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Disposition 

 Baggrund 

 Generelt om god selskabsledelse 

 Perspektiverne ved kodekset – generelt og set med DANVAs øjne 

 Kodeksets konkrete indhold 

 Afrunding 



Baggrund 

 Deloitte rapport 2013 

 Copenhagen Economics for Axelfuture 2015 

 Social- og Indenrigsministeriet: Bedre styrings- 

muligheder  i forsyningssektoren, januar 2016 

 McKinsey rapport sommeren 2016 

 Regeringens Forsyningsstrategi september 2016 

 OECD Water Governance Programme: 12 principper og aktuelt indikatorarbejde. 

 Ovenstående påpeger ledelsesmæssige udfordringer i vandsektoren, og flere af 

publikationerne nævner behovet for et ledelseskodeks. 



Generelt om god selskabsledelse 

Ejere 

 
 
 
 
 

Aktionærer 
 
 
 
 
 

 
Bestyrelse 

 
 
 
 
 
 

Direktion 
 

 
 
 
 

Øvrige 
interessenter 

 
 
 
 
 

Ledelse 

God selskabsledelse  Værdiskabende og 
ansvarlig ledelse          

Langsigtet succes 

Omverden 



Generelt om god selskabsledelse 

Formål: 

 Understøtte værdiskabelsen i 

selskabet 

 Sikre en ansvarlig ledelse 

Metode: 

 Retningslinier for ”best 

practice” 

Skal ses i sammenhæng med 

lovgivningens krav mv. 

 

Bidrage til:  

 Langsigtet succes 

 Tillidsskabelse 

 Gennemsigtighed 

 (Adgang til kapital) 

 Aktivt ejerskab 

 Respekt for bestyrelsens 
kompetence 

 



Perspektiver ved kodekset 

 Definerer god praksis, givet de eksisterende regler og vilkår  

         Hæver standarden 

 Stillingtagen til de enkelte anbefalinger sikrer blandt andet, at ledelsen 

”kommer hele vejen rundt”  

 Soft law øger dynamikken og hæver kvaliteten 

 Følg eller forklar giver fleksibilitet hos forsyningerne med deres forskellige 

udgangspunkter og hæver kvaliteten 

 Synliggørelsen af følg eller forklar øger transparens          Tillid 

 Pro-aktivitet og fokus på styringskæden          Større indflydelse og sætter 

dagsordenen! 



Kodekset konkret 

 Målgruppe 

 Det centrale mantra: 

Følg eller forklar + offentliggørelse 

 Centrale dokumenter: 

Ejerstrategi og selskabsstrategi 

 Ingen juridisk vurdering 



Opbygning af kodekset 

 Rammerne for ejerskabsudøvelse 

 Aktiv ejerskabsudøvelse i forsyningsselskaberne 

 Samspillet mellem selskab og ejerkommune(r) 

 Bestyrelsesstrukturen  

 Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse 

 Øvrige forhold 

 

 35 anbefalinger, hvoraf flere angår et delemne. 



Rammer for ejerskabsudøvelsen 

 Det anbefales, at kommunens overordnede politisk fastsatte 

serviceniveauer og målsætninger som hovedregel håndteres i sektorplaner 

(vandforsyningsplaner, affaldsplaner, spildevandsplaner etc.) og 

konkretiseres i ejerstrategien. 

 Det anbefales, at alle medlemmer af bestyrelsen deltager på lige fod 

uanset størrelsen af ejerandelen for den udpegede ejer. 

 Det anbefales, at der ved flere ejere fokuseres på, at den mellem-

kommunale dialog adskilles fra bestyrelsesarbejdet. 



Aktiv ejerskabsudøvelse i 
forsyningsselskaber 

 

 

 Det anbefales, at ejerkommunen  

udarbejder et ejerskabsdokument,  

der opsummerer deres syn på  

ejerskabets rationale, målsætninger  

og overordnede strategiske rammer. 



Samspil mellem selskab og ejerkommune 

 Flere ukontroversielle anbefalinger, der alle har fokus på kommunikation 

mellem parterne. 

 

 



Bestyrelsesstrukturen 

 Det anbefales, at bestyrelses-

formanden tager initiativ til at få 

udarbejdet et samlet overblik 

over kompentence-behovet i 

bestyrelsen. 

Kompetencebehovet bør blandt 

andet afspejle målsætningerne i 

ejerstrategien og selskabs-

strategien.  

 



Bestyrelsesstrukturen 

 Det anbefales, at bestyrelses-

formanden tager initiativ til en 

dialog med ejerkommunen om 

kompetencebehovet og sammen 

med denne lægger en strategi 

for, hvordan de nødvendige og 

komplementære kompetencer 

kan sikres gennem udpegning, 

rekruttering og uddannelse.  



Bestyrelsesstrukturen 

 Det anbefales, at bestyrelsen tager 

bestik af sin samlede kompentence-

sammensætning efter ejerens, 

forbrugernes og medarbejdernes valg 

af bestyrelsesmedlemmer og på den 

baggrund vurderer, om der er behov for 

at supplere sig med yderligere 

medlemmer. I givet fald skal disse 

yderligere medlemmer efterfølgende 

godkendes af generalforsamlingen.  

 



Bestyrelsesstrukturen 

 

 Det anbefales, at bestyrelsen  

i forsyningsselskaberne består  

af en operativ størrelse 

ofte med 6-11 medlemmer. 

 



Bestyrelsesstrukturen 

 

 Det anbefales, at bestyrelsen  

mindst én gang hvert andet år  

gennemfører en ekstern  

evaluering.  

 

 

 



Samspil mellem bestyrelse og daglig 
ledelse 

 Det anbefales, at 

bestyrelsen mindst én gang 

årligt evaluerer direktionens 

arbejde og resultater efter 

forud fastlagte kriterier. 



Samspil mellem bestyrelse og daglig 
ledelse 
 Det anbefales, at direktionen og 

bestyrelsen løbende drøfter de 

væsentligste risici og udviklingen 

indenfor de væsentligste 

risikoområder, herunder bl.a. tiltag 

og handlingsplaner. 

 



Øvrige forhold 

 

 Det anbefales, at bestyrelsen afholder  

et årligt møde med revisoren. 

 

 Det anbefales, at selskabet redegør for sit  

arbejde med samfundsansvar mindst én 

gang årligt, herunder i forbindelse med 

årsregnskabsaflæggelsen.  

 



Afrunding 
 Adskillige selskaber lever 

allerede op til mange af 

anbefalingerne 

 Kodekset er i høj grad udtryk for 

sund fornuft og pragmatisme 

 Tillid er essentiel. Hvordan 

opnås den hos kunderne, 

ejerne, myndighederne og 

nationale embedsmænd og 

politikere? 



Afrunding  

 Forsyningsbranchen er under 

rivende udvikling også 

ledelsesmæssigt. 

 Kodekset kan ses som et 

instrument til gennem-

sigtighed og systematik  

på lokale præmisser. 



Afrunding  

 Bevidst om, at kodekset måske vil kunne 

afføde et pres på nogle ejere og 

forsyningsselskaber. 

 Opmærksom på, at nogle forsyninger måske 

hellere vil leve i det skjulte. 

 Fælles interesse hos kunderne, omverden i 

øvrigt, ejerne og forsyningsselskaberne. 

 



Afrunding  

 Samarbejdspartnere i det fremadrettede 

forløb om vedligeholdelse af det 

udarbejdede kodeks 

 Fortsat fokus på uddannelse af ejere, 

bestyrelse og ledelse 

 Indarbejdelse af kodeks for god 

selskabsledelse i uddannelsesaktiviteter 



Tak for opmærksomheden ... 

DANVA er brancheorganisation for vandselskaber. 

DANVA forener alle, der hver dag leverer rent drikkevand, håndterer spildevand og forebygger 
oversvømmelser gennem klimatilpasning med både traditionelle og innovative metoder. 

DANVA forstærker alle, der udvikler og implementerer nye vandløsninger til Danmark og 
verden. 

DANVA fortæller alle om værdien og effekten af danske vandløsninger, der skaber bedre 
livsvilkår og vækst i Danmark.  

www.danva.dk danva@danva.dk 

VANDHUSET  |  Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg  |  Ny Kongensgade 10,  

1472 København K  |  Tlf. 7021 0055  


