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Tilsynsråd 

Hvad er tilsynsrådets opgaver?  © 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
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Før 2009 krævede aktieselskabsloven, at et kapitalselskabs ledelse var to-
delt i form af en bestyrelse samt en direktion. Mens bestyrelsen varetager 
den overordnede ledelse af selskabet, varetager direktionen de daglige di-
spositioner.  Et tilsynsråd kan etableres både i aktieselskaber og anpartssel-
skaber og erstatter i et vist omfang en bestyrelse. Men kun delvis. Mens en 
bestyrelse skal varetage dels den overordnede strategiske ledelse og dels en 
kontrolfunktion m.v., skal et tilsynsråd kun varetage kontrolfunktionen - og 
altså ikke nogen ledelsesfunktion. 

 

Med den nye selskabslov fra 2009 blev indført et nyt organ, benævnt tilsynsråd, der - 

stærkt forenklet udtrykt - varetager den ene halvdel af den traditionelle bestyrelses op-

gaver. Dette nye organ har kun i begrænset omfang vundet indpas i de ejerledede virk-

somheder.  

 
 

Bestyrelsens kompetence og pligter 

Bestyrelsen har i hovedsagen to opgaver: Dels en ledelsesfunktion. Dels en kontrolfunk-

tion. 

 
 

Bestyrelsens ledelsesfunktion 
Hvad først angår ledelsesfunktionen, skal bestyrelsen primært træffe beslutninger vedrø-

rende den overordnede og strategiske ledelse, dvs. eksempelvis selskabets mission, visi-
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on m.v., og fastlægge selskabets strategier og overordnede politikker. Men der er ingen 

begrænsninger i nedadgående retning. Bestyrelsen kan således gå ind og træffe enhver 

ledelsesbeslutning, herunder også på direktionsniveau. Derimod gælder der for direktio-

nen en begrænsning i opadgående retning. 

 

Selskabsloven omtaler ikke nærmere, hvad den overordnede og strategiske ledelse mere 

præcist består i, men fastslår blot som afgrænsning i nedadgående retning, at direktionen 

varetager den daglige ledelse af selskabet. Selskabsloven fastslår endvidere, at den dag-

lige ledelse ikke omfatter dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art 

eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig 

bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes 

uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest mu-

ligt underrettes om den trufne disposition. 

 

 

Bestyrelsens kontrolfunktion 
Bestyrelsen skal dernæst varetage en kontrolfunktion, herunder sikre en forsvarlig orga-

nisation af selskabets virksomhed, og påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen 

foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende. Dernæst skal besty-

relsen påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kon-

troller.  

 

Videre kan nævnes, at bestyrelsen skal påse, at direktionen udøver sit hverv på en behø-

rig måde og efter bestyrelsens retningslinjer.   

 

Et særligt punkt, der undertiden ikke optræder med den fornødne klarhed i bestyrelsens 

bevidsthed, er bestyrelsens pligt til at påse, at bestyrelsen løbende modtager den fornød-

ne rapportering om selskabets finansielle forhold. 

 

Endelig skal bestyrelsen påse, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, 

herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremti-

dige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Der er således en forpligtelse til enhver 

tid til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalbered-

skab er forsvarligt.  
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Direktionens kompetence og pligter 
Direktionen varetager, som allerede nævnt, den daglige ledelse af selskabet og skal der-

ved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledel-

se omfatter de opgaver, der er forbundet med selskabets daglige drift. Dispositioner, der 

efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning falder udenfor direktio-

nens kompetence.  

 

 

Tilsynsrådets kompetence og pligter 
Med selskabsloven fra 2009 blev, som allerede anført, indført et nyt organ benævnt til-

synsrådet  

 

Et tilsynsråd kan etableres både i aktieselskaber og anpartsselskaber og erstatter i et vist 

omfang en bestyrelse. Men kun delvis. Mens en bestyrelse skal varetage dels den over-

ordnede strategiske ledelse og dels en kontrolfunktion m.v., skal et tilsynsråd kun vare-

tage kontrolfunktionen - og altså ikke nogen ledelsesfunktion.  

 

Et aktieselskab kan vælge et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse. Men et aktieselskab 

kan ikke vælge et tilsynsråd i stedet for en direktion.  

 

Et anpartsselskab kan vælge mellem en et tilsynsråd kombineret med en direktion eller 

blot en direktion uden noget tilsynsråd.  

 

Vælger et aktieselskab eller et anpartsselskab at etablere et tilsynsråd, vil valg af med-

lemmer af tilsynsrådet ske efter samme procedure som valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

Tilsynsrådets opgaver 
Tilsynsrådet ansætter direktionen og der må ikke være personsammenfald i tilsynsråd og 

direktion.  

 

Mens en bestyrelse opstiller retningslinier for direktionens ledelse og kan gribe ind i 

konkrete anliggender, kan et tilsynsråd ikke opstille sådanne retningslinier, eftersom det 
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ville være et indgreb i direktionens ledelse af selskabet. Og som flere gange nævnt: Til-

synsrådet skal ikke beskæftige sig med ledelse - men udelukkende med kontrol af ledel-

sen, hvilket vil sige kontrol af direktionen.  
 

Det er derfor noget misvisende, når selskabsloven omtaler tilsynsrådet som det øverste 

ledelsesorgan i selskaber, der har en direktion samt et tilsynsråd, da tilsynsrådet som 

allerede nævnt ikke har nogen ledelsesfunktion. 

 

Tilsynsrådet skal efter selskabsloven påse: 

1) at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets 

forhold er tilfredsstillende, 

2) at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, 

3) at tilsynsrådet løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finan-

sielle forhold, 

4) at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde  

5) at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der 

er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige 

forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet således til enhver 

tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedevæ-

rende kapitalberedskab er forsvarligt. 

 

Tilsynsrådets kontrol med selskabet ligner i sagens natur til forveksling, hvad der kræ-

ves af bestyrelsens kontrol med selskabet. Der er dog en række forskelle som følge af, at 

tilsynsrådet kun har en kontrolfunktion. Eksempelvis skal en bestyrelse påse, at direkti-

onen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer. Et tilsyns-

råd skal derimod kun påse, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde. Denne 

forskel skal ses i lyset af, at bestyrelsen, som allerede nævnt, har udstukket retningslini-

er for direktionen, og skal påse, at direktionen følger disse retningslinier. Tilsynsrådet 

har ikke udstukket nogen retningsliner for direktionen, idet tilsynsrådet ikke har nogen 

ledelsesfunktion.  

 

En anden forskel mellem bestyrelsen henholdsvis tilsynsrådets opgaver er, at bestyrel-

sen efter selskabsloven skal sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virk-
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somhed. Dette gælder ikke for tilsynsrådet, og denne opgave må, for så vidt der er etab-

leret et tilsynsråd, antages udelukkende at ligge hos direktionen.  

 

Videre kan nævnes, at et tilsynsråd ikke kan tegne selskabet. 

 

På samme måde som for bestyrelser kan møderne i tilsynsrådet afholdes ved anvendelse 

af elektroniske medier (elektroniske møder) for så vidt dette er foreneligt med udførelse 

af tilsynsrådets hverv. 

 

Der skal ved tilsynsrådets møder udarbejdes en protokol. Det fremgår af lovmotiverne, 

at af hensyn til senere mulighed for dokumentation og eventuelt placering af ansvar, 

skal protokollen være en forhandlingsprotokol og ikke kun en beslutningsprotokol. For 

tilsynsrådets beslutninger skal det således - på samme vis som for en bestyrelse - være 

muligt efterfølgende at genfinde forudsætningerne for de drøftelser, der har fundet sted, 

og de beslutninger, der er truffet.  

 

Selskabslovens krav om udarbejdelse af en forretningsorden gælder ikke kun for besty-

relser, men er med denne lov udvidet til også at omfatte tilsynsråd. Kravene til tilsyns-

rådets forretningsorden svarer til, hvad der gælder for bestyrelsen. Disse regler er omtalt 

i den 29. september 2012, ”Bestyrelsens forretningsorden”. 

 

 

 
_______ o _______ 
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