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God selskabsledelse i praksis
Direktionsperspektiv

Start med at stille dig selv følgende spørgsmål!

Hvordan spiller du, som direktør, din bestyrelse stærk?



KODEKS for god selskabsledelse
Ansvarsfordeling

Ejerkommunen
• Skal sikre en bestyrelsessammensætning, der er passende i forhold til selskabets forretning og 

situation – under hensyntagen til vedtægterne i øvrigt

• Har pligt til at føre et overordnet tilsyn og tage stilling til udviklingen i selskabet

• Har pligt til at reagere, såfremt udviklingen i selskabet tilsiger det

• Skal tage stilling til den overordnede strategiske ramme for selskabet.

Bestyrelsen
• Har det overordnede ansvar for beslutninger vedrørende drift og investeringer

• Skal udøve strategisk ledelse, dvs. bl.a. tage aktiv del i udarbejdelsen af selskabets overordnede 
strategi og mål samt træffe beslutninger vedrørende sager, der går ud over den daglige drift

• Har ansvaret for at være sparringspartner for og varetage en kontrolfunktion i forhold til den 
daglige ledelse

• Har pligt til at understøtte kommunens overordnede tilsyn og aktive ejerskabsudøvelse bl.a. ved 
at sikre, at ejerkommunen modtager relevant information.

Direktionen
• Har ansvaret for den daglige drift af selskabet

• Har pligt til at understøtte bestyrelsens strategiske ledelse ved løbende og på passende niveau at 
informere om forhold i virksomheden og inddrage bestyrelsen i beslutninger af usædvanlig 
karakter eller af stor betydning for selskabet.

EJERSTRATEGI

VIRKSOMHEDENS
STRATEGI

UDLEVELSE AF STRATEGI
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Udfordring for selskabet som forretningsenhed

Model for Non-Profit Sector
efter 
Victor Pestoff
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Læringskurve

< 2 år

> 3 år

> 2½ år

4 år4 år 4 år

Målsætning
• Hurtigere og mere dybdegående læring
• Fokus over en længere periode
• Strategiinitiativer skal have en horisont ud over en 4 årig periode

2010



”I dag er det sjældent 
tilstrækkeligt at basere 

beslutninger på fortidens 
erfaringer. 

Fremtiden er relativ 
uforudsigelig, og at lede effektivt 

kræver derfor strategiske 
kompetencer, der handler om, 

hvad vi tror om fremtiden”

Hildebrandt & Brandi



Bestyrelsesuddannelse ved Provas

Sparring med formandskabet før hvert modul
Modulernes temaer bruges på bestyrelsesmøderne
Læring fra bestyrelsesmøderne bruges på modulerne



Bestyrelsesuddannelsens mål

Udbytte

• Sætte bestyrelsen i stand til hurtigt at komme ombord i bestyrelsesarbejdet 

• Hvad er bestyrelsesansvar – hvad har jeg ansvar for?

• Hvad er bestyrelsens kontrolfunktion?

• Varetage selskabets interesser – hvad er selskabets interesser?

• Sætte bestyrelsen i stand til at stille de rette spørgsmål

Mål

• Bestyrelsen skal bidrage til Provas´ strategiske indsatser, herunder bestyrelsens eksterne 
kommunikations rolle

• Bestyrelsen skal arbejde strategisk/taktisk i højere grad end operationelt

• Bestyrelsen skal udfordre og være sparringspartner for direktionen

• Bestyrelsen skal kontrollere direktionens arbejde



Hvad giver det virksomheden

Chefteamet har gennemført samme uddannelse

Sikrer fælles sprog og værktøjer mellem bestyrelse og ledelse 

Fælles billede af god selskabsledelse i bestyrelse og direktion

Sikrer åbenhed og gennemsigtighed i forhold til omverdenen

Sikrer fokus på virksomhedens samfundsmæssige ansvar

Sikrer fokus på udvikling af virksomheden og medarbejderne

Sikrer fokus på løbende opgaver som strategiudvikling, 
risikovurdering, samspil med ejeren, kommunikation med 
kunderne mv. 

Sikrer involvering af medarbejdere i strategiprocessen 



God selskabsledelse i praksis
Opsummering

 Sikre en ejerstrategi;

 der tager højde for de rammer selskabet arbejder under

 de ønsker ejeren har til selskabets udvikling i forhold til 
kommune, samfund mv.

 Sæt fokus på en strategiproces hvor pejlemærker og mål har 
en horisont ud over valgperioden

 Igangsæt en bestyrelsesuddannelse (internt og/eller eksternt) 
for samtlige bestyrelsesmedlemmer

 Evaluer løbende samarbejdet og udviklingen af selskabet 
mellem formand/formandsskab/bestyrelse og direktion



God selskabsledelse i praksis
Direktionsperspektiv

Svaret på spørgsmålet.

Hvordan spiller du, som direktør, din bestyrelse stærk?

”Vær facilitator gennem processen, udfordre din bestyrelse, dine ledere 
og medarbejdere - men i høj grad også dig selv”



Jomfrustien 
– Levende rum i Haderslev

Spørgsmål


