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I de senere år har der været et stigen-
de fokus på godt bestyrelsesarbejde i 
offentligt ejede selskaber. På det kom-
munale område står især forsyningssel-
skaberne for flere og mere komplekse 
opgaver samt mere vidtforgrenede 
selskabskonstruktioner. 

Bevægelsen mod større og mere kom-
plekse selskaber betyder, at kravene til 
forsyningsselskabernes bestyrelser sti-
ger. Bestyrelserne har en vigtig rolle i at 
sikre veldrevne selskaber, der kan leve 
op til ejernes formål med selskabet.

For de enkelte bestyrelsesmedlemmer 
betyder det, at kravene til indsigt og an-
svar er øget markant. Bestyrelsesmed-
lemmer skal f.eks. håndtere ejerønsker, 
stå i spidsen for store organisationer 
med mange ansatte og have øje for  

kundernes behov på én og samme tid. 
For de bestyrelsesmedlemmer i kom-
munalt ejede selskaber, der samtidig er 
medlem af en kommunalbestyrelse, er 
der derudover en række særlige balan-
cer, som skal iagttages. F.eks. i forhold til 
kommunens forskellige roller i relation 
til selskabet: Kommunen som ejer, kom-
munen som køber af selskabets ydelser 
og kommunen som myndighed. 

Kurset tilrettelægges med udgangs-
punkt i netop de situationer og dilem-
maer, politikere i bestyrelsen for et 
forsyningsselskab står med. Kurset er 
bygget op omkring dilemmaer og cases 
fra den virkelige verden.

KURSETS OPBYGNING
Kurset består af tre moduler fordelt over 
tre dage. Modul 1 har fokus på lovgiv-
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ningsmæssige rammer, corporate gover-
nance, ejerskab og ejerstrategi, interes-
senter, bestyrelsesansvar, fusioner og 
opkøb og cyber risk. Modul 2 har fokus 
på aktivt ejerskab, CSR, arbejdsdeling 
og samspil med direktion, bestyrelses-
møder, bestyrelsesevaluering. Modul 
3 har fokus på strategi, eksekvering og 
opfølgning, risikostyring, værdiskabel-
se, habilitet og varetagelse af selskabets 
interesse i spændingsfeltet.

UNDERVISNINGSTEAM OG UDBYTTE
Undervisningen tager udgangspunkt i 
virkelighedsnære cases, som diskuteres 
med et undervisningsteam bestående 
af professorer, bestyrelsesformænd 
og partnere fra ledende advokat- og 
revisions fi rmaer. 

Deltagerne får på den måde mulighed 
for at prøve kræfter med bestyrelsens 
mest udfordrende opgaver, dilemmaer 
og beslutningssituationer. Deltagerne 
får indsigt i, hvordan rollen som besty-
relsesmedlem kan udfoldes i praksis, 
herunder hvilke forhold man skal have 
særlig opmærksomhed på f.eks. ved-
rørende roller, habelitet og selskabets 
interesser m.v.  

Kurset er udviklet i samarbejde mellem 
KL, CBS Bestyrelsesuddannelserne og 
COK. Alle deltagere får efter kursets 
afslutning et kursusbevis fra CBS Besty-
relsesuddannelserne.
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Lovmæssige rammer, Corporate  
Governance, dilemmaer i rollefordelingen, 

ejerskab og ejerstrategi, stakeholders,  
bestyrelsesansvar, virksomhedssalg  

og køb, cyber risks 

Dag 1

9:00 – 10:30
Lovmæssige rammer og regulering med 
relevans for selskabsledelse i forsynings-
selskaber
 
10:30 – 11:30
Case om bestyrelsesarbejde og governance 
i tre forsyningsselskaber - dilemmaer om 
rolle, uafhængighed, forberedelse af besty-
relsesmøder, generalforsamling mv.

11:30 – 12:30
Corporate Governance og selskabsloven i 
perspektiv – ejernes henholdsvis bestyrel-
sens rolle, opgaver og relationer

12:30 – 13:15 Frokost 

13:15 – 14:30
Ejere, stakeholders, offentlighed – dilem-
maer i spændingsfeltet ejer, myndighed og 
kunder

14:30 – 16:00
Bestyrelsesansvar 
Case om bestyrelsens henholdsvis det 
enkelte bestyrelsesmedlems ansvar og 
forpligtigelser

16:00 – 17:45
Case om bestyrelsens overvejelser og di-
lemmer ved fusion, frasalg, opkøb 

17:45 – 18:30
Persondataloven

18:30 – 19:30
Cyber risks og sikkerhed

Aktivt ejerskab og CSR, arbejdsdeling og 
samspil med direktionen, bestyrelsen, 

bestyrelsesmøder, bestyrelsesevaluering 
og kompetencer

Dag 2

9:00 – 10:00
Aktivt ejerskab og selskabets CSR dags-
orden – en bred eller smal tredobbelt 
bundlinje

10:00 – 11:00
Arbejdsdeling og samspil med direktionen

11:00 – 12:00
Case om ledelsesevaluering og succession 
planning
 

12:00 – 12:45 Frokost 

12:45 – 13:15
Bestyrelsens opgaver og prioriteter 

13:15 – 15:00
Case om formandskabet og det gode  
samarbejde i bestyrelsen 

15:00 – 16:30
Planlægning og tilrettelæggelse af bestyrel-
sens arbejde – årshjul, dagsorden, opfølg-
ning, bestyrelsesudvalg, bestyrelsens eget 
kvarter mv., fortrolighed, forberedelse og 
rapportering

16:30 – 18:00
Case om bestyrelsesevaluering

18:00 – 19:00 
Bestyrelsens kompetencer
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Strategi, eksekvering og opfølgning, risiko-
styring, værdiskabelse, opsummering om 
dilemmaer i roller, habilitet, varetagelse af 

selskabets interesse mv.

Dag 3

9:00 – 11:00
Strategi og bestyrelsens rolle i strategi  
processen 

Case om tilrettelæggelse af strategi proces-
sen i et forsyningsselskab med flere forret-
ningsområder

11:00 – 12:00
Eksekvering og opfølgning af selskabets 
strategi

Case om driftseffektivitet og afkast

12:00 – 13:00 Frokost

13:00 – 15:00
Overvågning og evaluering af selskabets 
værdiskabelse, finansielt og den tredobbelte 
bundlinje

Hjemmeopgave afrapportering

15:00 – 16:30
Risikostyring og investeringsbeslutninger

16:30 – 18:00
Afsluttende case om dilemmaer  
ved rørende roller, habilitet og selskabets 
interesse mv.

18:00 – 19:00
Bevisoverrækkelse og reception



UNDERVISNINGSTEAM
Professorer

Professor Ken L. Bechmann, CBS

Professor Jesper Lau Hansen, KU

Professor og tidl. Forskningsdekan  
Peter Møllgaard, CBS

Professor Thomas Plenborg, CBS

Professor Flemming Poulfelt, CBS

Professor Caspar Rose, CBS

Professor Majken Schultz, CBS

Professor Steen Thomsen, CBS

Direktør Tom Jacobsgaard,  
CBS Bestyrelsesuddannelserne

Rådgivere til bestyrelser

Partner Anders Stubbe Arndahl,  
Kroman Reumert

Partner Torben Bender, EY 

Partner Tina Brøgger Larsen, 
Kromann Reumert  

Partner Claus Dalager, EY

Partner Torben Kristensen, EY 

Partner Jens L. Mosbek, 
Kromann Reumert 

Partner Michael N. C. Nielsen, EY 

Partner Marianne Philip, 
Kromann Reumert 

Partner Stiig Wæver, Praesidio group 

Group Chief Security Officer 
Troels Ørting, Barclays Bank 
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Adm. direktør Lars Aagaard,
Dansk Energi

Bestyrelsesformand Thomas Thune 
Anderen, bl.a. Ørsted og Lloyd Register

Bestyrelsesformand Søren Bjerre 
Nielsen, bl.a. VRK Holding A/S, MT 
Højgaard A/S

CFO Leif Brandt, Senior Finance
manager, Telia Corporate Finance

Adm. direktør John Buur Christiansen,
BIOFOS

Direktør Jens Hjul-Nielsen,
BOFA. Bestyrelsesmedlem bl.a. Off shore
Center Bornholm

Bestyrelsesformand Peter Højland,
bl.a. Wonderful Copenhagen

Borgmester Mads Jakobsen,
Struer Kommune. Bestyrelsesformand
Dansk aff aldsforening

Erhvervsdirektør Jan Bach Jensen,
SE Blue Renewables

 

Erfaring fra bestyrelseslokalerne

Adm. direktør Susanne Juhl,
HMN Naturgas. Bestyrelsesformand 
Dansk Gasteknisk Center

Bestyrelsesformand Leo Larsen,
HOFOR & BIOFOS

Strategisk rådgiver Mads Miltersen,
tidl. adm. direktør, EnergiMidt

Bestyrelsesformand Susan Münster, 
BikeShare

Adm. direktør John H. Mølgaard,
Provas Holding A/S

Næstformand Jens Myrup Pedersen, 
NRGi

Tidl. Regionsrådsformand og 
Bestyrelsesformand Jens Stenbæk, 
SEAS-NVE

Adm. direktør Lars Therkildsen,
HOFOR. Bestyrelsesformand bl.a. 
Blue Energi, Dansk Fjernvarme 
(næstformand)

Adm. direktør Ole Steenberg Øgelund,
Svendborg Vand



KURSET AFHOLDES FØLGENDE STEDER I 2018 

TILMELDING
https://tilmeld.kl.dk/kursus2018   

KONTAKT 
Specialkonsulent 
Rune Herlin Kamstrup, KL.
E-mail: ruhk@kl.dk eller 
Tlf. 23286159.

PRIS 
15.000 kr. ekskl. moms, som dækker 
undervisningsmaterialer og forplejning. 
Hertil kommer evt. opholdsudgifter.

2018
Region Midtjylland

Comwell Aarhus

25.-26. september
23. oktober

2018
Region Hovedstaden

CBS Executive København

7.-8. november
5. december
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