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SMÅ MØDER 
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1. Hvem er du? 

 

2. Hvordan vil du arbejde med kodeks for  

god selskabsledelse for forsynings- 

selskaberne? 

 

3. 1 minut – 2 x introduktion 

 

4. Sæt i gang 
 



FORMÅL MED WORKSHOP 
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Øget kendskab til kodeks 

 

 

 

Kvalificerede drøftelser af kodeksets anbefalinger  

med kolleger i branchen 
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ANBEFALINGER VEDR. AKTIVT EJERSKAB 

OG EJERSKABSUDØVELSE 
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BOKS 2.1 
Redegørelse for god selskabsledelse 

 

 Det anbefales, at alle forsyningsselskaber hvert år redegør for  

god selskabsledelse og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i 

forbindelse med årsrapporten eller på deres hjemmeside. 

 



STYRINGSHIERARKI FOR  

EJERSKABSUDØVELSE 
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BOKS 4.1 
Ejerskabsdokument – ejerstrategi 

 

 Det anbefales, at ejerkommunen(erne) udarbejder et 

ejerskabsdokument, der opsummerer deres syn på ejerskabets 

rationale, målsætninger og overordnede strategiske rammer. 

 



EKSEMPEL:  

Ejerpolitik, Odense Kommune  
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Generelle forventninger (s. 4) 

…Selskaberne skal løbende bidrage til at fremme og understøtte Odense Kommunes til enhver 

tid gældende visioner og tværgående politikker i det omfang, de er relevante for Selskaberne. 

For nuværende er Odense Kommunes vision udtrykt i ”At lege er at leve”, og de tværgående 

politikker fremgår af ”Vækstpolitik”, ”Miljøpolitik”, ”Sundhedspolitik” og anvendelse af sociale 

klausuler og arbejdsklausuler… 

 

Væsentlige beslutninger (s.11) 

Odense Kommune ønsker, at væsentlige beslutninger om Selskabernes forhold træffes af 

ejeren. Selskaberne tilser, at vedtægterne i Selskaberne og eventuelle datterselskaber sikrer, at 

bl.a. følgende forhold i vedtægterne beskrives som væsentlige beslutninger, der kræver 

godkendelse af Odense Kommune som ejer: 

• Påbegyndelse af væsentlige, nye aktiviteter/forretningsområder. 

• Oprettelse af datterselskaber samt helt eller delvist salg af datterselskaber. 

• Opkøb af kapitalandele af selskaber samt helt eller delvist salg af kapitalandele. 

• Indgåelse af ejeraftaler/aktionæroverenskomster. 

• Fastsættelse af takster samt ændringer i takststrukturen (fx indførelse af fast bidrag) samt 

væsentlige ændringer i opkrævningsmønstret (gælder kun for forsyningsselskaberne). 

• Beslutninger, der direkte eller indirekte berører fri egenkapital/indskudt kapital samt eventuel 

forrentning heraf. 

• Beslutninger, der har bloktilskudsmæssige konsekvenser for Odense Kommune. 



DRØFTELSE 
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Hvor går grænserne for detaljeringen af den strategiske retning  

i ejerdokumentet  (jf. eksemplet fra Odense Kommune)? 

 Hvis kodekset følges, hvor stor er ændringen til den nuværende praksis (hvis 
nogen?)? 

 Hvilken betydning vil dette have for dialogen mellem selskab og ejer? 

 Er der nogle udfordringer eller ”sten på vejen” ved at efterleve anbefalingerne i 
kodekset? 

 

Hvordan vil I håndtere anbefalingen om en årlig redegørelse for  

god selskabsledelse? 

 Hvis kodekset følges, hvor stor er ændringen til den nuværende praksis (hvis 
nogen)? 

 Hvilken betydning vil dette have for dialogen mellem selskab og ejer? 

 Er der nogle udfordringer eller ”sten på vejen” ved at efterleve anbefalingen? 
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KONTAKTNIVEAUER MELLEM SELSKAB  

OG EJERKOMMUNE 
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ANBEFALINGER I RELATION TIL SAMSPIL 

MELLEM SELSKAB OG EJERKOMMUNE  
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BOKS 5.1 
Ejerrelateret samspil og kommunikation mellem 
ejerkommune og selskab 

BOKS 5.2 
Samspil og kommunikation mellem kommunen 
som myndighed og selskabet 

BOKS 5.3 

Samspil og kommunikation mellem ejerkommune 
og selskab ved kunde-/leverandørforhold 



BESTYRELSESMØDE I  

FORSYNINGSSELSKABET DGI 
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Dagsordenspunkt 1, sagsfremstilling: 
Forsyningsselskabet DGI står overfor et årligt effektiviseringsbehov. Direktionen har 

analyseret en lang række muligheder og fundet en optimal løsning. Deres anbefaling 

er, at lukke en af selskabets fem genbrugspladser. Dette vil realisere en årlig 

besparelse svarende til behovet. Der er hos ejeren politisk bevågenhed  på 

genbrugspladserne og serviceniveauet særligt i lyset det forestående kommunalvalg.  

 

Hvordan vil I som bestyrelse forholde jer til dette forslag?     

 

 

Dagsordenspunkt 2, sagsfremstilling: 
Direktionen har et orienteringspunkt. Som et led i et nyt organisationsudviklingsprojekt 

med fokus på styrket samarbejde, har ejerkommunen valgt at invitere direktøren for 

Forsyningsselskabet DGI ind som deltager i ledermøderne i Teknik og Miljø 

Forvaltningen. Direktøren har accepteret invitationen og glæder sig til at deltage.   

 

Hvordan vil I som bestyrelse forholde jer til dette forslag?     
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DRØFTELSE AF ANBEFALING 
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Vend et kort med en anbefaling 

 

Drøft anbefalingen, med udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

Hvis vi skal efterleve denne anbefaling i min bestyrelse/det selskab jeg kan 

relatere mig til, hvor stor en ændring vil det være i forhold til den nuværende 

praksis? 

Hvilken betydning vil dette have for dialogen mellem selskab og ejer, 

samarbejdet i bestyrelsen og samarbejdet mellem bestyrelse og direktion? 

Er der nogle udfordringer eller ”sten på vejen” ved at efterleve anbefalingen i 

kodekset? 

 

 6 temaer: 

 Bestyrelsens sammensætning og 

kompetencer 

 Uafhængighed 

 Valgperiode 

 

 Evaluering af bestyrelsens arbejde 

 Samspil mellem bestyrelse og daglig 

ledelse 

 Redegørelse om samfundsansvar 

 


