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Opfølgning på punktet om god selskabsledelse i kommunale 
forsyningsselskaber 

 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter nedenstående oplæg, der er tænkt som bag-
grundsmateriale forud for udarbejdelsen af en eventuel indstilling til Kommunalbestyrel-
sen om etablering af en enhedsbestyrelse for koncernen. 
 
 
Opgaven 
 
God selskabsledelse i Frederiksberg Energi A/S-koncernen 
 
På det seneste bestyrelsesmøde afrapporterede direktøren efter ønske fra bestyrelsen 
på status for, hvordan forholdet var mellem det historiske arbejde i bestyrelsen og anbe-
falingerne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunalt ejede forsyningsselskaber 
(vedlagt som bilag). Gennemgangen viste, at der var områder, hvor der ikke var compli-
ance. Det var især i forhold til bestyrelsesbehandlingen af koncernens risici og bestyrel-
sens sammensætning. 
 
På den baggrund bad formanden direktøren om at komme med forsyningens anbefaling 
til en professionalisering af bestyrelserne, der bl.a. skal være med til at belyse, hvor FE-
koncernen placerer sig ift. sammenlignelige selskaber og de faglige forhold, således at 
bestyrelsen kan drøfte og ejeren evt. kan træffe beslutning om, hvor FE-koncernen bør 
ligge. 
 
Nedenstående indeholder således et forslag til sammensætning af bestyrelsen, som 
bestyrelsen kan drøfte. Forslaget baserer sig på, hvad sammenlignelige selskaber har 
gjort og anbefalingerne i Kodeks for god selskabsledelse. 
 
 
Baggrund 
 
Der er de seneste år opstået et stærkt fokus på god selskabsledelse - også i offentligt 
ejede selskaber. Dette fokus har været drevet af en række eksempler på større fejlinve-
steringer og uordentlig selskabsførelse. Indenfor forsyning og energi har det også været 
drevet af en erkendelse af, at omkostninger til energi og forsyning udgør en væsentlig 
andel af husstandes og mange virksomheders økonomi samt af det forhold, at de offent-
ligt ejede forsyningskoncerners opgaver skifter karakter og stiger i både omfang og 
kompleksitet.  
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Forsyningsvirksomhederne har påtaget sig en mere aktiv rolle i den grønne omstilling og 
i hovedstadsområdet særligt på klimatilpasning. Det øger antallet af aktiviteter, der skal 
ledes i koncernerne - og det har gjort det tydeligere, at koncernerne har flere bundlinjer 
og kun kan lykkes i et tæt samarbejde med deres ejer, hvor der løbende tages stilling til, 
hvordan forskellige bundlinjers konflikttruende hensyn skal vægtes i konkrete sager. 
 
Ovenstående betyder, at energi og forsyning er gået fra at have været en usynlig industri 
til at være blevet opdaget af både Finansministeriet og af pressen. 
 
Men forsyningskoncernerne er desværre også kommet i fokus hos de IT-kriminelle. Det 
gælder både lykkeriddere, der søger en vej ind for at kryptere data og kræve en løsesum 
for at frigive dem, men også for fremmede staters hackere, der arbejder med en intenti-
on om få adgang til systemer, der kan lægges ned, hvis det viser sig opportunt. Ifølge 
Center for Cybersikkerhed er det særligt Rusland, der driver aktiviteten, og den er ofte 
rettet direkte mod netop energi- og forsyningskoncerner som FE. Vi har herhjemme set 
flere eksempler på energi- og forsyningsvirksomheder, der er blevet hårdt ramt. Den 
største kendte sag herhjemme er angrebet på NRGI i Århus og den senest kendte sag 
er angrebet på Kalundborg Forsyning i august 2021.  
 
Alt i alt stiller det andre og større krav til ledelsen af koncernerne, til samarbejdet mellem 
selskab og ejer - og deraf til kompetencerne i bestyrelserne.    
 
I kølvandet på disse ændringer er der vedtaget lovgivning på området, hvor der er etab-
leret klare retningslinjer for, hvilke opgaver forsyningskoncerner må løse, for samarbej-
det og samhandel mellem de offentligt ejede selskaber og ejer.   
 
I forhold til ledelsesdimensionen har der været en decideret kodeks-epidemi rettet mod 
at skabe professionel adfærd i selskaber i energi- og forsyningsbranchen. Dansk Energi 
har udgivet et kodeks og det samme gælder DANVA, Dansk Fjernvarme og KL. De for-
skellige Kodeks behandler de samme temaer og anbefaler i alt væsentlighed de samme 
justeringer af ledelsespraksis. Formålet er at skabe professionel adfærd og transparens i 
ledelsen af de offentligt ejede selskaber.   
 
 
FE-koncernen i dag 
 
I FE-koncernen er kompleksiteten ligeledes steget.  
 
Med købet af vindmøller, introduktionen af fjernkøling og snart også store varmepumper 
- er koncernen gået fra kun at have distributionsselskaber til også at have produktions-
selskaber. 
 
Det forventes, at koncernen i de kommende år kommer til at foretage investeringer og 
gennemføre store anlægsprojekter, der langt overstiger det tidligere niveau for selskabet 
- bl.a. pga. investeringerne i klimatilpasning af byen. Tunnel-projekterne er i forhold til 
selskabets erfaringer meget store investeringer og også meget komplekse anlægspro-
jekter (tunnelerne skal både krydse Metro og flere banelegemer). Det arbejde skal ledes 
og kontrolleres. 
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Samtidig har koncernens selskaber en aldrende infrastruktur, der skal serviceres og ud-
skiftes. Særligt under byens hovedfærdselsårer har selskabet et investeringsefterslæb. 
Dette medfører (som vi så i forbindelse med den store vandforurening) også væsentlige 
risici og skal styres mere struktureret og professionelt. 
 
FF oplever mere og mere avancerede forsøg på at kompromittere selskabets IT-
sikkerhed. Analysen fra FF’s nye IT-sikkerhedspartner Dubex viser, at FF er bagud på 
dette område, så her er en væsentlig opgave ift. at reducere selskabets sårbarhed ift. IT-
kriminelle. 
 
FF’s ejers stærke grønne ambition skal også omsættes til en plan, hvor der sikres ba-
lance mellem økonomi og mest mulig bæredygtighed for pengene.  
 
Det vil kræve et godt langsigtet overblik over økonomien i selskabet samt skarpe til- og 
fravalg fra bestyrelsens side.  
 
Også på Frederiksberg er det med andre ord en ny og mere kompliceret virkelighed med 
nye opgaver og øget ekstern interesse for de beslutninger, der træffes og måden de 
eksekveres på.  
 
Som direktøren for FF delte på hans første bestyrelsesmøde, så var en af hans indle-
dende observationer, at forståelsen af og kompetencerne i selskabet på en række om-
råder ikke var fulgt med. Derfor står FF også overfor at skulle forandre selskabet, så 
selskabet kan svare tilfredsstillende an på den ændrede situation og opgave. Dette ar-
bejde er påbegyndt med organisationsændringen og udskiftningen på chefniveau - og 
det kommer til at fortsætte de kommende år, så det sikres, at FF har de rette kompeten-
cer og rammer til at løse opgaven godt for kunderne og for ejeren. 
 
At finde gode svar på den nye opgave og lykkes med eksekveringen kommer også til at 
stille krav til god selskabsledelse fra selskabets direktion og bestyrelse. Ejeren skal be-
slutte en organisering og den rette governance, der kan løfte opgaven ovenfor. 
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Nuværende organisering af ledelsens arbejde 
 
Selskabet er i dag organiseret i 9 datterselskaber under moderselskabet Frederiksberg 
Energi (FE).  
 

 
 
At FE er moderselskabet, betyder, at bestyrelsen i FE er øverste organ i selskabet og 
kan vælge at omgøre beslutninger truffet i datterselskaberne.  
 
Formanden for moderselskabet (FE) er i dag kommunens borgmester og direktøren for 
FE er kommunens kommunaldirektør. Det betyder, at kommunaldirektøren i dag som 
direktør har det juridiske ansvar for den daglige ledelse af selskabet. 
 
Der er efter sidste konstituering valgt en model med fire formænd for koncernens sel-
skaber. Udover borgmesteren, der er formand for FE, er der udpeget en formand for 
Vand og Kloak (Thyge Enevoldsen), en formand for Bygas og Fjernvarme (Laura Lin-
dahl) og en formand for de resterende selskaber: FF - serviceselskabet, Ejendomssel-
skabet, Fjernkølingsselskabet og de to vindselskaber (kommunaldirektøren). Bestyrel-
sen i de sidst nævnte selskaber udgøres i dag af ledende medarbejder i FF. 
 
Koncernen har to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, der deltager i bestyrelsesar-
bejdet og repræsenterer forbrugernes interesser. De er valgt ind i koncernens vandsel-
skab og kloakselskab.   
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Der afholdes i dag ordinære bestyrelsesmøder fire gange om året. Møderne i FE og de 
fire netselskaber afholdes samme dag. Først afholdes der møde i FE, hvor alle bestyrel-
sesmedlemmer - med undtagelse af de to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer - del-
tager. Derefter afholdes et samlet bestyrelsesmøde i netselskaberne (Bygas, Fjernvar-
me, Kloak og Vand), hvor bestyrelsesmedlemmerne fra mødet i FE deltager igen med 
undtagelse af formanden (borgmesteren) og direktøren (kommunaldirektøren) samt de 
fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. På møderne for netselskaberne deltager 
endvidere de to forbrugerrepræsentanter. For at bestyrelserne i netselskaberne kan af-
holde fællesmøde, har forbrugerrepræsentanterne samt to af de øvrige medlemmer un-
derskrevet en tavshedserklæring vedr. de selskaber, de ikke er valgt ind i.  
 
I de øvrige selskaber er der historisk afholdt ”skrivebords”-bestyrelsesmøder. 
 
 
Fem bestyrelser med tre forskellige sammensætninger og to mødefora (samt en 
administrativ bestyrelse for de fem kommercielle selskaber) 
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Udfordringer ved den nuværende struktur 
 
Der er en række forhold ved den nuværende struktur, der gør den ”unfit” i forhold til kon-
cernens situation: 
 

- Der kan opstå for stort et videns-gap mellem den daglige ledelse og bestyrelser-

ne, da formand og direktør for FE ikke deltager på bestyrelsesmøderne for nets-

elskaberne (med mindre andet besluttes), hvor de store investeringer i fremtiden 

vil ligge. Det nyeste eksempel her er behandlingen af skybrudstunnelerne, der - 

hvis vi skulle have fulgt den nuværende arkitektur - alene ville have være be-

handlet i Frederiksberg Kloak eller først i FE og efterfølgende i Frederiksberg 

Kloak. 

 

- Der er for nuværende ikke klare regler eller klar systematik i, hvilke sager der 

behandles i FE og netselskaberne. Sager relateret til de øvrige selskaber har hel-

ler ikke et klart sted at bo i den nuværende struktur.  

 

- Fire ordinære bestyrelsesmøder af henholdsvis 1 ½ og 2 timer om året er for få 

og for korte møder til at bestyrelsen kan nå rundt om de emner, som den har det 

juridiske ansvar for og skal tage stilling til. Det betyder, at bestyrelserne for nu-

værende kører med et relativt spinkelt årshjul for bestyrelsens arbejde ift. det an-

befalede i kodeks og litteraturen i øvrigt om god selskabsledelse. 

 

- Møderne holdes i ”forkert” rækkefølge, idet væsentlige sager med den nuværen-

de struktur, først bør behandles i datterselskaberne og efterfølgende i selskabets 

øverste myndighed (FE).  

 

- Der har historisk været mange overlappende dagsordenpunkter på de to besty-

relsesmøder (der dækker de fem selskaber) og med det store overlap blandt del-

tagerne, er der derfor også mange gentagelser for deltagerne på det sidste fæl-

lesmøde for netselskaberne. 

  

- Kun en formand gør setup’et sårbart ved sygdom, travlhed eller i sager ml. sel-

skabet og ejer (jf. eksempelvis sagen om grundsalget tidligere behandlet). Inve-

steringer og budgetændringer skal godkendes af bestyrelsen og med det øgede 

aktivitetsniveau vil det blive nødvendigt med flere ekstraordinære møder.   

 

- FE er moderselskabet i koncernen - men navnet modsvarer ikke det navn, som 

koncernen er kendt under af kunder, medarbejdere, ejer, presse eller øvrige 

samarbejdspartnere.  

 

- Kommunaldirektøren har juridisk ansvaret for den daglige drift som direktør for 

moderselskabet FE, selvom han i sagens natur ikke har mulighed for at lede eller 

følge den daglige ledelse af koncernen fra dag til dag. Det kan bemærkes, at det 

for branchen også er en unik konstruktion.   
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Samtidig gælder det, at praksis hos FE-koncernen på en række områder adskiller sig fra 
kodeks og de kommunalt ejede selskaber, som FE-koncernen plejer at sammenligne sig 
med.  
 
FF har undersøgt en række kommunalt ejede selskaber for at se, hvordan de griber be-
styrelsesarbejdet an i deres moderselskab, og hvordan de tænker ’aktivt ejerskab’. 
 

 
Figur 1 - Bestyrelsessammensætninger 

 
 

 Koncernomsætning (mio. kr.) Ansatte 

HOFOR 5295 1421 

Aarhus Vand 670 219 

Frederiksberg Energi 604 150 

Forsynings Helsingør 502 178 

SK Forsyning 466 129 

BlueKolding 151 47 

Middelfart Spildevand 82 25 

Figur 2 - koncernomsætning 
 
 
Som det fremgår af oversigten, har FE-koncernen flere kommunale bestyrelsesmed-
lemmer end nogle af de andre selskaber. De fleste af de andre selskaber kører endvide-
re med både formand og næstformand, der så dækker alle formandsposter - også i dat-
terselskaberne. Der har FE-koncernen som nævnt ovenfor fire formænd og ingen næst-
formænd. FE-koncernens nuværende bestyrelsessammensætning eksponerer sig for 
kritik pga. de relativt mange kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer og flere for-
mænd, der oppebærer honorar. 
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Det fremgår endvidere, at kun HOFOR lever fuldt op til kodeksets kriterium om at min. 
50 % af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængige. Alle de øvrige selskaber har 
dog 2-5 uafhængige medlemmer i moderselskabets bestyrelse. Det gælder dog ikke for 
Frederiksberg, der for nuværende har 0, da der hverken er uafhængige erhvervsrepræ-
sentanter eller forbrugerrepræsentanter i moderselskabets bestyrelse.  
 
Det ses endvidere, at halvdelen af selskaberne har forbrugerrepræsentanterne med i 
moderselskabets bestyrelse. I HOFOR findes der et datterselskab for hver lokalitet på 
vand og spildevand og da der er tale om ganske mange datterselskaber er det derfor 
ikke praktisk muligt at have forbrugerrepræsentanter med i moderselskabets bestyrelse. 
 
Det fremgår endvidere, at tendensen er, at de større forsyningsselskaber har uafhængi-
ge repræsentanter i bestyrelsen. 
 
Alt i alt er FE-koncernen kortere i implementeringen af kodeks for god selskabsledelse 
end de selskaber, FE-koncernen normalt sammenligner sig med, når der ses på besty-
relsens sammensætning. 
 
 
Forslag til ny bestyrelsesstruktur 
 
Det er en ejerbeslutning, hvorledes koncernens selskabers bestyrelser skal sammen-
sættes, og hvor ejer ønsker at lægge sig i forhold til sammenlignelige selskaber. Hvis 
sammensætningen ønskes ændret, skal bestyrelsen beslutte og indstille en model til 
ejers behandling.  
 
Nedenstående er et bud på justeringer af FE-koncernens bestyrelsessetup, der matcher 
løsningen i lignende selskaber og som fra et selskabssynspunkt og forventet også et 
ejersynspunkt vil give et bedre afsæt ift. at løse den nuværende ledelsesmæssige opga-
ve. 
 
Det anbefales, at der nedsættes en enhedsbestyrelse, hvor de væsentlige beslutninger - 
også i selskabets datterselskaber - træffes. Dette vil bl.a. betyde, at der fremover afhol-
des et og ikke to bestyrelsesmøder samme dag og at alle bestyrelsesmedlemmer der-
med deler samme viden om selskaberne i den samlede koncern. 
 
Det anbefales at gå fra fire til fem ordinære bestyrelsesmøder om året. Fire møder af tre 
timers varighed inkl. 15 min. pause og et heldagsmøde til et ’deep dive’, hvor der gås i 
dybden med udvalgte emner af strategisk betydning for selskabet. 
 
I Kodeks for god selskabsledelse anbefales det, at bestyrelsen i forsyningsselskabet 
består af en operativ størrelse på 6-11 medlemmer inklusive formandskabet. 
 
Det anbefales, at formandskabet består af to forpersoner - en formand og en næstfor-
mand og at de to er registreret formand og næstformand for samtlige selskaber. 
 
Det anbefales i højere grad, at der i særligt vigtige sager nedsættes bestyrelsesudvalg, 
der mødes med selskabets daglige ledelse og afstemmer retning og planer. Disse ned-
sættes af bestyrelsen efter behov og bestyrelsen beslutter evt. mandat / kommissorium. 
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Det anbefales, at posten som direktør i moderselskabet overgår fra kommunaldirektøren 
til direktøren for FF, sådan at det daglige ansvar og det juridiske ansvar følges ad.  
 
Det anbefales, at de to forbrugerrepræsentanter vælges ind i enhedsbestyrelsen. Dels 
har forbrugerne også interesser på selskabets øvrige områder, der kan varetages på 
denne måde. Og det vil det øge andelen af uafhængige bestyrelsesmedlemmer i besty-
relsen, jf. kodekset. Samtidig er det en forudsætning for, at der kan holdes møder i en 
enhedsbestyrelse - ellers vil de selvstændige bestyrelsesmøder i Frederiksberg Vand og 
Frederiksberg Kloak skulle opretholdes.   
 
Endeligt anbefales det at give bestyrelsen muligheden for at supplere sig med eksterne 
kompetencer. Konkret betyder dette, at bestyrelsen efter konstitueringen tager en drøf-
telse af, hvad bestyrelsen skal kunne for bedst muligt at bistå og sikre, at selskabet lyk-
kes med sin opgave/strategi, og hvilke kompetencer der mangler og som bestyrelsen 
bør supplere sig med. Når der er enighed om, hvilke kompetencer der mangler, laver 
bestyrelsen en liste med mulige bestyrelseskandidater, der prioriteres, hvorefter kandi-
daterne tilbydes at træde ind i bestyrelsen.  
 
I lignende selskaber er der ofte tale om repræsentanter fra erhvervslivet, der bor i forsy-
ningsområdet. Eksempler på kompetenceområder, hvor forsyningsbestyrelserne supple-
rer sig er: IT-sikkerhed, risikostyring ved store anlægsprojekter, digitalisering, udvikling 
af servicekultur og strategi for investering i bæredygtighed. Når det står klart, hvilke per-
soner bestyrelsen ønsker at supplere sig med og disse har accepteret, skal kandidater-
ne formelt godkendes af Kommunalbestyrelsen. 
 
Det anbefales at ændre moderselskabets navn til Frederiksberg Forsyning og at ændre 
serviceselskabets (FFs) navn til Frederiksberg Service, sådan at det bliver lettere at for-
stå de enkelte selskabers funktion og sammenhæng. Herudover foreslås det at ændre 
Frederiksberg Kloak til Frederiksberg Spildevand. 
 
 
Sammenfatning af anbefalinger 
 

• Der vælges bestyrelse til en enhedsbestyrelse i Frederiksberg Forsyning (nyt 
navn for moderselskabet).  

 

• Der vælges et formandskab bestående af to forpersoner: en formand og en 
næstformand. 
 

• Bestyrelsen suppleres med to eksterne uafhængige medlemmer  
(bestyrelsen indstiller, hvem den ønsker at supplere sig med). 
 

• De to forbrugerrepræsentanter vælges ind som medlemmer i enhedsbestyrelsen. 
 

• Direktøren for det nuværende FF udgør direktionen i alle selskaber. 
 

• Der afholdes årligt 5 ordinære møder i stedet for 4. 
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• Det foreslås at arbejde med bestyrelsesudvalg i særligt vigtige sager, som ledel-
sen kan rådføre sig med og som kan sætte retning mellem møderne i særligt 
væsentlige sager. 

 
Antallet af medlemmer i enhedsbestyrelse kunne fx se således ud: 
 

• 6 generalforsamlingsvalgte (to af disse er eksterne/uafhængige og to udgør for-
mandskabet) 

• 2 forbrugervalgte 

• 3 medarbejdervalgte (det antal lovgivningen tilsiger ift. bestyrelsens størrelse på 
11) 
 

Det anbefales videre, at bestyrelsen i forbindelse med at eksterne skal indtræde, får 
undersøgt, hvad en markedskonform honorering er for at sidde i en bestyrelse i et ener-
gi- og forsyningsselskab som Frederiksberg Forsyning. Dette sikrer, at bestyrelsesmed-
lemmerne honoreres for deres arbejde, at det dermed bliver muligt at trække på besty-
relsesmedlemmerne mellem møderne og tiltrække relevante kandidater til bestyrelsen.  
 
De øvrige bestyrelser bemandes med de to forpersoner, suppleret med ledere fra FF. I 
vand og Kloak suppleres endvidere med de to forbrugerrepræsentanter. I datterselska-
berne vil der som hovedregel blive holdt skrivebordsbestyrelsesmøder med mindre an-
det kræves - enten for at overholde formalia eller for at behandle særlige sager.  
 
 
Videre proces 
 
På bestyrelsesmødet den 15. september 2021 drøfter bestyrelsen indholdet i en evt. 
indstilling til Kommunalbestyrelsen om etablering af en enhedsbestyrelse for koncernen. 
Herefter udarbejdes indstilling, som Kommunalbestyrelsen får til beslutning. Hvis kom-
munalbestyrelsen tiltræder indstillingen, tilpasses vedtægterne i de enkelte selskaber og 
de vedtages efterfølgende på en ekstraordinær generalforsamling. Dette skal ske så 
snart som muligt og forud for konstitueringen. 
 
 
Bilag 
 
Materialet fra punktet om god selskabsledelse fra bestyrelsens behandling i maj 2021 
 
    
 
 
 
 
 
 
 


