
Bestyrelsesuddannelserne

– for nuværende og kommende  
kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer

INTRODUKTION TIL  
BESTYRELSESARBEJDE 



Efter et kommunal- og regionalvalg – næste gang i 
november 2021 – vil der i både kommuner og regioner 
være en række bestyrelsesposter, der skal besættes 
i forbindelse med den kommunale og regionale 
konstituering, i fx forsyningsselskaber, teatre, sport, 
uddannelse og diverse samarbejdsorganer mellem 
region, stat og kommuner, samt inden for trafikområdet, 
sundhed og erhvervsfremme.

Kurset, som er skabt i et samarbejde mellem KL, Danske 
Regioner og CBS Bestyrelsesuddannelserne, handler 
om hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, for derved 
at bidrage til at øge interessen for bestyrelsesarbejde 
blandt alle kommende folkevalgte, øge kvaliteten 
af bestyrelsesarbejdet, - og dermed forbedre 
rekrutteringsbasen til og diversiteten i bestyrelserne. 

Kurset vil således sætte fokus på værdien af  diversitet 
i bestyrelserne og øge kendskabet til, hvad der ligger i 
bestyrelsesarbejdet. Det er der flere grunde til: 

•  Værdiskabelsen bliver bedre – det er efterhånden 
veldokumenteret, at den økonomiske bundlinje 
forbedres med kvindelig repræsentation i ledelse/
bestyrelse. 

•  Bestyrelsesarbejdet bliver mere dynamisk og 
beslutninger bliver truffet på et bredere grundlag, når 
bestyrelsen har større diversitet.

•  Kommuner og regioner skal også i bestyrelsesposterne 
og bestyrelsesarbejde afspejle samfundet som helhed.

•  Synliggørelse af bestyrelsesarbejdet kan være med til at 
tiltrække nye kandidater til kommunalbestyrelser og 
regionsråd.

•  En aktiv indsats for øget diversitet kan komme 
eventuelle centrale indgreb i forkøbet.

•  Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer skaber 
generel professionalisering og bedre beslutninger og 
governance i selskaber og institutioner.

METODE
Overordnet set er budskabet til de potentielle 
bestyrelsesmedlemmer, der overvejer at deltage i 
kurset, at deltagelse i bestyrelser – også i kommunale 
og regionale sammenhænge – er nøglen til netværk, 
udvikling og indflydelse:

•  NETVÆRK – både med politikere fra andre kommuner 
og regioner, repræsentanter fra erhvervslivet, 
interesseorganisationer mv., som kan være nyttige 
både i en videre (kommunal- og regional-) politisk og 
erhvervsmæssig karriere

•  UDVIKLING – af egne kompetencer, fx i forhold til 
regnskabsmæssig indsigt, viden om virksomhedsdrift, 
viden om grøn omstilling, deltagelse i relevant 
efteruddannelse mv.

•  INDFLYDELSE – bestyrelserne spiller en nøglerolle i 
samfundet, fx spiller den kommunale forsyningssektor 
og den kollektive transport nøgleroller i den grønne 
omstilling, ligesom kultur- og fritidsområdet som 
en del af civilsamfundet blandt andet har vist sin 
betydning under COVID-19-nedlukningen. Det er 
så centrale områder, at de bør præges af så brede 
erfaringer og interesser som muligt. 
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MÅLGRUPPE
Projektet henvender sig til kommunalbestyrelsesmed-
lemmer og regionsråds-medlemmer, som genopstiller og 
ønsker en plads i en selskabsbestyrelse. Det henvender 
sig også til opstillede kandidater på kandidatlister til 
kommunalbestyrelser og regionsråd. Særligt henvender 
projektet sig til politikere og kandidater som også er 
kvinder, tilhører etniske minoriteter, unge og/eller er 
politikere eller kandidater med korte eller ingen videre-
gående uddannelser. 

TID, STED OG PRIS
Kurset løber over to dage:
Dag 1: Torsdag d. 19. august 2021 kl. 9 – 19
Dag 2: Fredag d. 20. august 2021 kl. 9 – 17

CBS Executive, Råvarebygningen
Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Samlet pris er DKK 1.000 ekskl. moms.  
Prisen er inklusiv materialer og forplejning.

Introduktionskurset tager udgangspunkt i Bestyrelses-
uddannelsernes omfattende erfaring med case-baseret 
undervisning af nuværende og potentielle bestyrelses-
medlemmer i mange sammenhænge, herunder ikke 
mindst specialiserede kurser rettet mod forsyningssekto-
ren, arbejdsmarkedspensionerne, den finansielle sektor, 
fonde mv.

Deltagerne får mulighed for at prøve kræfter med bestyrel-
sens opgaver, dilemmaer og beslutningssituationer. Delta-
gerne får indsigt i, hvordan rollen som bestyrelsesmedlem 
kan udfoldes i praksis, herunder hvilke forhold man skal 
have særlig opmærksomhed på f.eks. vedrørende roller, 
habilitet og selskabets interesser m.v. 

TILMELDING
www.cbsbestyrelsesuddannelserne.dk/
introduktion-til-bestyrelsesarbejde/

YDERLIGERE INFORMATION 
Programdirektør Kirsten Hede
khe@cbs-executive.dk, tlf.: +45 3815 6012 

Program manager Kirstine Dinesen
kd@cbs-executive.dk, tlf. +45 3815 6012
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9.00 – 10.00
Introduktion til bestyrelsesarbejde i offentligt ejede sel-
skaber; kompetencer, samfundsansvar, indflydelse - og 
faldgrubber for nye bestyrelsesmedlemmer

10.00 – 11.00
God selskabsledelse, bestyrelsens opgaver og ansvar, 
selskabsformer og selskablovgivning; ejernes rolle og 
opgaver 

11.00 – 12.00
Bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet; bestyrelsens opgaver, 
prioriteringer og samarbejde; værdi af diversitet, nye 
kompetencer og de gode spørgsmål

Case 1: Kulturhus Mødestedet

12.00 – 12.30
Bestyrelsens opgaver og de fire esser: selskabet interesser, 
styring, efterfølgeplanlægning og strategi

12.30 – 13.15 Frokost

13.15 – 15.30
Dilemmaer i rollefordeling mellem ejere, bestyrelse og 
direktion; habilitet og bagland

Case 2a: Selskabsledelse og beslutningsproces i SVOP

Case 2b: Selskabsledelse og beslutningsproces i SVOP

15.30 – 17.00
Bestyrelsesansvar – vigtigt at være opmærksom på  
orden i penalhuset og hvordan du passer på dig selv

Minicase: Wonderful Copenhagen

17.00 – 19.00
Cyberrisiko og cybersikkerhed – også en meget vigtig 
bestyrelsesopgave

Case 4: Cyberangreb på Arbejdsmarkedspensionskassen

Perspektivering
- cybersikkerhed og kritisk infrastruktur
- personlig cybersikkerhed

19.00 – Buffet og networking

9.00 – 9.15
Opsummering fra dag 1

9.15 – 11.45
Fokus på værdier og dilemmaer i ansvarligt ejerskab;  
klima- og bæredygtighedsdagsorden og selskabets 
CSR-strategi 

Case 5: Samvand A/S

11.15 – 12.30
Vigtigheden af arbejdsdeling og samspil mellem  
bestyrelse og direktionen. 

Case 6: Vidberg Havn

12.30 – 13.15 Frokost 

13.15 – 15.30
Bestyrelsesdynamik, bestyrelseskompetencer, fornyelse 
og diversitet 

Case 7: Bestyrelsesevaluering i Erhvervsskolen Fremtid

15.30 – 16.30
Onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer og det nye 
bestyrelsesmedlems overvejelser – herunder vigtighed 
af mangfoldighed i beslutninger, der kommer samfundet 
til gode.

16.30 – 17.00
Bestyrelsens ABC og afslutning

Torsdag den 19. august 2021 Fredag den 20. august 2021

God selskabsledelse og lovmæssige rammer; 
Bestyrelsens opgaver, arbejde og dynamik;  
fakta og dilemmaer i rollefordelingen,  
bestyrelsesansvar, habilitet; cyberrisiko  
og cybersikkerhed

Ansvarligt ejerskab, bæredygtighed og 
CSR-strategi; arbejdsdeling og samspil  
med direktionen; Bestyrelsesdynamik,  
bestyrelseskompetencer og diversitet;  
bestyrelsesevaluering, 

PROGRAM
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