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Anbefalinger for god 
Fondsledelse 
 
Udkast i høring 
 
Af Ebbe Hørling Nielsen og Martin Kristensen 
 

Komitéen for god Fondsledelse har udarbejdet udkast til 
Anbefalinger for god Fondsledelse i erhvervsdrivende 
fonde og har udsendt dem i høring. Udkastet er udarbej-
det med udgangspunkt i Erhvervsfondsudvalgets rapport. 

Formål 
Anbefalingerne skal medvirke til at sikre grundlaget for god ledelse af erhvervsdri-

vende fonde, gennemsigtighed og åbenhed om bestyrelsens arbejde samt bidrage 

til at højne kvaliteten af ledelsen af erhvervsdrivende fonde. 

Ved at følge anbefalingerne øges bestyrelsens mulighed for at varetage fondens 

formål og interesser på en kompetent og professionel måde i overensstemmelse 

med stifters vilje, vedtægten og den til enhver tid gældende lovgivning. 

Anbefalingerne udspringer af den nye lov om erhvervsdrivende fonde og er et sup-

plement hertil, men udgør ikke en udtømmende ”opskrift” på god ledelse af er-

hvervsdrivende fonde. Dertil er fondenes og deres bestyrelsers udfordringer og 

forhold for forskelligartede. 

”Soft law” 
Fondenes forskelligartethed er en af grundene til, at man har valgt at indføre god 

fondsledelse som ”soft law”. Derved vil god fondsledelse kunne indføres i de er-

hvervsdrivende fonde under hensyntagen til bl.a. deres konkrete formål, aktiviteter 

og størrelse. Anbefalingerne giver derfor mulighed for, at den enkelte fond kan 

indrette sig, som den finder mest hensigtsmæssigt. 

Anbefalingerne er frivillige i den forstand, at det ikke er et krav, at de efterleves. 

Efterlever en fond ikke en anbefaling, skal bestyrelsen imidlertid forklare, hvorfor 

bestyrelsen har valgt at indrette sig anderledes, og forklare hvordan man i stedet 

har valgt at indrette sig. 

Dette princip benævnes ”følg eller forklar-princippet” og svarer til det princip, som 

er gældende for bl.a. de børsnoterede selskaber. 
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Manglende efterlevelse af en anbefaling er således ikke et regelbrud, men udtryk 

for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den har redegjort for, har valgt at indrette 

sig på en anden måde end den, der fremgår af anbefalingen. 

Efter lov om erhvervsdrivende fonde § 60, stk. 2 kan fondsbestyrelsen dog påbyde 

bestyrelsen at redegøre for, hvorledes bestyrelsen forholder sig til anbefalingerne 

for god fondsledelse, herunder hvis bestyrelsen ikke anfører en egentlig forklaring 

og begrundelse for en afvigelse eller anfører en begrundelse for en afvigelse fra 

anbefalingerne, som er åbenbart grundløs eller uden mening. 

Rapportering 
Bestyrelsens rapportering om anbefalingerne skal ske i ledelsesberetning eller no-

terne til årsrapporten. Alternativt kan bestyrelsen vælge at indarbejde rapporterin-

gen på fondens hjemmeside med en præcis henvisning hertil i ledelsesberetning 

eller noter. 

Komitéen for god Fondsledelse vil udarbejde et skema, som de erhvervsdrivende 

fonde kan vælge at anvende. Derved bliver oplysningerne præsenteret på en over-

skuelig måde, hvor bestyrelsens valg og begrundelse herfor fremstår tydeligt. Ske-

maet vil blive offentliggjort på www.godfondsledelse.dk. 

De enkelte anbefalinger 

Anbefalingerne er opdelt i tre kategorier: 

1. Åbenhed og kommunikation 
2. Bestyrelsens ansvar og opgaver 
3. Ledelsens vederlag 

 

Ad 1) Åbenhed og kommunikation 

Komitéen anbefaler, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for den eksterne kom-

munikation, herunder hvem der kan og skal udtale sig til offentligheden på den 

erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imøde-

komme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå 

relevant opdateret information om fondens forhold. 

Ved at leve op til denne anbefaling åbnes der for en dialog mellem fondene og de-

res interessenter, som er et led i den gennemsigtighed og åbenhed, der er væsentlig 

for at interessenterne løbende har mulighed for at vurdere og forholde sig til fon-

den. 

Ad 2) Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Bestyrelsens opgaver og ansvar er opdelt i følgende 6 emner: 

1. Overordnede opgaver og ansvar 

2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen 

3. Bestyrelsens sammensætning og organisering 

4. Uafhængighed 

5. Udpegningsperiode 

6. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen 
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Disse 6 emner er underopdelt i 13 konkrete anbefalinger, hvor punkt 3. Bestyrel-

sens sammensætning og organisering indeholder flest. Nedenfor er en række af 

disse anbefalinger omtalt. 

Komitéen anbefaler blandt andet, at bestyrelsen årligt tager stilling til fondens 

overordnede strategi og uddelingspolitik i overensstemmelse med vedtægten.  

Vedrørende bestyrelsesformandens opgaver anbefales det blandt andet, at denne 

organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et ef-

fektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrel-

sesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet. 

Det anbefales endvidere, at bestyrelsesformandens eventuelle løsning af opgaver, 

der ligger ud over formandshvervet, sker på baggrund af en bestyrelsesbeslutning. 

Bestyrelsen bør med passende mellemrum – typisk årligt – vurdere, om bestyrel-

sens sammensætning og medlemmernes kompetencer enkeltvis eller samlet afspej-

ler de krav, fondens formål, herunder erhvervs- og uddelingsformål, strategi, øko-

nomiske stilling og forhold i øvrigt stiller. Der bør derfor tilrettelægges en egentlig 

proces for udvælgelsen af bestyrelsesmedlemmer, således at disse krav opfyldes. 

Det anbefales herudover, at der årligt i ledelsesberetningen og på hjemmesiden 

redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt 

at der gives en række oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer, herunder 

f. eks. medlemmets eventuelle særlige kompetencer, øvrige ledelseshverv samt om 

medlemmet anses for værende uafhængigt. 

Vedrørende bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed anbefales det konkret, at der 

i bestyrelser med op til fire medlemmer bør være mindst ét uafhængigt medlem. I 

bestyrelser med fem til otte medlemmer bør der være mindst to uafhængige med-

lemmer osv.  

Som hjælp til fastlæggelse af, om et bestyrelsesmedlem kan anses for at være uaf-

hængigt er anført en række kriterier som f. eks. tidligere ansættelse i fonden eller 

dattervirksomheder, om vedkommende har modtaget uddelinger, om antal år som 

bestyrelsesmedlem overskrider 12 mv. Det oplyses, at listen over kriterier ikke kan 

anses som udtømmende, og at det er op til bestyrelsen at vurdere medlemmernes 

reelle uafhængighed. 

Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på to til fire år 

samt at der fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen 

eller på fondens hjemmeside. 

Med henblik på at sikre en kontinuerlig forbedring af bestyrelsesarbejdet anbefales 

det, at der løbende sker en fornyelse af bestyrelsens sammensætning, og at dette 

sker ved hjælp af en egentlig evalueringsprocedure. Herudover anbefales det, at 

bestyrelsen evaluerer en eventuel direktions eller administrators arbejde. 

Ad 3) Ledelsens vederlag 

Vedrørende ledelsens vederlag anbefales det, at der ikke aflønnes afhængigt af de 

regnskabsmæssige resultater. Endvidere anbefales det, at der i årsregnskabet gives 

oplysning om det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktio-

nen modtager fra fonden eller andre virksomheder i koncernen. Det samlede ve-
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derlag omfatter også pensions- og fratrædelsesordninger mv. Disse oplysninger 

ligger ud over, hvad der kræves efter årsregnskabslovens § 98 b. 

Fremadrettet 
Høringsudkastet indeholder en frist for kommentering den 5. december 2014 og 

det forventes, at anbefalingerne kan træde i kraft samtidig med lov om erhvervs-

drivende fonde den 1. januar 2015, således at fondene først skal forholde sig til 

anbefalingerne i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2015.  

Dette aktualiserer de forberedelser, som bestyrelserne i de erhvervsdrivende fonde 

med fordel kan gennemføre inden ikrafttræden, herunder udformning af bestyrel-

sens forretningsorden og indretning af registreringssystemer mv. 

 


