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Struktur



Struktur

Kommune

Vand A/S
Spildevand 

A/S
Service A/S Rens A/S

Holding A/S



Regulatoriske rammer

Kommunalfuldmagten

Bekendtgørelser

Betalingsloven

Vandforsyningsloven Stoploven

Miljøbeskyttelsesloven

Vandsektorlov

Miljøerstatningslov

Selskabslov

Offentlighedslov

Udbudsregler



Ledelsesstuktur

Generalforsamling

Vedtægter

Usædvanlige beslutninger

Bestyrelse

Strategiske ledelse

Varetage selskabets interesser

Direktion

Daglig drift

Ejeraftale

Ejerstrategi

Målstyring
Virksomhedsstrategi



Governance

Ejeraftale: Flere ejerkommuner: Anbefaling om, at den 
mellemkommunale dialog adskilles fra bestyrelsesarbejdet 
fx via ejeraftale.

Ejerstrategi: Rationale for ejerskabet, ejeres målsætninger for 
selskabet, ejers overordnede strategiske rammer og konkrete
mål. 

Fastsættelse af konkrete mål for selskabets udvikling.

Bestyrelsesstruktur: Kompetencer og sammensætning, 
organisering, uafhængighed og ageren. 



Bestyrelsens opgaver

 Selskabslovens § 115.

 varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af 

kapitalselskabets virksomhed 

 påse, at

– 1) tilfredsstillende bogføring og regnskabsaflæggelse 

– 2) etablering af de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller

– 3) løbende modtage den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold

– 4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer 

– 5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt.



Direktionens opgaver

 Selskabslovens § 117 og 118

 Varetage den daglige ledelse. 

 Følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. 

 Sikre bogføring og betryggende formueforvaltning. 

 Forsvarlig kapitalberedskab, herunder likviditet.



Varetage selskabets interesse 



Begrænsninger i dispositioner

 Selskabsloven § 127

 Dispositioner må ikke skaffe visse kapitalejere eller andre en 

utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller kapitalselskabets 

bekostning. 

 Der må ikke efterkommes generalforsamlingsbeslutninger eller 

beslutninger truffet af andre selskabsorganer, hvis beslutningen 

strider mod lovgivningen eller kapitalselskabets vedtægter.



Bestyrelsen som organ

Enkelte b-medlemmer har ikke selvstændig 
kompetence overfor selskabet.

Deltage i behandlingen og stemme 
Stille spørgsmål
Få uenighed ført til protokol
Udtræde



Tavshedspligt 

 Selskabslovens § 132 

 Bestyrelsen må ikke uberettiget videregive, hvad de under udøvelsen 

af deres hverv har fået kendskab til.

 Offentlighedsloven

– VSL +75 % offentligt ejerskab

– Interne dokumenter samt forretningshemmeligheder undtaget.



Inhabilitet

Selskabsloven § 131

 Et medlem af ledelsen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål:

– om aftaler eller søgsmål 

– mellem kapitalselskabet og den pågældende 

– mellem kapitalselskabet og tredjemand, hvis vedkommende har   

væsentlig interesse deri, der kan stride mod kapitalselskabets 

interesser. 



Kommune og selskab

Ejer Myndighed Kontraktspart





Hverdagens dilemmaer



TAK FOR NU

VI SES TIL VELKOMSTDRINKS KL. 19


