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ERFARINGER I SPIL

• Hvor mange af jer er MABér?

• Hvordan ser I jeres egen rolle og opgaver – hvilke interesser varetager I?



BESTYRELSENS OPGAVER
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. Kontrol af 
direktionen

Forsvarligt 
kapital-

beredskab

Risikostyring
Økonomisk

afrapportering

Strategiske 
beslutninger

Hvilke 
emner 

bruger vi 
for lidt tid 

på?
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HVILKE INTERESSER VARETAGER MABERNE I.F.T. 
BESTYRELSEN SOM SÅDAN

• Medarbejdernes

• Sociale/samfundsmæssige hensyn

• Positivt samspil mellem afdelingerne

• Fagforeningernes reaktion

• Miljøet

• Sikkerhedshensyn

• Lokalsamfundet

• Aktionærernes 



BESTYRELSENS OPGAVE

Preformance
og retning

Historisk 
kontrol



FORSKELLE

Aktiv 
deltagelse ud 

over kontrol og 
godkendelse

Godkendende 
rolle – ja /nej



BESTYRELSENS OPGAVE

• at udfordre direktionen på disse områder, ved at stille direktionen de rigtige 
spørgsmål: 

• Har I styr på disse områder? 

• Hvad er vores principper for dette område? 

• Herved bliver det tydeligt for bestyrelsen, hvilke områder den skal overveje 
nærmere, på hvilke områder direktionen har behov for en sparringspartner,

• På hvilke områder er virksomheden er i god gænge. 

• Direktionens primære opgave er derimod at optimere organisationen inden for de 
rammer, som bestyrelsen har udstukket.



BESTYRELSENS FOKUS
“Need to know” 
eller “nice to 
know”?



STRATEGISK LEDELSE FRA ET 
BESTYRELSESPERSPEKTIV



BESTYRELSENS ROLLE
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• Netværk (gate opener)

• Ambassadører

• Strategiske kompetencer

• Aktiv sparringspartner for direktionen

• Mindre/mere fokus på kontrol

• Fokus på likviditetsstyring (finansiering)

• Ukontrolleret vækst?



BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING: 4 SKOLER
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• Bestyrelsen som kontrollant: ejerrepræsentantion

• Bestyrelsen som ledelsesorgan:
generel erhvervserfaring (kapitalfonde)

• Bestyrelsen som team: Kompetenceprofil

• Bestyrelsen som parlament: repræsentation



FRA STRUKTUR TIL BESTYRELSESADFÆRD:
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• Formandskabets særlige rolle:
rekruttering, løn, revision…

• Dagsorden og mødeledelse

• Aktivere bestyrelsen vs. “handle den af” 

• Bestyrelsen som team vs. “os og dem”

• Åbne diskussioner

• Introducerer de medarbejdervalgte til arbejdet

• Uddelegering - til underudvalg?

• Bestyrelsesevaluering = formandsevaluering!

Godt formandsskab



MANGE BESTYRELSER LØSER IKKE
OPGAVEN

15

• Gummistempling

• Tantebestyrelser

• Bureaukrati
kontrolfokus

• Konsensusdiktatur

• Kompetenceproblemer

• Øget diversitet?... 
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SAMMENFATNING
• Medarbejderne har indflydelse på beslutningsprocessen, 

hvis man søger indflydelse 

• MABerne fungerer som aktive sparringspartnere

• MABerne er ikke dem som ”styrer” virksomheden

• MAB tilstedeværelsen kan forbedre bestyrelsens 
beslutningsgrundlag pga. deres viden og indsigt i 
virksomheden


