
 
 

Kommentar Information den 17. april 2011 

 

 

Offentlige bestyrelser i den sorte gryde 

Af Christian S. Nissen 

 

Det er svært med, men vanskeligt uden – de offentlige bestyrelser. De er artsfremmede 

konstruktioner i det politiske system. Derfor havner de så tit til spot og spe i den sorte 

gryde. 

 

Så er nogle af de offentlige bestyrelser atter havnet i offentlighedens kritiske søgelys. Og 

nærmest rituelt er spørgsmålet om fornuften i bestyrelses-konstruktionen blevet rejst. Det er der 

al mulig god grund til. For det er svært – både for de medvirkende og for tilskuerne – at tolke 

vindposens skiftende retninger, når blæsten hele tiden svinger mellem principiel 

styringstænkning, ideologiske strømninger, operativ nødvendighed og realpolitik. 

Når regering og folketing vælger at indsætte en offentlig bestyrelse som et mellemled 

mellem regeringsmaskineriet og den daglige ledelse af offentlige institutioner og virksomheder, 

er det som at servere en sammenkogt gryderet, der skal tilfredsstille mange, ikke altid 

forenelige hensyn. 

På nogle områder er der tale om forretningsmæssige aktiviteter, f.eks. DONG og DSB, der 

udføres i direkte konkurrence med private virksomheder. Der kan også være tale om en 

overgangssituation, hvor en offentlig virksomhed via aktieselskabsformen med et hug eller 

gradvist privatiseres, som det var tilfældet med TDC og Københavns Lufthavne. En såkaldt 

”professionel bestyrelse” er formentlig bedre end politikere og embedsapparat til at drive 

erhvervsvirksomhed på sunde, forretningsmæssige vilkår – blot den så er professionel, må man 

nok tilføje. 

I andre sammenhænge har man anvendt det operative indgreb, en russisk ortopædkirurg 

opfandt for nogle år siden. Man saver armknoglerne over og trækker stumperne fra hinanden, 

hvorved armen gradvist kan forlænges efter behov. Denne metode anvendes på de områder, 

hvor man – symbolsk eller reelt - ønsker at begrænse politikernes og embedsmændenes 

mulighed for at øve direkte indflydelse. Dette såkaldte armslængde princip kendes fra en række 

kunstnerisk-kulturelle felter og f.eks. på universitetsområdet.  

Problemet er så, at denne sammenkogte standardløsning ikke altid virker lige godt.  Ideelt 

set skal en bestyrelse kunne handle med stor selvstændighed uden idelig indblanding fra 

ejerkredsen. Aktionærernes tillid til bestyrelsen bør være så stor, at deres kontrol kan 
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begrænses til årsrapporten og fremmødet på den årlige generalforsamling. Er den ikke det, må 

bestyrelsen skiftes ud.  

I de offentlige bestyrelseskonstruktioner ligger man som regel meget langt fra dette ideal. 

Og det er faktisk meget forståeligt, når man kender lidt til den politiske kultur, der i en særegen 

symbiose med medierne lever og ånder af strukturel uenighed, kontrol, fejlfinding og 

udhængning i gabestokken på det offentlige torv. De mange milliarder kroner, bestyrelserne 

forvalter, er skattemidler og offentlig ejendom, også på de formelt selvejende universiteter. En 

minister, for hvem det at undgå genvordigheder ofte prioriteres højere end at nå resultater, kan 

sjældent vente til næste generalforsamling eller en kommende årsrapport, hvis der er uller i 

mosen. Der skal vises handlekraft, om ikke andet så rent symbolsk. En uformel henvendelse 

uden om bestyrelsen til den daglige ledelse, en kritisk, irettesættende udtalelse til pressen eller 

et krav om, at bestyrelsen omgør en beslutning, er blot nogle af de håndgreb, der tages i brug. I 

mere pressede situationer ruller der hoveder. Kun sjældent fører det til det drastiske, men mere 

regelrette, skridt at skifte bestyrelsen ud. 

Det er et uigennemskueligt spil, sukker mange offentlige bestyrelsesmedlemmer med 

erfaring fra private bestyrelsers mere professionelle verden og ryster vantro på hovedet. Det er 

vilkårene, mener kendere af Slotsholmens kringelkroge. Begge opfattelser er rigtige. Og det er 

grunden til, at den sammenkogte ret så ofte brænder fast i den sorte gryde. 

 

 

 

 


