X 
- FLSmidth A/S   X 
- Genmab A/S X   
- Lundbeck A/S X   
- NKT A/S X   
- NORDEN A/S   X 
- Novo Nordisk A/S X   
- Novozymes A/S X   
- Sydbank A/S X   
- Topdanmark A/S X   
- TrygVesta A/S X   
-Vestas A/S X   
- William Demant A/S   X 

* Varetages af hele bestyrelsen 
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Danmark halter generelt bagud hvad angår god selskabsledelse, men også etableringen af 

revisionsudvalg halter bagefter101. Det har siden 2005 været en del af anbefalingerne for god 

selskabsledelse, at der arbejdes mere med revisionsudvalg, og det skuffer Finn Meyer, der er 

medlem af Komitéen for god Selskabsledelse, at der skal lovgivning til, før det sætter gang i 

tingene102.  

 

Efter vores gennemgang af de danske C20-selskaber kan vi konstatere, at det svinger meget i antal 

medlemmer, honorarer, mødefrekvens og i etableringsår af det enkelte revisionsudvalg. Dette viser 

os, at ikke to selskaber er ens, og der er forskellige vurderinger af, hvordan et udvalg skal etableres, 

og hvordan det skal fungere. Lundbeck A/S er et af de selskaber, der har arbejdet med 

revisionsudvalg i flere år og har siden 2004 haft et revisionsudvalg, hvis opgave er at assistere den 

øvrige bestyrelse med detaljer omkring revisions- og regnskabsmæssige forhold. TrygVesta A/S har 

ligeledes været i gang med arbejdet omkring revisionsudvalg nogle år og har haft et siden 2006. 

Modsat Lundbeck A/S og TrygVesta A/S er der nogle selskaber, hvor revisionsudvalget er af nyere 

dato. Der er fire selskaber, der oplyser om, at de har etableret et selvstændigt revisionsudvalg på 

generalforsamlingen 2009. Dette er selskaberne Danisco A/S, NKT A/S, Sydbank A/S og 

Topdanmark A/S.  

 

Flere selskaber lader den samlede bestyrelse tage sig af de arbejdsopgaver, en revisionskomité skal 

udføre. DSV A/S har vurderet, at der ikke er behov for et udvalg. William Demant A/S med en 

bestyrelse på syv medlemmer vurderer, at størrelsen på bestyrelsen ikke nødvendiggør en 

selvstændig komité. Samme holdning har NORDEN A/S, hvor formanden oplyser i sin årsberetning 

fra den ordinære generalforsamling, at selskabet har nedsat en revisionskomité, der tæller hele 

bestyrelsen. De har en klar holdning til revisionsudvalg, og formanden beretter fra 

generalforsamlingen: ”Vi mener, det er kunstigt, at det kun er enkelte medlemmer af bestyrelsen, 

der skal kontrollere og drøfte så vigtige emner som regnskab, revision, finansiel styring, 

risikostyring og andre finansielle forhold. Hvis bestyrelsen havde talt 14 medlemmer, var der måske 

behov for, at enkelte trådte ind i en særlig revisionskomité. Men vi har jo en lille, aktiv og hands-on 

bestyrelse”. Vi mener dog ikke, at det er størrelsen på bestyrelsen, der skal afgøre, om det er den 

samlede bestyrelse, der varetager de regnskabsmæssige forhold, men derimod kompleksitetens 

omfang af selv samme forhold. En vurdering af de revisions- og regnskabsmæssige forhold kan 

ende op med samme konklusion, men denne vurdering, mener vi, bør foretages af bestyrelsen. Et af 
                                                
101 ”Derfor ligger dansk governance i bund”, Nyhedsbrev for bestyrelser, 1.5.2009. 
102 ”Udvalg kan dele bestyrelser i A og B-hold”, Dagbladet Børsen, 12.6.2009 
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de selskaber, der har vurderet dette, er Coloplast A/S, som også skriver, at deres bestyrelsesstørrelse 

ikke taler for et udvalg, men samtidig også at kompleksiteten ikke nødvendiggør dette.  

 

Antallet af medlemmer i revisionsudvalgene varierer fra to medlemmer 

i NKT A/S og Novo Nordisk A/S103 til fem medlemmer i Danske Bank 

A/S. Af de 12 selskaber, der har nedsat et selvstændigt revisionsudvalg, 

som vist i tabel 3.12, har de fleste selskaber tre medlemmer. Vi kan 

konstatere, at alle selskaber overholder reglerne og anbefalingerne om, 

at der ikke må være færre end to medlemmer i udvalget.    

 

3.5.1 Kvalifikationer og Uafhængighed 

 

Der stilles, som beskrevet i afsnit 2.5, krav til revisionsudvalgene i 

selskaberne. Et af kravene er, at selskaberne som minimum skal 

have ét medlem, der er uafhængigt af selskabet og har erfaring med 

ansvar for ledelse af en intern revisionsfunktion, erfaring fra andre 

revisionsudvalg, erfaring med overvågning af regnskabsaflæggelse 

eller anden tilsvarende relevant erfaring. Statsautoriseret revisor og 

forfatter Teddy Wivel vurderer, at det sidste punkt ”anden 

tilsvarende relevant erfaring” vil blive anvendt i stor grad i 

selskaberne for at kunne leve op til kompetencekravene104. Man kan 

diskutere, om alle selskaber har de nødvendige kompetencer i deres revisionsudvalg. Berlingske 

Tidende mener umiddelbart ikke, at A.P. Møller-Mærsk A/S lever op til kravene med to ingeniører 

og Leise Mærsk Mc-Kinney Møller i sit revisionsudvalg105. Vi er enige i, at det kan tyde på, der 

ikke er de nødvendige kompetencer i udvalget, og det beskrives da heller ikke i A.P. Møller-Mærsk 

A/S’ årsrapport, hvem der har de rette kompetencer for at kunne varetage udvalgets arbejdsopgaver. 

De regnskabsmæssige kompetencer skulle ligge hos de to ingeniører, da Leise Mærsk Mc-Kinney 

Møller ikke anses som værende uafhængig. Her mener vi, at oplysningerne om de enkeltes 

forudsætninger for at varetage revisionsudvalgets opgaver er mangelfulde. 

 

                                                
103 Novo Nordisk har i 2009 fået endnu et medlem i revisionsudvalget  
104 ”Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og selvevaluering”, Nyhedsbrev for bestyrelser, 2008 
105 ”Svindelkontrol i sneglefart”, Berlingske Tidende, Business, 7.7.2009 

Tabel 3.12 
  Antal medlemmer i 

revisionsudvalget 
    
Medlemmer Selskaber 

2 2 
3 9 
4 0 
5 1 

Gns.           3 12 

Tabel 3.13 

 
Selskaber i fokus 

- A.P. Møller-Mærsk A/S 
- Carlsberg A/S 
- Genmab A/S 
- Lundbeck A/S 
- NKT A/S 
- NORDEN A/S 
- Sydbank A/S 
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Som vi kan se af tabel 3.14, er A.P. Møller-Mærsk A/S ikke de eneste, vi savner oplysninger om 

kvalifikationer fra.  

 

Selskabet Sydbank A/S, som er underlagt tilsyn fra 

Finanstilsynet, oplyser heller ikke meget. Selskaber, der er 

underlagt tilsyn af Finanstilsynet, har nogle helt specielle 

krav. Som nævnt under afgrænsningen går vi ikke i dybden 

med disse krav. Vi fremhæver dog et enkelt, da vi også finder 

dette interessant for selskaber, der ikke er underlagt dette 

tilsyn. Ifølge BEK § 6 stk. 2106 skal oplysninger om, hvem 

bestyrelsen anser for det uafhængige medlem med 

kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision 

samt grundlaget for vurderingen altid fremgå af 

virksomhedens årsrapport og af virksomhedens hjemmeside, 

hvis den har en. Sydbank A/S nævner i deres afsnit om 

corporate governance på deres hjemmeside, at de ikke vil 

nedsætte nogen udvalg eller komitéer, da de mener, at alle væsentlige beslutninger og drøftelser kan 

varetages af den samlede bestyrelse. Det fremgår dog i selskabets årsrapport for 2008, at der vil 

blive nedsat en revisionskomité efter den ordinære generalforsamling i 2009. Vi har konstateret, at 

der er nedsat en revisionskomité efter generalforsamlingen, og komitéens medlemmer kan ses på 

deres hjemmeside. Vi formoder, at samtlige medlemmer er uafhængige, da Sydbank A/S 

kommenterer Nørby-anbefalingerne om uafhængighed med, at ”de følger dem delvist”, hvorefter de 

refererer til årsrapporten. Årsrapporten oplyser om bestyrelsesmedlemmernes øvrige hverv, men 

kommenterer ikke yderligere, om det enkelte medlem anses for værende uafhængigt. Det er ikke 

lykkedes os at finde oplysninger om medlemmernes kvalifikationer i Sydbank A/S’ revisionsudvalg 

hverken på den danske eller engelske hjemmeside. Dette giver os ingen mulighed for at vurdere, om 

de medlemmer, der sidder i revisionsudvalget, er kompetente nok til at varetage denne opgave. 

Denne oplysning om uafhængighed og kvalifikationer skal være at finde for at leve op til 

Finanstilsynets krav. Vi vurderer ikke, at det er krævende for Sydbank A/S at oplyse om 

revisionsudvalgets kvalifikationer på hjemmesiden, da de efter BEK § 6 skal sende materiale til 

Finanstilsynet om, hvem der anses for værende uafhængig og med den relevante erfaring samt på 

hvilket grundlag, det er vurderet. Vi formoder, at forarbejdet er gjort ved indsendelsen.  

                                                
106 Bekendtgørelse nr. 1389 

Tabel 3.14 
    Beskriver medlemmers 

kvalifikationer i udvalget 
  

 
JA Nej 

- A.P. Møller-Mærsk A/S   X 
- Danisco A/S X   
- Danske Bank A/S X   
- Genmab A/S X   
- Lundbeck A/S (X)   
- NKT A/S X   
- Novo Nordisk A/S X   
- Novozymes A/S X   
- Sydbank A/S   X 
- Topdanmark A/S X   
- TrygVesta A/S X   
- Vestas A/S X   
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Lundbeck A/S, som også har nedsat et revisionsudvalg, skriver, at 

udvalget består af en ”committee of experts”, hvorfor vi går ud fra, 

at der ligger de rigtige kvalifikationer i udvalget. Selskabet er derfor 

anført med parentes i tabel 3.14. De beskriver ikke de enkeltes 

kvalifikationer nærmere. Udvalget har eksisteret siden 2004, hvilket 

giver os en indikation om, at de fornødne kompetencer er blevet 

oparbejdet, såfremt det er de samme medlemmer, der har været i 

udvalget siden begyndelsen.  

 

Det er dog langt fra alle selskaber, der ikke oplyser om kvalifikationer og uafhængighed i 

revisionsudvalgene. Dette, mener vi, er yderst positivt, således at regnskabsbrugeren kan holde sig 

informeret om, at de regnskabs- og revisionsmæssige forhold varetages af folk med de rigtige 

forudsætninger. Dette, vurderer vi, har en betydelig værdi for regnskabsbrugeren. Det er ikke 

direkte reguleret i loven, når man ikke er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, hvorvidt 

kvalifikationerne skal oplyses, men er udelukkende en anbefaling, hvorfor det er ekstra godt at se, at 

de fleste selskaber følger dette.  

 

Det er, som nævnt tidligere, et krav, at mindst ét af revisionsudvalgets medlemmer skal være 

uafhængigt af selskabet og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision. I 

anbefalingerne nævnes det ydermere, at mindst halvdelen af medlemmerne i udvalget bør være 

uafhængige. NKT A/S, som er et af de selskaber, der kun har to medlemmer i revisionsudvalget, har 

en god og gennemskuelig hjemmeside, hvor man kan læse om begge medlemmer, der sidder i 

udvalget. Vi kan læse, at de begge er uafhængige, og hvor meget de får i honorar for deres virke i 

udvalget. 

 

Vi har tidligere været inde på den manglende uafhængighed i Carlsberg A/S’ bestyrelse, da fem ud 

af de otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har tilknytning til Carlsbergfondet. Da 

de ikke har fundet det nødvendigt at nedsætte noget revisionsudvalg, finder vi stadig de tidligere 

omtalte konsekvenser ved manglende uafhængighed gældende. I Carlsberg A/S’ bestyrelse sidder 

der dog to uafhængige medlemmer med relevant økonomierfaring. Jess Søderberg, som er tidligere 

finansdirektør i A.P. Møller-Mærsk A/S og Henning Dyremose, som er tidligere finansminister. 

Begge er kompetente medlemmer med finansiel baggrund og kompetencer til at varetage et 

revisionsudvalgs arbejdsopgaver. 

Boks 3.6 
 Vi savner flere 

informationer fra: 
- A.P. Møller-Mærsk A/S 

- Lundbeck A/S 

- NORDEN A/S 

- Sydbank A/S 
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NORDEN A/S lader også den samlede bestyrelse varetage revisionsudvalgets opgaver. Dette gør, at 

vi igen ser de samme konsekvenser, som ved Carlsberg A/S. NORDEN A/S oplyser dog, at mindst 

et medlem opfylder kravet om uafhængighed og tilstrækkelig finansiel viden.  

 

Som nævnt i afsnit 2.5 kan den samlede bestyrelse vælge at varetage revisionsudvalgets opgaver. 

Dette kan således kun lade sig gøre, hvis ingen medlemmer af direktionen samtidig er medlem af 

bestyrelsen. Genmab A/S har via sine vedtægter bestemt, at den administrerende direktør også skal 

være medlem af bestyrelsen. De imødekommer dog lovgivningen til fulde, da de har nedsat et 

revisionsudvalg.  

 

3.5.2 Arbejdsbyrde 

 

Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S har den samme formand for 

revisionsudvalget. En formand som anses for en af landets mest 

erfarne revisionsudvalgsmedlemmer107. Det ses fra udlandet, at 

flere kandidater har takket nej til opfordringer om at indgå i en 

virksomheds revisionsudvalg som følge af stor arbejdsbyrde108. 

Dette viser, at der kan opstå et problem, såfremt den samme person har for mange poster. Ifølge en 

analyse lavet af KPMG blandt Largecap-indekset og Midcap-indekset, bruges der meget tid i 

revisionsudvalgene. Den gennemsnitlige mødeaktivitet i udvalgene har været 7,2 møder om året af 

cirka tre timers varighed, hvor forberedelsestiden til hvert møde er beregnet til 6,3 timer109. For 

mange hverv kan derfor være med til, at man ikke når at fordybe sig nok i sine arbejdsopgaver. Der 

er flere bestyrelsesmedlemmer i C20-selskaberne, der har mange arbejdsopgaver, som beskrevet i 

afsnit 3.2.4. Novo Nordisk A/S’ og Novozymes A/S’ revisionsudvalgsformand har mange opgaver 

og er revisionsudvalgsformand for tre C20-selskaber, et Midcap-selskab samt et selskab, der er 

optaget til handel på Nasdaq i USA. Benyttes tallene fra KPMG’s analyse skal der i gennemsnit 

holdes 36 revisionsudvalgsmøder om året110 og bruges 226,8 timer på forberedelserne111. Dette er 

alene for revisionsudvalgets opgaver. Ud over de øvrige seks bestyrelsesposter besidder Novo 

Nordisk A/S’ og Novozymes A/S’ revisionsudvalgsformand en stilling som direktør i et aktivt 

selskab.  

                                                
107 ”Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og selvevaluering”, Nyhedsbrev for bestyrelser, 2008 
108 KPMG 2009 
109 ”Udvalg kan dele bestyrelser i A og B-hold”, Dagbladet Børsen, 12.6.2009 
110 7,2 møder i 5 udvalg = 36 møder 
111 6,3 timers forberedelse á 36 møder = 226,8 timer 

Tabel 3.15 
 

Selskaber i fokus 

- Novo Nordisk A/S 
- Novozymes A/S 
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Besiddelsen af mange hverv, som vi kan konstatere her, mener vi, kan have en effekt på 

tidsforbruget i det enkelte selskab. Dette stiller store krav til det enkelte medlem vedrørende 

organisering af arbejdsopgaver. En konsekvens ved mange hverv kan være en tvungen prioritering, 

hvor der skal sorteres i arbejdsopgaverne. Dette gælder ikke kun i det eksempel, som vi her belyser, 

men for alle bestyrelsesmedlemmer, der påtager sig arbejdsopgaver i revisionsudvalg. Ved at 

undervurdere det tidsforbrug, der bør sættes af til den enkelte opgave, kan det risikeres, at der opstår 

fejl, i de arbejdsopgaver et revisionsudvalg udfører. Dette kan medføre, at udvalget ikke kommer til 

at gå nok i dybden med de revisions- og regnskabsmæssige forhold, som er hele grundidéen bag 

udvalget.   

 

3.5.3 Ansvar 

 

Et revisionsudvalg nedsættes for at kunne gå mere i dybden med de revisions- og 

regnskabsmæssige forhold, der ligger i selskabet. Dette betyder, at medlemmerne af udvalget højst 

sandsynligt kommer til at besidde mere viden om selv samme forhold end de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. Vi har tidligere beskrevet KPMG’s undersøgelse, der viser hvor meget tid, 

der i gennemsnit bliver brugt på møderne i udvalgene, hvilket er omfattende. Den øgede viden, som 

få enkelte medlemmer tilegner sig, giver anledning til spørgsmålet, om dette også skærper ansvaret? 

Det skærper dog ikke ansvaret for den enkelte, at han/hun er medlem af et revisionsudvalg. Den 

samlede bestyrelse har ansvar for de beslutninger, der træffes i bestyrelsen, uanset om der er nedsat 

et revisionsudvalg eller ej112. Revisionsudvalgsansvaret er således ikke anderledes fra ansvaret i den 

samlede bestyrelse, som beskrevet i afsnit 2.4. Da der ikke er skærpet ansvar for udvalget, mener vi, 

at der skal være en klar gennemsigtighed samtidig med, at den samlede bestyrelse inddrages i 

udvalgets konklusioner og overvejelser. Vi er således enige med flertallet i udvalget til 

”Modernisering af Selskabsretten”, som har udarbejdet Betænkning 1498113, hvor det fremføres, at 

den samlede bestyrelse skal have adgang til alle relevante oplysninger om revisionsudvalgets 

arbejde og overvejelser. 

 

Vi mener, at en konkret skærpelse af udvalgets ansvar i forhold til det nuværende vil medføre en 

større skepsis fra kandidaterne til udvalgene. Det er således den samlede bestyrelse, der vedtager 

ændringer med input og oplæg fra revisionsudvalget og ikke udvalget, der handler enerådigt. Sker 

der en skærpelse i ansvarspådragelsen, kan en konsekvens være, at der pludselig mangler kandidater 
                                                
112 INSPI 7/8 
113 Betænkning 1498 
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til udvalgene. En anden konsekvens kan være en samlet bestyrelse, der ikke går lige så meget op i 

beslutninger fremført af revisionsudvalget, da udvalget selv vil have det største ansvar. Ved at 

beholde det samme ansvarsgrundlag som tidligere, er man med til at sikre en bestyrelse, der holder 

det rigtige fokus, når beslutningerne skal træffes. Vi mener således ikke, at der skal laves om på den 

nuværende lovgivning vedrørende ansvar i udvalget. Denne holdning deler vi også med personerne 

bag Betænkning 1498.  

 

Det kan dog ikke udelukkes, at der i retspraksis vil være et skærpet ansvar over for den person, der 

har de revisions- og regnskabsmæssige færdigheder, hvis personen ikke handler på et tidligere 

tidspunkt end de øvrige medlemmer, som ikke besidder den specifikke sagkundskab. På samme 

måde kan der ske skærpet ansvar i praksis, hvis alle oplysninger fra udvalget ikke er forelagt den 

samlede bestyrelse på passende vis114.   

 

3.5.4 Delkonklusion  

 

Bestemmelsen vedrørende revisionsudvalg trådte i kraft ved først kommende generalforsamling 

efter 31/12 2008. Ud af de 18 selskaber vi har undersøgt er der 12 selskaber, der har nedsat et 

separat revisionsudvalg. De revisionsudvalg, der er nedsat, er meget forskellige i forhold som 

mødefrekvens, antal medlemmer og honorar. Ydermere kan det konkluderes, at lovgivningen har 

medført et større fokus på spørgsmålet vedrørende etablering af revisionsudvalg. På denne 

baggrund er der nu færre selskaber, der lader den samlede bestyrelse varetage revisionsudvalgets 

opgaver. 

 

Vi har konstateret, at de to selskaber, som vi tidligere i afsnit 3.2.1 anså som havende ikke-

uafhængige bestyrelser, lader den samlede bestyrelse varetage revisionsudvalgets opgaver. Ved ikke 

at have et separat udvalg, der anses som værende uafhængigt, finder vi de tidligere konsekvenser 

vedrørende uafhængighed gældende.  

 

Ud fra vores undersøgelser vedrørende medlemmernes kvalifikationer i revisionsudvalget kan det 

konkluderes, at der savnes oplysninger fra fire selskaber om, hvordan de sikrer, at de rette 

kvalifikationer er til stede i udvalget.  

                                                
114 INSPI 7/8 
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Vi har konstateret, at der er medlemmer i de danske C20-bestyrelser, der har mange hverv ud over 

deres post som revisionsudvalgsmedlem. Dette kan være med til, at der sker prioritering af 

arbejdsopgaver, hvilket der ikke er gavnligt for selskabet. Dette kan betyde, at udvalget risikerer 

ikke at komme i dybden med de revisions- og regnskabsmæssige forhold, som er hele grundidéen 

bag revisionsudvalget.  

 

Ansvaret i revisionsudvalget er ikke forskelligt fra ansvaret i den samlede bestyrelse. Ved et 

skærpet ansvar for udvalget kan det medføre mangel på kandidater til udvalget samt en mere 

tilbagelænet bestyrelse. Det kan dog tænkes, at man kan opleve skærpet ansvar hos den person i 

udvalget, der besidder revisions- eller regnskabskvalifikationer. 

 

3.6 Opsamling fokusområder 

 

I tabel 3.16 er vist de overordnede resultater for vores fire fokusområder. Dette er gjort med det 

formål at give læser et samlet overblik over analysen. 

 
Tabel 3.16 

    
  Resultater på baggrund af analysen 

  

Uafhængighed Vi har fundet teorien fra revisionsprofessionen anvendelig i C20-bestyrelserne  
- Nogle selskabers bestyrelser anses ikke for værende uafhængige ifølge 

anbefalingerne 
- Der foregår selvevaluering eller utilstrækkelig evaluering i nogle bestyrelser 
- Nogle selskaber lever ikke op til anbefalingerne vedrørende oplysninger om 

vederlagspolitik 
- Nogle bestyrelsesmedlemmer må prioritere opgaver, da de også har mange hverv 

og poster i andre selskaber 
Rotation Vi har fundet teorien fra revisionsprofessionen meget anvendelig i C20-bestyrelserne 

- Et rotationsprincip sikrer nye og friske kræfter i bestyrelserne 
- Et rotationsprincip værner om uafhængigheden i bestyrelserne 
- Et rotationsprincip kan tilføre bestyrelsen nye kompetencer 
- Et rotationsprincip kan betyde, at et stærkt hold bliver splittet 

Bestyrelsesansvar Vi har fundet teorien fra revisionsprofessionen meget anvendelig i C20-bestyrelserne 
- Forhold som lavkonjunktur, skærpet ansvar og muligheden for gruppesøgsmål 

taler for indførelsen af obligatoriske ansvarsforsikringer i bestyrelserne. 
- Intet er til hinder for, at dette bliver indført ved lov 

Revisionsudvalg Uafhængighed er en væsentlig faktor i arbejdet i et revisionsudvalg 
- Revisionsudvalg øger fokus på de regnskabs- og revisionsmæssige forhold 
- Revisionsudvalg er tidskrævende for det enkelte medlem og prioritering af 

opgaver skader uafhængigheden 
- Der er ikke skærpet ansvar hos medlemmerne af revisionsudvalget 
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4.0 Konklusion 
 

Bestyrelsesarbejdet i de danske aktieselskaber er reguleret i aktieselskabslovens, mens corporate 

governance er reguleret i Nørby-anbefalingerne. Inspirationen til disse er fundet internationalt, hvor 

vi kan konkludere, at Storbritannien var de første i Europa med anbefalinger på området. Af lande 

uden for Europa, var USA det første med konkrete anbefalinger grundet store erhvervsskandaler. 

De børsnoterede selskaber herhjemme er underlagt ”følg-eller-forklar”-princippet, som indebærer, 

at det skal forklares i selskabernes årsrapport, hvorfor de ikke følger Nørby-anbefalingerne, hvis 

dette er tilfældet. Efter vores arbejde med C20-selskabernes rapportering kan det konkluderes, at 

der er stor forskel på mængden af oplysninger i forbindelse med corporate governance. Nogle 

selskaber har ud over oplysningerne i deres årsrapport udarbejdet selvstændige rapporter om 

området, mens andre kun har et par sider om emnet i årsrapporten. Ydermere kan vi konkludere, at 

corporate governance-arbejdet er yderst vigtigt, da det er med til at mindske den principal-agent-

problematik, der er til stede i C20-selskaberne.  

 

I forbindelse med vores fokusområde omkring uafhængighed har vi præsenteret fire anerkendte 

teorier, der bredt dækker uafhængigheden i revisionsprofessionen. Tre af teorierne er udarbejdet af 

teoretikere, mens den fjerde teori stammer fra IFAC. I forbindelse med vores C20-analyse på dette 

område kan det konkluderes, at flere medlemmer i de danske bestyrelser anses for værende ikke-

uafhængige ud fra kriterierne i anbefalingerne. Ligeledes kan vi konkludere, at to selskabers 

bestyrelser ikke anses for værende uafhængige, da over halvdelen af medlemmerne falder på 

uafhængighedskriterierne. Konsekvenserne ved dette kan være manglende tillid fra interessenterne 

samt manglende objektivitet og øget viden hos medlemmerne. Ydermere kan vi konkludere, at 

procedurerne vedrørende evaluering af bestyrelsens arbejde er mangelfulde, hvor selvevaluering 

ofte forekommer. Konsekvenserne ved dette er, at bestyrelsesformanden havner i en dobbeltrolle, 

og der igen er risiko for, at tilliden svækkes i forhold til selskabets bestyrelse. Et tiltag kan være 

ekstern bistand ved evalueringerne samt en mere ensrettet rapportering. Vedrørende selskabernes 

vederlagspolitik og oplysning herom kan vi konstatere, at halvdelen af de analyserede selskaber 

ikke oplyser om vederlag på individniveau. Dette kan skabe og forøge en eventuel mistillid fra 

interessenterne. I forhold til hverv ud over bestyrelseshvervet kan det konkluderes, at mange 

medlemmer ofte besidder flere bestyrelsesposter og er i forskellige hverv. For mange hverv kan 

resultere i, at der sker uhensigtsmæssige prioriteringer hos det enkelte medlem. Disse 

uhensigtsmæssige prioriteringer kan i sidste ende skade det enkelte selskab.  
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Til sidst i dette fokusområde har vi koblet de pågældende revisionsteorier fra revisionsprofessionen 

på arbejdet i bestyrelsen. Vi kan konkludere, at det i høj grad har været muligt at anvende teorierne 

på de danske C20-bestyrelser og medlemmerne heri. IFAC er i høj grad anvendelig på områder som 

integritet, sindstilstand og medlemmernes ageren i forhold til omverdenen. I forhold til Mautz og 

Sharaf’s teori finder vi programmeringsuafhængigheden mindre anvendelig, men derimod 

rapporteringsuafhængigheden yderst anvendelig. David Flint har nogle elementer i sin teori, som vi 

i stor grad finder anvendelige. Forhold som de rette kvalifikationer og medlemmernes varetagen af 

selskabets renommé er yderst sammenlignelige. Derimod finder vi forholdet omkring ikke-

uafhængige hverv uanvendeligt. Tom Lee’s teori er i mange tilfælde direkte anvendelig på 

bestyrelsen og dens medlemmer. Vi konkluderer, at de fleste bestyrelsesmedlemmer finder, at 

fordelene ved et langsigtet personligt maksimeringsperspektiv overstiger fordelene ved et kortsigtet 

personligt maksimeringsperspektiv. 

 

I forbindelse med vores fokusområde omkring rotation har vi præsenteret reglerne vedrørende 

revisors rotationsprincip, som er reguleret i revisorlovens § 25. Dette rotationsprincip er med til at 

værne om revisors uafhængighed og bestemmer, at den revisor, der underskriver en 

revisionspåtegning, senest syv år efter at denne blev udpeget til opgaven, skal udskiftes for en 

periode af mindst to år. Vi kan via underafsnittene valgperiode, anciennitet og alder konkludere, at 

et rotationsprincip, som man kender det fra revisionsprofessionen, er anbefalelsesværdigt. Vi har 

konstateret, at nogle bestyrelsesmedlemmer er valgt for perioder, der er længere end anbefalet, og 

nogle medlemmer har siddet i deres respektive bestyrelser i over 15 og 20 år. Ydermere er det 

blevet belyst, at gennemsnitsalderen i C20-bestyrelserne varierer meget, og nogle selskaber har en 

fast pensionsalder, mens andre ikke har. De ovenfor konstaterede forhold har i overvejende grad 

alle negativ indflydelse på bestyrelsens arbejde og opfattelsen af denne. Her tænkes på negative 

konsekvenser i forbindelse med uafhængighed, nytænkning og friske kræfter i bestyrelsen. 

I vores kobling af rotationsprincippet kendt fra revisorer på C20-bestyrelserne har vi identificeret 

mange ligheder de to faggrupper imellem. Mange af de identificerede fordele ved 

rotationsprincippet hos revisorer gør sig ligeledes gældende i bestyrelsesmedlemmernes tilfælde. 

Dette lægger vi til grund for, at en kobling i høj grad kan foretages, og vi ser ingen hindringer for, at 

et rotationsprincip for bestyrelsesmedlemmer indføres ved lov. Dette er således med til at værne om 

det enkelte medlems uafhængighed. 
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I forbindelse med vores fokusområde omkring bestyrelsesansvar har vi præsenteret reglerne 

vedrørende revisors obligatoriske ansvarsforsikring. Derudover har vi præsentere bestemmelserne 

vedrørende gruppesøgsmål og decharge. Gennem vores analyse har vi identificeret forhold såsom 

den finansielle krise, skærpet ansvar i retspraksis, falsk tryghed, gruppesøgsmål og anvendelsen af 

dechargebestemmelsen, der alle er med til at øge risikoen for, at det enkelte bestyrelsesmedlem 

ifalder ansvar. Dette taler for, at en obligatorisk ansvarsforsikring, som vi kender den fra 

revisionsprofessionen, bliver indført for bestyrelsesmedlemmernes vedkommende. Det kan således 

konkluderes, at en kobling på dette område i høj grad kan lade sig gøre. Dette er igen med til at 

værne om det enkelte medlems uafhængighed i sin ageren. Det skal her pointeres, at man ikke 

ifalder et kollektivt ansvar i en bestyrelse.  

 

I forbindelse med vores fokusområde omkring revisionsudvalg har vi præsenteret revisorlovens § 

31, som implementerer EU’s 8. Direktiv i dansk ret, som omhandler etablering af revisionsudvalg i 

bestyrelsen. Formålet med nedsættelsen af et revisionsudvalg er, at det skal være med til at sikre 

uafhængigheden af den lovpligtige revision. Ydermere har vi præsenteret gældende anbefalinger fra 

Nørby-udvalget vedrørende revisionsudvalg. Via vores analyse kan vi konkludere, at der savnes 

oplysninger om medlemmernes kvalifikationer vedrørende uafhængighed og faglighed, samt at 

arbejdsbyrden i udvalget i nogle tilfælde undervurderes. Dette betyder, at arbejdet i praksis ikke 

lever op til formålet med etableringen af dette. Det er ligeledes blevet belyst, at der ikke er et 

skærpet personligt ansvar for medlemmerne i udvalget, hvilket vi anser som værende positivt. 

 

Afslutningsvis kan det nu konkluderes, at uafhængighedsværn fra revisionsprofessionen i meget høj 

grad kan anvendes på C20-bestyrelsernes arbejde. Vores analyse har givet et klart billede af 

arbejdet med uafhængighed i C20-bestyrelserne, som vurderes at være mangelfuldt, og via vores 

kobling af revisionsteori står det klart, at der findes mange fællesnævnere i de to faggrupper. 

Der er grobund for et mere målrettet arbejde med uafhængighed i bestyrelserne, og dette vil være til 

gavn for både den nære og fjerne omverden.  
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5.0 Perspektivering 
 

Den 29. maj 2009 blev der i Danmark vedtaget en ny selskabslov med ikrafttrædelse den 1. januar 

2010. Hovedformålet med at ændre den nuværende selskabslov er at fremme de danske selskabers 

konkurrenceevne via modernisering, forenkling og fleksibilitet115. Et af midlerne til at opnå dette er 

at give selskaberne mulighed for at ændre den hidtil obligatoriske ledelsesstruktur, som indebærer 

tilstedeværelsen af både en bestyrelse og en direktion, hvor bestyrelsen udgør både det øverste og 

det centrale ledelsesorgan. Det bliver nu muligt at nøjes med at have en direktion, som udgør 

selskabets centrale ledelsesorgan, hvor et tilsynsråd har til opgave at overvåge denne og således 

fungerer som det øverste ledelsesorgan. Denne model kender vi i dag fra Tyskland, hvor man har en 

konstellation med et tilsynsråd. Denne ændring sammenholdt med yderligere ændringer i den nye 

selskabslov giver anledning til en revision af anbefalingerne for god selskabsledelse. Dette har Sten 

Scheibye, ny formand for Komitéen for god Selskabsledelse, varslet i en pressemeddelelse den 24. 

august 2009116. Her udtrykker han også, at der ligeledes eksisterer et behov for en revision af 

anbefalingerne, da han understreger vigtigheden af, at de danske selskaber fortsat arbejder fokuseret 

med god selskabsledelse, for at være på niveau med de lande man i Danmark ønsker at 

sammenligne sig med. Han vurderer, at Danmark på nuværende tidspunkt ikke er på et sådan 

tilfredsstillende niveau. Komitéen for god Selskabsledelse forventer at sende et udkast til de 

reviderede anbefalinger i høring i december 2009 med en høringsfrist i februar 2010. Det forventes 

herefter, at komitéen kan præsentere de endelige reviderede anbefalinger i marts/april 2010117. 

 

I kølvandet på finanskrisen forventes det også, at der vil komme et skærpet fokus på ledelsens 

ansvar og rolle. Der ligger på nuværende tidspunkt mange sager og ulmer, og mange aktionærer og 

andre interessenter overvejer, hvorvidt et søgsmål mod ledelsen er muligt. På denne baggrund 

oplyser mange forsikringsselskaber, at interessen for ledelsesforsikringer er markant forøget, og 

ledelsesmedlemmer tager risikoen for at ifalde ansvar yderst alvorligt118. Samtidig vurderer Inge 

Cordtz fra Nassau Forsikring, at man forventer, at der i fremtiden vil komme flere 

ledelsesansvarssager. Dette begrundes med, at kreditorer og andre interessenter vil anse ledelsens 

ansvarsforsikring som en ekstra mulighed for at få nogle penge hjem efter en konkurs. 

 

                                                
115 Link 10  
116 Link 11 
117 Link 11 
118 ”Klar vækst i bestyrelsers ansvarsforsikringer”, Økonomisk Ugebrev, 12.1.2009 
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I det internationale miljø har finanskrisen også givet anledning til skærpet regulering vedrørende 

god selskabsledelse. Specielt ledelsernes aflønning og bonusser har været diskuteret flittigt i 

politiske kredse rundt om i verden. Man ser allerede nu, at EU-kommissionen er på vej med 

anbefalinger, som sætter grænser for løn- og bonusprogrammerne119.  

 

Tyskland har som det eneste land allerede vedtaget ny lovgivning, som skal dæmme op for 

voldsomme bonusser til ledelserne, og i Storbritannien er der ligeledes kommet nye anbefalinger og 

love, der dog ikke er implementeret endnu120. En af de ændringer, der er vedtaget i Tyskland, består 

af, at bestyrelsen skal indhente en udtalelse om den påtænkte løn- og bonusaftale hos en ekstern 

konsulent. Her skinner det klart igennem, at man ønsker en mere åben og stringent 

aflønningsprocedure i de børsnoterede selskaber. I Holland, som også er hårdt ramt af finanskrisen, 

træder en ny lov i kraft ved årsskiftet. Denne sætter en grænse for bankbonusserne i landet. ”Dette 

rækker videre end noget, der er gennemført i noget andet land”, udtaler den hollandske 

finansminister Wouter Bos121. En skærpelse af reguleringen på det nævnte område har også været 

meget på tale i Danmark, og det er endnu uvist, hvad der vil ske på området. Eksperter forventer, at 

Komitéen for god Selskabsledelse indskriver EU-anbefalingerne i de reviderede anbefalinger, men 

sætter i samme forbindelse spørgsmålstegn ved, om man kan undgå lovgivning på området, hvilket 

ikke var tilfældet i Tyskland og Holland. Mange eksperter taler for liberalisering af lovgivningen, 

men pointerer samtidig, at det er svært at liberalisere på så følsomme områder som 

ledelsesaflønning, når finanskrisen står så klart i hukommelsen. Mange borgere har mistet tilliden til 

de store danske selskaber, og ledelsesaflønning er derfor blevet særdeles følsomt, og noget 

politikerner prøver at malke stemmer på. Administrerende direktør i ATP og medlem af Komitéen 

for god Selskabsledelse Lars Rohde forstår også godt, hvis politikerne overvejer lovgivning, for 

som han udtrykker det: ”Vi har set banker privatisere deres overskud, og nu socialiserer de deres 

underskud”. Til sidst giver Lars Rohde også udtryk for, at han mener, at en del af ansvaret for at få 

ledelserne til at arbejde endnu mere med god selskabsledelse ligger hos aktionærerne selv. Hvis 

disse er bedre til at organisere sig og udøve aktivt ejerskab, så kan de slippe for nogle af de 

problemer, som i sidste ende havner på skuldrene af dem selv122. 

 
 

                                                
119 ”Dansk skepsis over for skrappere regler”, Dagbladet Børsen, 11.9.2009 
120 ”Skærpede bonusregler vedtaget i Tyskland”, Dagbladet Børsen, 11.9.2009 
121 ”Holland lægger låg på bankbonus”, Dagbladet Børsen, 11.9.2009 
122 ”Dansk skepsis over for skrappere regler”, Dagbladet Børsen, 11.9.2009 
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Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse af 15. august 2005, 
afsnit VI opdateret den 6. februar 2008 og afsnit III og V opdateret den 10. december 2008 

Anbefalingerne er opdelt i 8 hovedafsnit og et bilag. Hvert hovedafsnit indledes med nogle 
overordnede rationaler, som beskriver baggrunden for, at emnet er genstand for Anbefalinger. 
Dernæst følger de konkrete Anbefalinger, som komiteen foreslår med udgangspunkt i rationalet. 
Endelig er der i varieret omfang knyttet kommentarer til Anbefalingerne. Kommentarerne er ikke en 
egentlig del af Anbefalingerne, men indeholder bl.a. praktiske anvisninger og eksempler på, 
hvorledes selskaberne kan anvende anbefalingerne. 

I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 
II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet 
III. Åbenhed og gennemsigtighed 
IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar 
V. Bestyrelsens sammensætning 
VI. Bestyrelsens og direktionens vederlag 
VII. Risikostyring 
VIII. Revision 
 
Bilag A om bestyrelsesudvalg 
 

I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 
Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at selskaberne til enhver 
tid er i stand til at tilpasse sig skiftende krav og dermed vedblivende er konkurrencedygtige og kan 
skabe værdier. God selskabsledelse indebærer bl.a., at bestyrelse og direktion gør sig klart, at et 
samspil mellem ledelse og aktionærer er af væsentlig betydning for selskabet. Som ejere af 
selskaberne kan aktionærerne ved aktivt at udøve deres rettigheder og indflydelse medvirke til, at 
ledelsen varetager aktionærernes interesser bedst muligt og sikrer en effektiv udnyttelse af 
selskabets ressourcer på kort og på lang sigt. 

God selskabsledelse forudsætter derfor hensigtsmæssige rammer, der tilskynder aktionærerne til at 
indgå i en dialog med selskabets ledelse og med hinanden. Dette kan bl.a. fremmes ved en styrkelse 
af generalforsamlingens rolle som forum for kommunikation og beslutninger. 
 
1. Udøvelse af ejerskab og kommunikation 
Det anbefales, at selskaberne medvirker til, at kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne 
samt mellem selskabets aktionærer indbyrdes gøres så let og omkostningsfrit som muligt for 
aktionærerne bl.a. ved brug af informationsteknologi. 
 
Kommentar: Dette kan motivere aktionærerne til at udøve deres rettigheder og indflydelse. 
 
2. Kapital- og aktiestruktur 
Det anbefales, at bestyrelsen med passende mellemrum vurderer, hvorvidt selskabets kapital- og 
aktiestruktur fortsat er i aktionærernes og selskabets interesse, samt redegør for denne vurdering i 
selskabets årsrapport. 
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3. Forberedelse af generalforsamlingen, herunder indkaldelse og afgivelse af fuldmagter 
Det anbefales, at generalforsamlingen indkaldes med et tilstrækkeligt varsel til, at aktionærerne kan 
forberede sig og tage stilling til de anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen, at
indkaldelsen med tilhørende dagsorden udformes således, at aktionærerne får et fyldestgørende 
billede af de anliggender, der omfattes af dagsordenens punkter, og at fuldmagter, som gives til 
selskabets bestyrelse, så vidt muligt indeholder aktionærernes stillingtagen til hvert enkelt punkt på 
dagsordenen. 
 
Kommentar: I henhold til aktieselskabsloven kan fuldmagt til bestyrelsen alene gives til én på 
forhånd bestemt generalforsamling. 
 
4. Bestyrelsens pligter og aktionærernes rettigheder ved overtagelsesforsøg 
Når et offentligt overtagelsestilbud fremsættes, anbefales det, at bestyrelsen i sådanne situationer 
afholder sig fra på egen hånd og uden generalforsamlingens godkendelse at imødegå et 
overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til 
overtagelsesforsøget. 
 
Kommentar: Det er væsentligt, at aktionærerne gives mulighed for at tage stilling til, om de ønsker 
at afstå deres aktier i selskabet på de tilbudte vilkår. De dispositioner, der frarådes, er eksempelvis 
at gennemføre kapitalforhøjelser eller lade selskabet erhverve egne aktier baseret på en tidligere 
meddelt bemyndigelse. 
 
II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet 
Det er afgørende for et selskabs trivsel og fremtidsmuligheder, at selskabet har gode relationer til 
sine interessenter (stakeholders). En interessent er enhver, der direkte berøres af selskabets 
dispositioner og virksomhed. Det er derfor ønskeligt, at selskabets ledelse driver og udvikler 
selskabet under behørig hensyntagen til dets interessenter og stimulerer til dialog med disse. Et 
frugtbart samspil mellem selskabet og dets interessenter forudsætter åbenhed samt gensidig 
respekt.
 
1. Selskabets politik i relation til interessenterne 
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en politik for selskabets forhold til sine interessenter.  
 
Kommentar: En sådan politik kan eksempelvis indeholde selskabets idégrundlag, grundlæggende 
værdier og formål, og et element kan også være retningslinierne for selskabets oplysninger om 
f.eks. miljømæssige og sociale forhold. 
 
2. Interessenternes rolle og interesser 
Det anbefales, at bestyrelsen sikrer, at interessenternes interesser og roller respekteres i 
overensstemmelse med selskabets politik herom.  
 
Kommentar: Som led i gennemførelsen heraf er det naturligt, at bestyrelsen påser, at direktionen 
fører en aktiv dialog med selskabets interessenter for at udvikle og styrke selskabet. 
 
III. Åbenhed og gennemsigtighed 
Aktionærer, herunder potentielle aktionærer, og øvrige interessenter har i forskelligt omfang behov 
for information om selskabet. Deres forståelse af og relation til selskabet afhænger bl.a. af 
informationsmængden og kvaliteten af den information, selskabet offentliggør eller meddeler. 



 3

Åbenhed og gennemsigtighed er væsentlige forudsætninger for, at selskabets aktionærer og øvrige 
interessenter løbende har mulighed for at vurdere og forholde sig til selskabet og dets 
fremtidsperspektiver og dermed kan medvirke til et konstruktivt samspil med selskabet. 
 
1. Oplysning og afgivelse af information 
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en informations- og kommunikationspolitik.  
 
Endvidere anbefales det, at der udarbejdes procedurer, der sikrer, at alle væsentlige oplysninger af 
betydning for aktionærernes og finansmarkedernes vurdering af selskabet og dets aktiviteter samt 
forretningsmæssige mål, strategier og resultater offentliggøres straks på en pålidelig og 
fyldestgørende måde, medmindre offentliggørelse kan undlades efter de børsretlige regler. 
 
Det anbefales, at offentliggørelse sker både på dansk og engelsk og eventuelt andre relevante sprog 
og omfatter brug af selskabets hjemmeside med identisk indhold på disse sprog. 

2. Investor-relationen 
Det anbefales, at bestyrelsen skaber grundlag for en løbende dialog mellem selskabet og selskabets 
aktionærer og potentielle aktionærer. 
 
Kommentar: En sådan dialog kan bl.a. ske ved, at: 

der afholdes investormøder. 
det løbende vurderes, om informationsteknologi kan anvendes til at forbedre 
investorrelationerne, herunder at der etableres et sted på selskabets hjemmeside for 
Corporate Governance-relaterede emner. 
alle investorpræsentationer gøres tilgængelige på Internettet, samtidig med at de foretages. 

3. Årsrapporten og supplerende oplysninger 
Det anbefales, at bestyrelsen overvejer i hvilket omfang årsrapporten skal suppleres med andre end 
de krævede internationale anerkendte regnskabsstandarder som f.eks. US-GAAP, hvis 
brancheforhold eller andre omstændigheder gør dette relevant i forhold til modtagernes 
informationsbehov, herunder hensynet til sammenlignelighed. 
 
Det anbefales, at bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten også i tilfælde, hvor 
det ikke er krævet af gældende standarder eller lovgivning, tager stilling til, om det er 
formålstjenligt, at selskabet offentliggør yderligere uddybende ikke-finansielle oplysninger. 
 
Kommentar: Årsrapporten skal under alle omstændigheder leve op til den højeste standard for den 
kategori af virksomheder, som selskabet tilhører, og skal følge udviklingen i god regnskabsskik.  
 
Eksempler på yderligere uddybende ikke-finansielle oplysninger kan være oplysninger om 
selskabets: 
 

udvikling og vedligeholdelse af interne vidensressourcer. 
mangfoldighed, herunder bl.a. i relation til køn og alder, i bestyrelse, direktion og 
virksomheden som helhed. 
etiske og sociale ansvar. 
arbejdsmiljø. 
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4. Kvartalsrapporter 
Det anbefales, at selskaber gør brug af kvartalsrapporter. 
 
IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar 
Det påhviler bestyrelsen at varetage aktionærernes interesser med omhu og under behørig 
hensyntagen til de øvrige interessenter. For så vidt angår den ledelsesmæssige arbejdsfordeling 
mellem bestyrelse og direktion, er det bestyrelsens opgave og ansvar at forestå den overordnede 
ledelse af selskabet samt fastlægge retningslinierne for og udøve kontrol med direktionens arbejde. 
Udvikling og fastlæggelse af hensigtsmæssige strategier for selskabet er en væsentlig 
ledelsesopgave. Det er væsentligt, at bestyrelsen i samarbejde med direktionen sikrer, at der 
løbende sker en udvikling af og opfølgning på de nødvendige strategier. 
 
1. Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar 
Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter og fastlægger sine væsentligste opgaver i 
relation til varetagelsen af den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige 
kontrol af selskabet samt den løbende vurdering direktionens arbejde.  
 
Kommentar: Bestyrelsens væsentligste opgaver vil normalt bl.a. omfatte: 

at fastlægge de overordnede mål og strategier og følge op på disse. 
at sikre klare retningslinier for ansvarlighed, ansvarsfordeling, planlægning og opfølgning 
samt risikostyring. 
at udvælge en kvalificeret direktion, fastlægge direktionens ansættelsesforhold, herunder 
udarbejde retningslinier for udvælgelse og sammensætning af direktionen samt sikre, at 
direktionens vederlag afspejler de resultater, den opnår. 
at sikre, at der er gode og konstruktive relationer til selskabets interessenter. 

 
2. Bestyrelsesformandens opgaver 
Det anbefales, at der udarbejdes en arbejds- og opgavebeskrivelse, som indeholder en beskrivelse 
af bestyrelsesformandens og eventuelt næstformandens opgaver, pligter og ansvar. 
 
Det anbefales, at bestyrelsesformanden påser, at det enkelte bestyrelsesmedlems særlige viden og 
kompetence bliver anvendt bedst muligt i bestyrelsesarbejdet til gavn for selskabet.   
 
Det anbefales, at der vælges en næstformand i selskabet, som skal kunne fungere i tilfælde af 
bestyrelsesformandens forfald og i øvrigt være en effektiv sparringspartner for denne.  
Kommentar: Bestyrelsesformanden har et særligt ansvar for at sikre, at bestyrelsen fungerer 
tilfredsstillende, og at bestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig måde. 
 
Dette kan bl.a. ske ved at, at bestyrelsesformanden tilstræber, at bestyrelsens forhandlinger finder 
sted i den samlede bestyrelse, at alle væsentlige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse, og at 
mødefrekvensen tilrettelægges således, at bestyrelsen hele tiden kan være en aktiv sparringspartner 
for direktionen og kan reagere hurtigt og effektivt.  
 
3. Forretningsorden 
Det anbefales, at forretningsordenen altid er tilpasset det enkelte selskabs behov og mindst én gang 
årligt gennemgås af den samlede bestyrelse med henblik på at sikre dette. 
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Kommentar: Det er væsentligt, at bestyrelsens forretningsorden er et effektivt og operationelt 
redskab ved løsningen af bestyrelsens opgaver. 
 
4. Information fra direktionen til bestyrelsen 
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger procedurer for direktionens rapportering til bestyrelsen og 
for bestyrelsens og direktionens kommunikation i øvrigt med henblik på at sikre, at der løbende 
tilgår bestyrelsen de oplysninger om selskabets virksomhed, som bestyrelsen har behov for.  
 
Kommentar: Direktionen må under alle omstændigheder sikre, at væsentlige oplysninger tilgår 
bestyrelsen, uanset om denne har anmodet herom. 
 
V. Bestyrelsens sammensætning 
Det er væsentligt, at bestyrelsen er sammensat således, at den på en effektiv og fremadrettet måde 
er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige opgaver, herunder de strategiske og kontrolmæssige, 
og samtidig være en konstruktiv og kvalificeret sparringspartner for direktionen. Det er ligeledes 
væsentligt, at bestyrelsen altid handler uafhængigt af særinteresser. Bestyrelsen må løbende 
vurdere om dens sammensætning og medlemmernes kompetencer enkeltvis og samlet afspejler de 
krav, selskabets situation og forhold stiller. 

For at sikre kvaliteten af arbejdet i bestyrelsen og dermed øge dens bidrag til værdiskabelsen er det 
vigtigt, at bestyrelsens sammensætning løbende overvejes, herunder med hensyn til mangfoldighed, 
i relation til bl.a. køn og alder. 
 
1. Sammensætning af bestyrelsen  
Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer, hvilke kompetencer den skal råde over for bedst 
muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler den, samt vurderer bestyrelsens sammensætning i 
lyset heraf.  
 
Det anbefales, at dette sker ved:  
 

at bestyrelsen ved vurderingen af dens sammensætning tager hensyn til mangfoldighed i relation 
til bl.a. køn og alder, 

 
at bestyrelsen sikrer en formel, grundig og gennemsigtig proces for dens udvælgelse og 
indstilling af kandidater,  
 
at bestyrelsen sammen med indkaldelsen til den generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen er 
på dagsordenen udsender en beskrivelse af de opstillede bestyrelseskandidaters baggrund med 
oplysning om bestyrelseskandidaternes øvrige direktions- og bestyrelsesposter i såvel danske 
som udenlandske selskaber samt krævende organisationsopgaver,  

 
at der i beskrivelsen gives oplysning om de rekrutteringskriterier, bestyrelsen har fastlagt, 
herunder de krav til professionelle kvalifikationer, international erfaring, uddannelsesmæssig 
baggrund m.v., som det er væsentligt at have repræsenteret i bestyrelsen, og at der sikres 
selskabets aktionærer mulighed for at drøfte rekrutteringskriterierne på generalforsamlingen,  

 



 6

at der i beskrivelsen gives oplysning om bestyrelsens vurdering af dens sammensætning, 
herunder med hensyn til mangfoldighed, samt at der gives selskabets aktionærer mulighed for at 
drøfte bestyrelsens sammensætning på generalforsamlingen, og 

 
at bestyrelsen årligt i ledelsesberetningen redegør for dens sammensætning, herunder for dens 
mangfoldighed, samt for de enkelte medlemmers eventuelle særlige kompetencer. 

 
2. Introduktion til og uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer 
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer ved tiltrædelsen modtager en introduktion til selskabet, og 
at bestyrelsesformanden i samarbejde med de enkelte medlemmer tager stilling til, om der er behov 
for at tilbyde den pågældende relevant supplerende uddannelse.  
 
Det anbefales, at bestyrelsen årligt foretager en vurdering af, om der er områder, hvor 
medlemmernes kompetence og sagkundskab bør opdateres. 
 
Kommentar: Uddannelser og opdatering af kompetence og sagkundskab må afpasses det 
individuelle bestyrelsesmedlem og sikre, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem er i stand til at: 

indgå i en kvalificeret dialog med direktionen om selskabets strategiske udvikling og 
fremtidsmuligheder. 
tilegne sig og bevare et overblik over selskabets kerneområder, aktiviteter og den 
pågældende branches forhold. 
deltage aktivt i bestyrelsens arbejde. 

 
Bestyrelsesmedlemmer har i øvrigt selv et ansvar for aktivt at sætte sig ind i og løbende holde sig 
orienteret om selskabets og den pågældende branches forhold. 
 
3. Antallet af bestyrelsesmedlemmer 
Det anbefales, at bestyrelsen ikke er større end der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv 
beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt, og sådan at størrelsen 
giver mulighed for at bestyrelsens kompetencer og erfaringer passer til selskabets behov. 
 
Det anbefales, at bestyrelsen med passende mellemrum overvejer, hvorvidt antallet af 
bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov. 
 
4. Bestyrelsens uafhængighed 
Med henblik på at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser anbefales det, at mindst 
halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige.  
 
For at et generalforsamlingsvalgt medlem af bestyrelsen i denne sammenhæng kan anses for at være 
uafhængigt, må det enkelte medlem ikke: 

være ansat i eller have været ansat i selskabet inden for de sidste 5 år. 
være eller have været medlem af direktionen i selskabet. 
være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller have en økonomisk interesse i en 
virksomhed, som er professionel rådgiver for selskabet. 
i øvrigt have en væsentlig strategisk interesse i selskabet andet end som aktionær. 

 
Derudover anses hovedaktionæren eller personer, der har nære bånd til selskabets hovedaktionær, 
ikke for uafhængige.  
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Familiemæssige relationer til personer, der ikke kan anses for uafhængige, medfører ligeledes, at 
der ikke kan være tale om uafhængighed. 
 
Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt oplyser hvilke bestyrelsesmedlemmer, der ikke 
anses for at være uafhængige, og at det oplyses, om nye kandidater til bestyrelsen anses for at være 
uafhængige, og at dette begrundes. 
 
Det anbefales, at medlemmer af et selskabs direktion ikke indgår i selskabets bestyrelse. 
 
Det anbefales, at årsrapporten indeholder følgende oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne: 
 

den pågældendes stilling. 
den pågældendes øvrige direktions- og bestyrelsesposter i såvel danske som udenlandske 
selskaber samt krævende organisationsopgaver. 
det antal aktier, optioner og warrants i selskabet og de med selskabet koncernforbundne 
selskaber, som medlemmet ejer, samt de ændringer i medlemmets beholdning af de nævnte 
værdipapirer, som er indtrådt i løbet af regnskabsåret. 

 
5. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 
Det anbefales, at det enkelte selskab overvejer behovet for, at systemet med medarbejdervalgte 
bestyrelsesmedlemmer forklares i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside. 
 
Kommentar: Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar 
som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. 
 
6. Mødefrekvens 
Det anbefales, at bestyrelsen mødes med jævne mellemrum i henhold til en i forvejen fastlagt 
møde- og arbejdsplan, og når dette i øvrigt skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt i lyset af 
selskabets behov, og at den årlige mødefrekvens offentliggøres i årsrapporten. 
 
7. Tiden til bestyrelsesarbejdet og antallet af bestyrelsesposter 
Det anbefales, at et bestyrelsesmedlem, der samtidig indgår i en direktion i et aktivt selskab, ikke 
beklæder mere end tre menige bestyrelsesposter eller én formandspost og én menig bestyrelsespost i 
selskaber, der ikke er en del af koncernen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. 
 
Kommentar: Det er væsentligt, at det enkelte bestyrelsesmedlem på forhånd gør sig klart, hvilke 
tidsmæssige krav bestyrelsesarbejdet stiller og afsætter tilstrækkelig tid til sine opgaver i 
bestyrelsen. 
 
8. Aldersgrænse 
Det anbefales, at selskabet fastsætter en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, og at årsrapporten 
indeholder oplysninger om alderen på de enkelte bestyrelsesmedlemmer.  
 
9. Valgperiode 
Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling 
og at bestyrelsen i den sammenhæng søger sikret balancen mellem fornyelse og kontinuitet, særligt 
for så vidt angår formands- og næstformandsposten. 
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Det anbefales, at årsrapporten oplyser tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen, 
hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, samt udløbet af den nye valgperiode. 
 
Kommentar: Et bestyrelsesmedlem, hvis ansættelsesforhold ændres i en valgperiode, må informere 
den øvrige bestyrelse herom og være indstillet på at stille sit mandat til rådighed ved 
førstkommende generalforsamling. 
 
10. Anvendelse af bestyrelsesudvalg (komitéer) 
Det anbefales, at bestyrelsen overvejer og beslutter, om den vil nedsætte udvalg, herunder 
nominerings-, vederlags- og revisionsudvalg. 
 
Hvis bestyrelsen nedsætter et udvalg, anbefales det, at dette alene sker vedrørende forhold, som 
angår afgrænsede temaer med henblik på at forberede beslutninger, som så træffes i den samlede 
bestyrelse.  
 
Såfremt der nedsættes bestyrelsesudvalg, anbefales bestyrelsen at udarbejde et kommissorium for 
det enkelte udvalg, hvori udvalgets ansvarsområde og kompetence fastlægges. 
 
Det anbefales, at væsentlige punkter i det enkelte bestyrelsesudvalgs kommissorium oplyses i 
selskabets årsrapport, og at navnene på medlemmerne i det enkelte bestyrelsesudvalg samt antallet 
af møder i løbet af året oplyses i årsrapporten. 
 
Kommentar: Det beror på de konkrete omstændigheder i det enkelte selskab, herunder bestyrelsens 
størrelse og arbejdsform samt selskabets størrelse og kompleksitet, hvorvidt bestyrelsesudvalg bør 
nedsættes. 
 
Det er væsentligt, at bestyrelsen sikrer sig, at etableringen af et bestyrelsesudvalg ikke medfører, at 
væsentlig information, som alle bestyrelsesmedlemmer bør modtage, alene tilgår 
bestyrelsesudvalget. 
 
Bilag A indeholder en række vejledninger, som kan anvendes, såfremt bestyrelsesudvalg nedsættes. 
 
Om revisionsudvalg se også VIII, 7. 
 
11. Evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde 
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsens og de 
individuelle medlemmers, herunder bestyrelsesformandens arbejde, resultater og sammensætning 
løbende og systematisk evalueres med henblik på at forbedre bestyrelsesarbejdet og at der fastsættes 
klare kriterier for evalueringen. 
 
Det anbefales, at evalueringen af bestyrelsen foretages én gang årligt, at den forestås af 
bestyrelsesformanden, eventuelt med inddragelse af ekstern bistand, at resultatet drøftes i den 
samlede bestyrelse, og at der i årsrapporten oplyses om fremgangsmåden ved bestyrelsens 
selvevaluering. 
 
Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter i 
forvejen fastsatte klare kriterier. 
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Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en procedure, hvorved samarbejdet mellem 
bestyrelsen og direktionen én gang årligt evalueres ved en formaliseret dialog mellem den 
administrerende direktør og bestyrelsesformanden, og at resultatet af evalueringen forelægges for 
den samlede bestyrelse. 
 
Kommentar: Ved evalueringen af den samlede bestyrelse er det bl.a. nærliggende at vurdere, i 
hvilket omfang tidligere fastlagte strategiske målsætninger og planer er blevet realiseret. 

VI. Bestyrelsens og direktionens vederlag 
En konkurrencedygtig vederlæggelse er en forudsætning for at tiltrække og fastholde kompetente 
bestyrelsesmedlemmer og direktører. Bestyrelsens og direktionens vederlag bør være rimelig i 
forhold til de stillede opgaver og det ansvar, der er forbundet med løsningen af disse opgaver. 

Incitamentsaflønning baseret på resultater kan medvirke til at skabe interessesammenfald mellem 
aktionærerne og selskabsledelsen og bidrage til, at selskabsledelsen fokuserer på at øge 
værdiskabelsen i selskabet. 

Det er vigtigt, at der er åbenhed om alle væsentlige forhold vedrørende principperne for og 
størrelsen af henholdsvis bestyrelsens og direktionens vederlag. 
 
1. Vederlag 
Det anbefales, at det samlede vederlag (fast løn, incitamentsaflønning omfattende enhver variabel 
aflønning, pension, fratrædelsesordninger og andre fordele) ligger på et konkurrencedygtigt og 
rimeligt niveau og afspejler direktionens og bestyrelsens selvstændige indsats og værdiskabelse for 
selskabet. 
 
2. Vederlagspolitik 
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en vederlagspolitik, og at selskabet oplyser om indholdet 
heraf i årsrapporten samt på selskabets hjemmeside. 
 
Det anbefales, at vederlagspolitikken afspejler selskabets og aktionærernes interesser, er tilpasset 
selskabets specifikke forhold og er rimelig i forhold til de opgaver og det ansvar, der varetages, 
samt at den fremmer langsigtet adfærd, er gennemsigtig og klart forståelig. 
 
Det anbefales, at vederlagspolitikken indeholder en redegørelse for den faste løn og de overordnede 
retningslinjer for incitamentsaflønning (omfattende enhver variabel aflønning), herunder 
betingelserne for at optjene/få tildelt bonus/tantieme og/eller aktiekursrelaterede 
incitamentsordninger m.v. samt for pensions- og fratrædelsesordninger og andre fordele. Oplysning 
om forholdet mellem henholdsvis den faste løn, incitamentsaflønningen og de øvrige elementer i 
vederlæggelsen er en del af vederlagspolitikken.  
 
Det anbefales, at der oplyses om eventuelle ydelsesdefinerede pensionsordninger (defined benefit 
ordninger). 
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Det anbefales, at selskabets rapportering om vederlagspolitikken og herunder incitamentsafløn-
ningen indeholder en redegørelse for, hvordan vederlagspolitikken er gennemført i det foregående 
regnskabsår, samt hvordan den er henholdsvis påtænkes fulgt, i det indeværende regnskabsår samt i 
det følgende regnskabsår. 
 
Det anbefales, at vederlagspolitikken indeholder klare og overskuelige oplysninger, som kan 
forstås af den enkelte aktionær, og som sætter aktionæren i stand til efterfølgende at se, at besty-
relsen overholder vederlagspolitikken og de vedtagne retningslinjer vedrørende incitaments-
aflønning. Der skal således være sammenhæng mellem de oplysninger, der meddeles henholdsvis 
godkendes af generalforsamlingen før tildelingen, og årsrapporten, der viser de faktiske forhold 
efter tildelingen. 
 
Det anbefales, at selskabets vederlagspolitik omtales i formandens beretning på selskabets 
generalforsamling, og at bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår fremlægges til 
godkendelse på den generalforsamling, hvor årsrapporten for det foregående år forelægges til 
godkendelse. 
 
3. Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 
Det anbefales, at de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning afspejler aktionærernes og 
selskabets interesser, er tilpasset selskabets specifikke forhold og er rimelige i forhold til de opgaver 
og det ansvar, der varetages. Der skal være sammenhæng mellem de oplysninger, der meddeles 
henholdsvis godkendes af generalforsamlingen før tildelingen, og årsrapporten, der viser den 
konkrete udmøntning af de godkendte retningslinier for incitamentsaflønning. 
 
Det anbefales, at bestyrelsen ikke aflønnes med aktieoptionsprogrammer, men evt. med bonus-
programmer og aktier til markedskurs. 
 
Det anbefales, at såfremt direktionen aflønnes med aktie- eller tegningsoptioner, skal program-
merne gøres revolverende (dvs. optionerne tildeles periodisk f.eks. hvert år og udløber over en 
årrække), og at indløsningskursen er højere end markedskursen på tildelingstidspunktet. 
 
Det anbefales, at incitamentsaflønningen udformes på en sådan måde, at den fremmer langsigtet 
adfærd, er gennemsigtig samt klart forståelig, også for udenforstående, og at værdiansættelsen på 
tildelingstidspunktet opgøres efter anerkendte metoder. 
 
Kommentar: I henhold til aktieselskabslovens § 69 b skal et selskabs bestyrelse, inden selskabet 
indgår en konkret aftale om incitamentsaflønning af et medlem af selskabets bestyrelse eller 
direktion, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse 
og direktion. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling. 
 
4. Fratrædelsesordninger 
Det anbefales, at oplysninger om fratrædelsesordningers væsentligste indhold offentliggøres i 
selskabets årsrapport. 
 
Kommentar: Fratrædelsesordninger omfatter et bredt område inkl. antal års opsigelse og eventuel 
optjening heraf, "change of control"-aftaler, "gyldne håndtryk", forsikrings- og pensionsordninger, 
pensionsindbetalinger efter fratræden m.v. I henhold til årsregnskabslovens § 107 a skal et selskabs 
årsrapport indeholde oplysninger om særlige fratrædelsesaftaler som følge af et gennemført 
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overtagelsestilbud. Indeholder fratrædelsesordninger undtagelsesvist et element af 
incitamentsaflønning, er ordningerne derudover omfattet af punkt 3.  
 
5. Åbenhed om vederlag 
Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om størrelsen af henholdsvis de enkelte be-
styrelsesmedlemmers og de enkelte direktionsmedlemmers samlede vederlag fra selskabet og andre 
selskaber i samme koncern.  
 
Kommentar: Årsrapporten bør indeholde samlede, klare og overskuelige oplysninger om vederlaget 
til de enkelte ledelsesmedlemmer, som kan forstås af den enkelte aktionær, og som sætter 
aktionæren i stand til at følge op på overholdelsen af vederlagspolitikken og de vedtagne 
overordnede retningslinier for incitamentsaflønning. 

VII. Risikostyring 
Effektiv risikostyring er en forudsætning for, at bestyrelsen på bedst mulig måde kan udføre de 
opgaver, som det påhviler den at varetage. Det er derfor væsentligt, at bestyrelsen påser, at der 
etableres hensigtsmæssige systemer til styring af risici og i øvrigt sørger for, at sådanne systemer 
til enhver tid opfylder selskabets behov. 

Risikostyringens formål er bl.a. at: 
udvikle og fastholde en forståelse i organisationen af virksomhedens strategiske og 
operationelle mål, herunder at identificere de kritiske succesfaktorer for opnåelse af mål. 
analysere de muligheder og udfordringer, som er knyttet til realiseringen af ovennævnte mål 
og risikoen for, at de ikke opfyldes. 
analysere de væsentlige aktiviteter, der finder sted i virksomheden for at identificere de 
risici, der er knyttet hertil. 
fastlægge virksomhedens risikovillighed. 

 
1. Identifikation af risici 
Det anbefales, at bestyrelse og direktion ved udarbejdelsen af selskabets strategi og overordnede 
mål identificerer de væsentligste forretningsmæssige risici, der er forbundet med realiseringen 
heraf. 
 
2. Plan for risikostyring 
Det anbefales, at direktionen på baggrund af de identificerede risici udarbejder en plan for 
virksomhedens risikostyring til bestyrelsens godkendelse, og at direktionen løbende rapporterer til 
bestyrelsen med henblik på, at den systematisk kan følge udviklingen inden for de væsentlige 
risikoområder. 
 
Kommentar: Rapporteringen til bestyrelsen kan bl.a. omfatte arbejdsgange og handlingsplaner, som 
kan eliminere, reducere, dele eller acceptere disse risici. 
 
3. Åbenhed om risikostyring 
Det anbefales, at selskabet i sin årsrapport oplyser om selskabets risikostyringsaktiviteter. 
 
VIII. Revision 



 12

Sikring af en kompetent og uafhængig revision er et væsentligt led i bestyrelsens arbejde. Det 
anbefales, at aftalegrundlaget og dermed rammerne for revisionens arbejde aftales mellem 
bestyrelse og revision. 
 
1. Bestyrelsens indstilling til valg af revisor 
Det anbefales, at bestyrelsen efter samråd med direktionen foretager en konkret og kritisk 
vurdering af revisors uafhængighed og kompetence m.v. til brug for indstilling til 
generalforsamlingen om valg af revisor. 
 
2. Aftalen med revisor 
Det anbefales, at revisionsaftalen og den tilhørende honorering af revisor aftales mellem selskabets 
bestyrelse og revisor. 
 
3. Ikke-revisionsydelser 
Det anbefales, at bestyrelsen årligt vedtager overordnede, generelle rammer for revisors levering af 
ikke-revisionsydelser med henblik på at sikre revisors uafhængighed m.v. 
 
4. Interne kontrolsystemer 
Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt gennemgår og vurderer de interne 
kontrolsystemer i selskabet samt ledelsens retningslinier herfor og overvågning heraf, og at 
bestyrelsen overvejer, i hvilket omfang en intern revision kan bistå bestyrelsen hermed. 

5. Regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn 
I forbindelse med at bestyrelsen sammen med revisor gennemgår årsrapporten (eventuelt et udkast 
hertil) anbefales det særligt at drøfte regnskabspraksis på de væsentligste områder samt væsentlige 
regnskabsmæssige skøn, samt at hensigtsmæssigheden af den valgte regnskabspraksis vurderes. 
 
6. Resultatet af revisionen 
Det anbefales, at resultatet af revisionen drøftes på møder med bestyrelsen med henblik på at 
gennemgå revisors observationer og konklusioner eventuelt baseret på et revisionsprotokollat. 
 
7. Revisionsudvalg 
I selskaber med komplekse regnskabs- og revisionsmæssige forhold anbefales det, at bestyrelsen 
overvejer, hvorvidt der skal etableres et revisionsudvalg til forberedelse af bestyrelsens behandling 
af revisions- og regnskabsmæssige forhold. 
 
Kommentar: Om anvendelse af bestyrelsesudvalg generelt se V, 10. 
 
Bilag A om bestyrelsesudvalg 

Fælles for alle udvalg 

Et bestyrelsesudvalg bør bestå af mindst tre personer. I selskaber med små bestyrelser kan udvalget 
bestå af kun to medlemmer. Udvalgets medlemmer bør vælges under hensyntagen til deres kvali-
fikationer. 
 
Med henblik på at sikre udvalgets selvstændighed og objektivitet bør andre ledelsesmedlemmer kun 
deltage i udvalgets møder efter opfordring fra udvalget.  
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Udvalgene kan indbyde eller indkalde bestemte medarbejdere eller sagkyndige til sine møder. 
 
Særligt om nomineringsudvalg 
 
Flertallet af nomineringsudvalgets medlemmer bør være uafhængige. Finder bestyrelsen det 
hensigtsmæssigt, at der i nomineringsudvalget er et mindretal af ikke-uafhængige medlemmer, kan 
den administrerende direktør være medlem af udvalget. 
 
Nomineringsudvalget bør have følgende opgaver: 

Foreslå bestyrelses- og direktionskandidater til bestyrelsen. Udvalget bør i den forbindelse 
vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i henholdsvis bestyrelsen og 
direktionen, beskrive de kvalifikationer, der kræves til den pågældende post, og angive, 
hvilken tid der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten. 

 
Med jævne mellemrum vurdere bestyrelsens/direktionens struktur, størrelse, sammensæt-
ning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer. 

 
Med jævne mellemrum vurdere de enkelte bestyrelses- og direktionsmedlemmers kom-
petence, viden og erfaring samt aflægge rapport til bestyrelsen herom. 

 
Rettidigt overveje kandidater til at efterfølge et ledelsesmedlem. 

 
Nomineringsudvalget bør overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer, be-
styrelsesmedlemmer og direktører. 
 
Ved varetagelsen af sine opgaver bør nomineringsudvalget kunne trække på de nødvendige 
ressourcer, herunder ekstern rådgivning eller annoncering. Selskabet bør stille de fornødne midler 
til rådighed hertil. 
 
Særligt om vederlagsudvalg 
 
Flertallet af vederlagsudvalgets medlemmer bør være uafhængige. 
 
Vederlagsudvalget bør have følgende opgaver: 

Afgive indstilling til bestyrelsen om vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen. 
Politikken bør omfatte alle former for løn og vederlag, herunder fast løn, resultatbaserede 
ordninger (herunder aktiebaseret vederlæggelse), pensionsordninger samt 
fratrædelsesgodtgørelser m.v. 

 
Forslag om resultatbaserede løn- og vederlagsordninger bør være ledsaget af anbefalinger 
om mål og evalueringskriterier med henblik på at sikre, at vederlaget afpasses aktionærernes 
langsigtede interesser og de mål, som bestyrelsen har opstillet for selskabet. 

 
Fremkomme med forslag til bestyrelsen om direktørers vederlag og sikre, at de stemmer 
overens med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den pågældendes indsats. 
Udvalget bør have indsigt i det samlede vederlag, som direktørerne måtte oppebære fra 
andre virksomheder i koncernen. 
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Fremsætte forslag til bestyrelsen om standardkontrakter for direktører. 

 
Bistå bestyrelsen med at overvåge, hvordan selskabet opfylder gældende bestemmelser om 
offentlig indsigt i løn- og vederlagsspørgsmål f.eks. i årsrapporten.

Med hensyn til aktiebaseret vederlæggelse, der eventuelt tilbydes ledelsesmedlemmer og ansatte, 
bør udvalget: 

Drøfte den generelle politik for sådanne ordninger. 
Fremsætte relevante forslag herom til bestyrelsen. 
Gennemgå de oplysninger, der gives herom i årsrapporten og på generalforsamlingen. 
Fremsætte forslag til bestyrelsen vedrørende valget mellem aktieoptionsordninger og 
warrantordninger med en begrundelse for det foreslåede valg samt dets konsekvenser. 

 
Vederlagsudvalget bør rådføre sig med bestyrelsesformanden vedrørende vederlag til andre 
bestyrelsesmedlemmer henholdsvis med den administrerende direktør vedrørende vederlæggelsen 
af de øvrige direktører. 
 
Vederlagsudvalget bør kunne gøre brug af konsulenter med henblik på at tilvejebringe de 
nødvendige oplysninger om vederlagspraksis på markedet. Selskabet bør stille de fornødne midler 
til rådighed hertil. 
 
Særligt om revisionsudvalg
Flertallet af revisionsudvalgets medlemmer bør være uafhængige. Medlemmerne af et eventuelt 
revisionsudvalg bør tilsammen råde over en sådan sagkundskab og erfaring, at de har en opdateret 
indsigt i og erfaring med børsnoterede selskabers finansielle forhold samt regnskabs- og 
revisionsforhold. 
 
Revisionsudvalget bør have følgende opgaver: 

føre tilsyn med rigtigheden af de finansielle oplysninger i årsrapporter, halvårs- og kvartals-
meddelelser m.v., selskabet udsender, herunder at den anvendte regnskabspraksis er relevant 
og konsekvent anvendt.  

 
rapportere til bestyrelsen om sine aktiviteter i forbindelse med godkendelsen af års-, halvårs- 
og kvartalsregnskaberne eller anden væsentlig finansiel rapportering, der offentliggøres. 

 
vurdere hensigtsmæssigheden af den valgte regnskabspraksis samt de indregnings- og må-
lingsmetoder, der benyttes i forbindelse med væsentlige og usædvanlige transaktioner, hvis 
regnskabsmæssige behandling kan baseres på alternativ regnskabspraksis. 

 
mindst én gang om året gennemgå og vurdere de interne kontrol- og risikostyringssystemer 
samt ledelsens retningslinjer herfor og overvågning heraf med henblik på at identificere og 
styre de væsentligste risici.  

 
mindst én gang om året vurdere behovet for en intern revision. Revisionsudvalget bør give 
anbefalinger om udvælgelse, ansættelse og afskedigelse af chefen for en eventuel intern 
revision og den interne revisionsafdelings budget. Revisionsudvalget bør underrettes om den 
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interne revisors arbejdsprogram og have udleveret væsentlige interne revisionsrapporter 
eller periodiske resuméer. Endelig bør revisionsudvalget overvåge direktionens opfølgning 
på den interne revisions konklusioner og anbefalinger.  

 
Revisionsudvalget bør med hensyn til selskabets eksterne revisor: 

fremkomme med anbefalinger til bestyrelsen til brug for bestyrelsens indstilling til general-
forsamlingen om valg af ekstern revisor.  

 
foretage en konkret og kritisk vurdering af den eksterne revisors uafhængighed, objektivitet 
og kompetence blandt andet ved at kontrollere, at gældende retningslinjer for partnerrotation 
overholdes, samt ved at overvåge størrelsen og sammensætningen af honorarerne til revisor 
m.v. 

 
fremkomme med forslag til bestyrelsen vedrørende revisionsaftalen og den tilhørende 
honorering. 

 
fremkomme med forslag til bestyrelsen vedrørende de overordnede, generelle rammer for 
revisors levering af ikke-revisionsydelser. Revisionsudvalget bør overvåge arten og omfan-
get af den eksterne revisors ikke-revisionsydelser med det formål at sikre revisors 
uafhængighed og objektivitet.  

 
underrettes om den eksterne revisors revisionsplan m.v. samt rettidigt informeres om alle 
væsentlige spørgsmål, som revisionen måtte give anledning til.  

 
gennemgå og drøfte resultatet af revisionen, herunder revisors observationer og konklusio-
ner, eventuelt baseret på et revisionsprotokollat. 

 
føre kontrol med ledelsens opfølgning på anbefalingerne i den eksterne revisors rapportering 
til ledelsen.  

 
undersøge forholdene omkring den eksterne revisors eventuelle tilbagetræden og afgive 
anbefalinger om de skridt, der skønnes at måtte tages som følge heraf. 

 
Revisionsudvalget bør tilbydes et introduktionsprogram, som i fornødent omfang følges op med 
løbende relevant supplerende orientering. 
 
Revisionsudvalget skal kunne søge råd og bistand fra eksterne juridiske rådgivere, regnskabs-
rådgivere og andre rådgivere, når det skønnes nødvendigt for varetagelsen af sine opgaver. Sel-
skabet bør stille de fornødne midler til rådighed herfor. 
 
 



Bilag B 

Af dette bilag fremgår vores fulde undersøgelse af de 
18 selskaber fra C20-indekset. 
 
Det kan ske, at der fremkommer oplysninger om 
selskaberne i afhandlingen, som ikke fremgår af bilag 
B. Såfremt dette er tilfældet, vil det eksplicit blive 
nævnt i afhandlingen, hvor oplysningerne stammer 
fra.  



 FLSmidth A/S Genmab A/S 

Uafhængighed Skriver de følger anbefalingerne på 
nær bestyrelsesformandens 
selvevaluering. 
 
Formanden og næstformanden 
evaluerer bestyrelsens arbejde fra ”tid 
til anden”. 
 
De skriver at der er et medlem af 
bestyrelsen der ikke er uafhængig, da 
personen har været ansat i firmaet 
indenfor de sidste 5 år. 
 
Der ligger ikke nogle faste rutiner og 
arbejdsopgaver for formand og 
næstformand. 
 
Generelt få oplysninger om  
Corporate governance 

Skriver de lever op til størstedelen af 
anbefalingerne 
 
To bestyrelsesmedlemmer ikke 
uafhængige  
 
En er både medlem af direktionen og 
bestyrelsen, vedtægter siger hun skal 
være med i bestyrelsen som adm. 
Direktør og hun er derfor ikke på 
valg. 
  
En har været ansat indenfor Genmab 
A/S inden for de seneste 5 år 
 
Etableret passende procedurer for at 
undgå interessekonflikter (afholder 
executive sessions).  
 
Medlemmer vurderer selv hvor 
mange Best. poster de vil have udover 
Genmab 

Rotation Pensionsalderen er 70 år 
Medlemmer er på valg hvert år 

Anvender valgperiode på 3 år  

Ansvar/forsikring Kommenteres ikke  Kommenteres ikke 

Revisionsudvalg Der er ikke etableret revisionsudvalg.  
Efter samtale med FLSmidth er det 
lykkedes at få at vide, at det er den 
samlede bestyrelse der varetager 
opgaverne.  
 
 

Revisionskomité 
- Opgaver ifølge anbefalinger 
- 3 ud af 7 b. medlemmer er medlem 
af komitéen 
-Nominerings og corporate 
governance komité 
--Vederlagsudvalg 



 William Demant A/S Coloplast A/S 

Uafhængighed Alle medlemmer af bestyrelsen er 
uafhængige, dog ikke Peter Voss. 
Peter Voss, næstformand, anses ikke 
som uafhængig da han har en 
bestyrelsespost i 
Hovedaktionærselskabet (Oticon 
fonden) 
 
Formanden evaluerer løbende 
bestyrelsen 
 
Aktiebeholdning ikke oplyst, finder 
det ikke nyttigt! 

To medlemmer af bestyrelsen anses 
for værende ikke-uafhængige. 
 
Niels Peter Louis Hansen, 
næstformand er storaktionær og B. 
medlem i Louis-Hansen fond som 
også er Storaktionær, og Per Magid. 
 
Bestyrelsen evalueres mindst hvert 
andet år 

Rotation Vælges for 1 år ad gangen i 
bestyrelsen 
 
Aldersgrænse 70 år 
 

Værd at bemærke:  
En person 23 år i bestyrelsen. 
En person 26 år i bestyrelsen. 
En person 40 år i bestyrelsen. 
 

Ansvar/Forsikring Kommenteres ikke  Kommenteres ikke 

Revisionsudvalg Der er ikke etableret selvstændige 
udvalg.  
Grundet ny lov om revisionsudvalg, 
varetager den samlede bestyrelse 
opgaven som revisionsudvalg 

Der er ikke etableret nogle udvalg 
 



 Topdanmark A/S Danske Bank A/S 

Uafhængighed Bestyrelsesformanden har også været 
adm. Direktør i Topdanmark, derfor 
anses han ikke som uafhængig. 
 
Evaluering 1 gang årligt som 
anbefalet. 
 
Topdanmark har ikke regler for hvor 
mange hverv der må påtages, dette er 
individuelt 
 
Bestyrelsen foretager selvevaluering 
på det årlige bestyrelsesseminar 
 
De oplyser ikke om vederlag på 
individniveau!  
 

Danske Bank har ikke regler for 
hvor mange hverv der må påtages, 
dette er individuelt.  
 
Danske Bank ser samtlige 
bestyrelsesmedlemmer for 
uafhængige 
 
Der er fast løn til bestyrelsen 
 
Der foretages ikke årlige 
evalueringer af 
bestyrelsesmedlemmer. 
 

Rotation Valgperiode: 1 år 
Grænse 70 år 
To personer 15 år i bestyrelsen 
En person 10 år i bestyrelsen 
 

En person 19 år i bestyrelsen.  
To personer 14 år i bestyrelsen 
Gennemsnitsanciennitet: 10,5 år 
  

Ansvar/Forsikring Kommenteres ikke Kommenteres ikke  

Revisionsudvalg Der er etableret revisionsudvalg 4 udvalg  
- Revisionskomité (3 møder i 2008) 
- Creditkomité 
- Salary & bonus komité 
 



 NKT A/S DSV A/S 

Uafhængighed Der bliver ikke taget højde for hvor 

mange poster de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer har i andre 

bestyrelser. Det er kun få medlemmer 

der besidder flere poster end 

anbefalet. Der er ikke listet øvrige 

poster under hvert medlem, da de ikke 

mener det er omfattende! 

Der er ikke nogle medlemmer af 

bestyrelsen der har været ansat inde 

for virksomheden inden for 5 år  

 

Skriver de følger anbefalinger i høj 

grad. 
Formanden, er ikke uafhængig, da han 

har været i direktionen inden for 5 år.  
Der er ikke nogen formel procedure 

til at bedømme performance. 

Har en vederlagspolitik på deres 

hjemmeside 

Rotation Der er ikke begrænsning på genvalg! 
Pensionsalder = 67 år 
Pensionsalder ved genvalg = 70 år 
Genvalg hvert år 

4 ud af 5 medlemmer har siddet over 
7 år i bestyrelsen 
Der er ikke nogen pensionsalder 

Ansvar/Forsikring 
 

Kommenteres ikke Kommenteres ikke 
 

Revisionsudvalg 
 

Der er etableret revisionskomité  
Vurderer løbende om der er behov for 

komitéer. 

Det er ikke fundet nødvendigt at 

nedsætte en permanent komité, det 

varetages af hele bestyrelsen. 



 Carlsberg A/S Lundbeck A/S 

Uafhængighed Carlsbergs skriver deres corporate 
governance er i helt overvejende 
overensstemmelse med 
anbefalingerne . 
 
5 ud af 8 generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer har tilknytning 
til Carlsbergfondet (Selskabets 
hovedaktionær). De udgør fondets 
direktion. 
 
Der oplyses ikke aflønning på 
individniveau 
  
 
 

Det overholdes hvor mange øvrige 
poster man må har men Lundbeck 
mener ikke det er relevant. 
 
Der oplyses ikke om de enkelte 
bestyrelsesmedlemmers vederlag samt 
aktiebeholdninger og ændringer heri. 
 
De skriver i deres separate corporate 
governance-papir, at de vil oplyse i 
årsrapporten. Hvis et medlem af 
bestyrelsen ikke er uafhængig.   
 
Der oplyses ikke om uafhængighed og 
valgfrekvens i årsrapporten.  
 

 

Rotation 7 ud af 12 har siddet mere end 7 år 
Uklart med valgperiode!  
Aldersgrænse = 70 år 
 

God rotation, ældste har siddet der 
siden 2001! 
Pensionsalder = 70 år 
På valg hvert år 

Ansvar/Forsikring 
 

Kommenteres ikke Kommenteres ikke 
 

Revisionsudvalg 
 

Der nævnes umiddelbart intet om 
udvalg eller komitéer 
Vurderer løbende om der er behov for 
komitéer. 

Allerede i 2004 er der etableret en 
revisionskomité og en 
vederlags/kompensationskomité.  
 



 Novozymes A/S 
 

Norden A/S 

Uafhængighed Halvdelen af de generalforsamlings 

valgte medlemmer er ikke 

uafhængige. 

De har også flere poster end 

anbefalet. 

De skriver de følger anbefalingerne 

på nær 2. 

1. Overtagelse 

2. Vederlag på individniveau 

 

Der oplyses ikke om vederlag for 

Bestyrelsen på individniveau. Dette 

mener Norden ikke er relevant. 

Har ikke loft over andre erhverv for 

bestyrelsesmedlemmer.  

Skriver at alle er uafhængige 

Der tages ikke højde for køn og alder, 

men om det er en kvalificeret 

sparringspartner, (har et medlem på 

71). 

De skriver de er uafhængige. 

Fire ud af seks medlemmer af de 

generalforsamlingsvalgte 

bestyrelsemedlemmer er associerede 

med storaktionærer.  

 

Rotation Fem personer har siddet i ni år.  
De vælges for et år ad gangen 
Pensionsalder 70 år. 
 

To af bestyrelsesmedlemmerne er på 
valg hvert år! Følg op 
En person har siddet der i 24 år! 
Der er ikke nogen pensionsalder 

Ansvar/Forsikring 
 

Kommenteres ikke Kommenteres ikke 
 

Revisionsudvalg 
 

Der er etableret Revisionskomité i 

2008. På hjemmesiden skriver de at 

der ikke er revisionsudvalg! 

Den samlede bestyrelse varetager de 

lovpligtige revisionskomités opgaver 



 Sydbank A/S Danisco A/S 

Uafhængighed Sydbank tager ikke stilling til 

bestyrelsesmedlemmers øvrige 

poster. 

De afviger meget fra følg-eller-

forklar princip. De nævner ikke 

uafhængighed i særskilt corporate 

governance-rapport eller i 

årsrapport, de tager ikke stilling! 

Der er ikke oplysninger om vederlag 

på individniveau, dette finder 

Sydbank ikke i offentlighedens 

interesse!  

OBS: De har ikke opdateret deres 

afskrevet anbefalinger, der er ændret 

i. SYDBANK overholder ikke 

evalueringsprocessen! De har ingen 

procedurer for at evaluere 

samarbejdet med bestyrelsen og 

direktionen. 

Vederlagspolitik for bestyrelsen 

kommer ikke som et individuelt 

punkt på generalforsamlingen! 

 

Der er en person der har flere poster 

end anbefalet, begrundet i vigtigheden 

af det Finske marked! 

Danisco vurderer at alle medlemmer er 

uafhængige, hvilket er det væsentligste 

kriterium for valg af medlem sammen 

med kompetencer. 

God oplysning i årsrapporten,  

overskuelig gennemsigtighed. 

 

Rotation Der er fire ud af 10 der har siddet 
over syv år (2 af dem er 
medarbejdervalgte) 
Pensionsalder: 65 år 
Valgperiode: 4 år 
 

Der vælges medlemmer for en 2-årig 
periode, dette med ønske om 
kontinuitet. 
Pensionsalder: 70 år 
Der er tre ud af otte (inkl. 
medarbejdervalgte der har siddet mere 
end syv år (12, 11, 10) 
 

Ansvar/Forsikring 
 

Kommenteres ikke Kommenteres ikke 
 

Revisionsudvalg 
 

Der vil blive etableret en 

revisionskomité, selvom Sydbank 

ikke går ind for komitéer ellers.  

Der er etableret revisionsudvalg.(nedsat 

i 2009). Får 1/3 oveni gagen 



 Vestas A/S TrygVesta A/S 

Uafhængighed Der er en der ses som ikke 

uafhængig, da han tilknyttet en 

professionel rådgiver (advokat) til 

Vestas.  

Han er derudover formand i 31 

bestyrelser!!  

Vestas overholder anbefalingerne 

for andre poster, men er af den 

opfattelse at det er op til den enkelte. 

Bestyrelsesformand er direktør i et 

aktivt selskab og formand for tre 

andre, samt næstformand i et andet, 

samt alm. medlem i fem bestyrelser. 

Vestas nævner ikke dette i forhold til 

anbefalingerne, men skriver de 

følger dem. 

Vestas redegør ikke for den 

individuelle aflønning 

 

De skriver de følger anbefalingerne. 

OBS Der er ikke overensstemmelse 

med anbefalingerne i antal poster ved 

siden af deres post som B. medlem. ! 

Så dette følger de ikke. 

 

Rotation Medlemmer vælges 1 år ad gangen 
fem ud af 11 har siddet mere end 
syv år (13, 11, 14, 11, 13) 
 

Der er fastlagt rotation efter maks 9 år i 
bestyrelsen. Det ser dog ikke ud til 
dette bliver overholdt, da der er en der 
siddet væsentligt længere. 
Pensionsalder = 70 år 
 

Ansvar/Forsikring 
 

Kommenteres ikke Kommenteres ikke 
 

Revisionsudvalg 
 

Der er nedsat et revisionsudvalg Der er revisionskomité (150.000, 

100.000) 



 Novo Nordisk A/S A.P. Møller-Mærsk A/S 

Uafhængighed Tre ud af syv 

generalforsamlingsvalgte 

bestyrelsesmedlemmer er ikke 

uafhængige. 

 

Gode oplysninger og 

gennemsigtighed. Især vedrørende 

aflønning giver de mange 

oplysninger, hvilket er atypisk. 

 

Der er to personer der ikke anses som 

værende uafhængige. 

 

Samlet bestyrelse 16 mio 

Oplyser ikke om honorar på 

individniveau. 

 

Medmindre særlige hensyn, vil 

formanden ikke tale vederlagspolitik på 

generalforsamlingen. 

 

Der er ikke sat loft over antal øvrige 

ledelseshverv/poster, dette varetager 

den enkelte selv.  

 

Rotation Medlemmer vælges for et år ad 
gangen.  
Pensionsalder = 70 år 
Ældste person 65 år 
fem personer har siddet længere end 
syv år (9, 9, 9, 11, 9) tre af dem er 
medarbejdervalgte. 
 

Medlemmer vælges for to år ad 
gangen.  
 
Der er ikke nogen pensionsalder. 
 

Ansvar/Forsikring 
 

Kommenteres ikke Kommenteres ikke 
 

Revisionsudvalg 
 

Revisionskomité består af to 

medlemmer (500.000, 200.000)  

Revisionskomité består af tre 

medlemmer 


