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Bestyrelsesansvar har været et fremtrædende emne i medierne. Dette gælder ikke kun pri-

vate virksomheder så som Roskilde Bank, Memory Card m.fl. Også økonomisk krise hos 

TV2, Kraftige budgetoverskridelse i Danmarks Radio m. v. har givet anledning til 

spørgsmål om, hvor står bestyrelsen i denne sammenhæng. 

 

Aktieselskabslovens regler samt domspraksis er vejledende på området. 

 
 

Bestyrelsens opgaver 

Efter aktieselskabsloven har bestyrelsen ikke alene pligt til at forestå den overordnede 

ledelse af selskabet, herunder fastlæggelse af virksomhedens mission og vision og fungere 

som sparringspartner for direktionen. Det er tillige bestyrelsens opgave at kontrollere di-

rektionen.  

 

Med jævne mellemrum latterliggøres kontrolelementet blandt andet ud fra synspunktet 

om, at bestyrelsen ikke skal se bagud – men fremad. Dette synspunkt er klart forkert. Be-

styrelsen skal begge dele. Og når skandalerne med mellemrum dukker op, er alle enige 

om, at kontrolelementet er noget centralt i bestyrelsesarbejdet. 

 

Jeg har ofte peget på, at et centralt led i bestyrelsens kontrol er at få etableret information i 

form af nøgletal samt få udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen, der giver grundlag 

for en række informationer til bestyrelsen. Det ses ofte, at når det går galt, skyldes det 
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simpelthen, at bestyrelsen ikke har bedt om de relevante informationer og nøgletal fra di-

rektionen.  

 

I andre tilfælde kan der være tale om en svag bestyrelse og en stærk direktør, hvor besty-

relsesmøderne reelt foregår som efterretningsmøder, hvor direktionen orienterer om, hvad 

der er sket. Her må det bringes i erindring, at bestyrelsen ligefrem har pligt til at sikre sig 

fornøden information for at varetage sine opgaver. Det er altså i henseende til erstatnings-

ansvar ingen undskyldning, at man ikke kendte til dette eller hint forhold, hvis det ville 

have været naturligt at bede om relevant information, der havde afdækket forholdet. 

 

Der er heller ingen undskyldning, at man ikke havde den fornødne indsigt. Her må det 

enkelte bestyrelsesmedlem vurdere, om den pågældende er i stand til at forstå de informa-

tioner, der tilflyder bestyrelsen, herunder eksempelvis budgetter og regnskaber m. v. Er 

dette ikke tilfældet, skal man ikke sidde i bestyrelsen. 

 

 
Hvornår kan bestyrelsen ifalde ansvar 

Det er givet, at bestyrelsen ikke kan ifalde ansvar for forkerte forretningsmæssige beslut-

ninger. Har man eksempelvis vurderet, at en given beslutning ville være en god forret-

ningsmæssig disposition, og er denne beslutning behørigt underbygget, og viser det sig så 

efterfølgende at være en voldsomt tabsgivende disposition, vil bestyrelsen som altoverve-

jende hovedregel ikke kunne drages til ansvar for denne forkerte beslutning. 

 

Der er dog selvsagt grænser for, hvor vidtløftige beslutninger, der kan træffes, uden at der 

udløses erstatningsansvar. Men der er vide grænser. 

 

Bestyrelsen har pligt til forud for en given beslutning at få udarbejdet det fornødne beslut-

ningsgrundlag. Normalt pålægges direktionen eller en ekstern konsulent at udarbejde det 

fornødne beslutningsgrundlag. Er der ikke udarbejdet et sådant beslutningsgrundlag, og 

har bestyrelsen blot truffet en væsentlig beslutning uden noget behørigt beslutningsgrund-

lag, står bestyrelsen selvsagt svagt i et efterfølgende søgsmål fra kreditorer eller aktionæ-

rer.  
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I praksis er det som hovedregel kreditorerne, der rejser erstatningssag mod bestyrelsen. 

Kravet begrundes ofte i, at der er købt på kredit på et tidspunkt, hvor det måtte stå besty-

relsen klart, at selskabet ikke kunne betale regningen. Med andre ord: Bestyrelsen burde 

have stoppet selskabets drift og enten være gået ind i en betalingsstandsning eller en kon-

kurs. En betalingsstandsning har til formål at få selskabet på ret køl. Der udnævnes en 

tilsynsførende, og alle dispositioner skal godkendes af denne. Der er altså ikke noget an-

svar for bestyrelsen som følge af, at virksomheden fortsætter efter denne betalingsstands-

ning, da alle nye kreditorer er sikret. Det må dog erkendes, at en betalingsstandsning ofte 

ender ud i en konkurs. 

 

 
Ansvar for indeholdte – men ikke afregnede A-skatter 

I 1980´erne prøvede skattemyndighederne at komme igennem med et synspunkt om, at der 

var et skærpet ansvar for ledelsen, herunder bestyrelsen, for gæld til skattemyndighederne. 

Det drejede sig om de A-skatter, som selskabet havde indeholdt i forbindelse med lønud-

betalinger til medarbejdere, men ikke afregnet. 

 

Synspunktet var nærmere, at skattemyndighederne ikke frivilligt havde indgået aftaler 

med selskabet, på linje med eksempelvis leverandører, men skattemyndighederne var 

nærmest tvangskreditorer som følge af lønindeholdelsen. Derfor måtte der tages særligt 

hensyn til disse krav, der udsprang af disse indeholdte, men ikke-afregnede A-skatter. 

 

Dette synspunkt fik skattemyndighederne dog ikke medhold hos domstolene. 

 

Skattemyndighederne havde imidlertid forud for disse domstolsafgørelser anlagt en meget 

hård profil, og rejst en stribe retssager mod ledelsen i selskaber, hvor det var gået galt. 

Dette gjaldt særligt i selskaber, hvor ledelsen tillige ejede aktier i selskabet. Resultatet var 

da også, at mange bestyrelser i denne periode som et fast dagordenspunkt havde en orien-

tering om, hvorvidt A-skatter og moms var betalt rettidigt. 

 

Som nævnt gælder der ikke særlige skærpede regler for skattemyndighedernes krav. 
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Bestyrelsens forretningsorden 

Bestyrelsen for et aktieselskab har pligt til at udarbejde en forretningsorden, som nærmere 

regulerer bestyrelsens arbejde samt fordeling af opgaverne mellem bestyrelsen og direkti-

onen. 

 

Det ses i praksis ofte, at en sådan forretningsorden betragtes som noget formalia, der blot 

skal overstås, og følgelig bliver lagt i skuffen, når papiret er underskrevet. Derved overses, 

at netop forretningsordenen kan skille vandene mellem ansvar og ikke ansvar. 

 

Det særlige ved forretningsordenen er netop, at lovgiver har forudsat, at der hermed kan 

skabes grundlag for erstatningsansvar for bestyrelser for undladelser – altså ansvar for det 

enkelte bestyrelsesmedlem for ikke at have efterlevet denne forretningsorden.  

 

I en nyere dom fra 2007 (Calypso Verdensrejser A/S) rejste kreditorer krav om erstatning 

hos bestyrelsen. Formanden for bestyrelsen forklarede under sagen, at han mente, at det 

var en ren formalitet at danne bestyrelsen. Det var en tilfældighed, at han blev formand. 

Der blev ikke talt om, at der var særlige pligter forbundet med at være formand. Han for-

klarede, at han ikke havde deltaget i virksomhedens drift eller prissætningen og ikke var 

blevet orienteret om produkterne. Han modtog ikke regnskabsmateriale eller oplysninger 

om økonomiske forhold i den relevante periode. 

 

Kreditorerne må have klappet i hænderne, da bestyrelsesformanden afgav denne forkla-

ring. 

 

Højesteret nåede da også her frem til, at selskabet gennem hele perioden var blevet drevet 

på en måde, som måtte betegnes som klart uforsvarlig. Højesteret fandt endvidere, at be-

styrelsen i det hele havde forsømt deres forpligtelse til at føre tilsyn med selskabets øko-

nomi og forhold i øvrigt. Bestyrelsen blev herefter dømt solidarisk ansvarlig for en væ-

sentlig del af kreditorernes tab. 
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Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 

Det er en almindelig opfattelse, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke hæfter 

på linje med de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Dette er ikke korrekt. 

Ethvert bestyrelsesmedlem hæfter for sine handlinger, hvad enten der er tale om bestyrel-

sesmedlemmer udpeget af aktionærerne eller bestyrelsesmedlemmet er udpeget af medar-

bejderne. Det ses ikke sjældent, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer holder en lav 

profil, og måske særligt har tanke på et kærkomment ekstra honorar som bestyrelsesmed-

lem. Det kan dog været et godt råd til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer at kræve 

information, og spørge, hvis der er noget, man ikke forstår.  
 

 

Familiemedlemmer i bestyrelsen 

Det er set, at bestyrelsen i et familieaktieselskab består af familiemedlemmer. Bestyrel-

sesmøderne holdes kun én eller to gange årligt, og selve mødet er ganske kortvarigt – i 

modsætning til den efterfølgende frokost. 

 

Honoraret til familiemedlemmerne er ofte symbolske, da alle opfatter det som en hyggelig 

sammenkomst iklædt formen af et bestyrelsesmøde. Og familiemedlemmerne, der ikke har 

megen forstand på hverken selskabets drift eller de informationer, som de måtte få til-

sendt, opfatter det nærmest som lidt af en æresbevisning at sidde i selskabets bestyrelse. 

 

Her skal man imidlertid være opmærksom på, at det i henseende til erstatningsansvar 

principielt er uden betydning, om der modtages honorar eller ej, ligesom det er uden be-

tydning, hvorvidt bestyrelsesrollen er tildelt den pågældende i kraft af familiære relationer. 

Og særligt kan der være grund til at henlede opmærksomheden på, at undladelse af at fore-

tage relevante handlinger kan medføre erstatningsansvar. 

 

 
Undladelse i deltagelse i bestyrelsesmøder 

I praksis er det i familieaktieselskaber set, at et bestyrelsesmedlem undlader at deltage i 

møder, hvor der skal træffes alvorlige beslutninger, som kan være afgørende for selskabets 
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levedygtighed. Jeg har oven i købet i en erstatningssag mod nogle bestyrelsesmedlemmer 

fået fremført det argument i retten, at det pågældende bestyrelsesmedlem jo ikke havde 

deltaget i en lang række bestyrelsesmøder. Jeg bad om at få dette protokolleret, idet et 

sådan synspunkt stort set var lige så godt som en tilståelsessag. 

 

Udeblivelser fra bestyrelsesmøder fritager ikke for ansvar. Man kan næste sige tværtimod. 

Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra møder og ikke reagerer på givne beslutninger, vil 

dette efter min opfattelse alt andet lige være mere belastende for dette bestyrelsesmedlem, 

end hvis den pågældende blot har deltaget i mødet og truffet forkerte beslutninger. 

 

 
Bestyrelsen forlades i utide 

Det er en almindelig opfattelse, at hvis det er ved at gå dårligt i virksomheden, gælder det 

om at komme ud af bestyrelsen hurtigst muligt. 

 

Det vil her været et godt råd at orientere aktionærkredsen herom, eventuelt ved indkaldel-

se til en generalforsamling. Der kan peges på et tilfælde, hvor en advokat forlod bestyrel-

sen i utide, og lod ræven tilbage med pengekassen. Efterfølgende ifaldt advokaten erstat-

ningsansvar for blot at have forladt skuden uden nogen orientering til aktionærerne. 

 

 
Imødegåelse af erstatningsansvar 

Ikke sjældent står bestyrelsen i den vanskelige situation, at selskabet er på vej mod en 

konkurs, men der er stadigvæk håb forude. Går det imidlertid galt, kan bestyrelsen ifalde 

ansvar som følge af manglende rettidig betalingsstandsning. Omvendt kan det med rette 

vurderes som værende meget uhensigtsmæssigt med en betalingsstandsning, da dette i sig 

selv kan reducere virksomhedens muligheder for overlevelse. 

 

Indtræder betalingsstandsningen eller konkursen, vil det ofte være vanskeligt for bestyrel-

sen at påvise, at der var grund til at tro, at virksomheden ville overleve. Den gik jo kon-

kurs, og set i bakspejlet skal bestyrelsen altså overbevise omverdenen om, at den med føje 

havde troen på, at dette ikke skete. 
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Reaktionen fra bestyrelsen i det familieejede selskab er ofte, at man i den kritiske periode 

søger at holde lav profil og kun giver eksempelvis banken mindst mulig information, så 

kassekreditten ikke lukkes ned. 

 

Denne reaktion er den værst tænkelige i enhver sammenhæng. Banken, der har et større 

udlån til virksomheden, vil med rette senere reagere voldsomt som følge af manglende 

information eller måske ligefrem misinformation. Det vil her være et godt råd at tage et 

møde med selskabets bankforbindelse og give en fuld og loyal redegørelse for situationen. 

Banken, der kender virksomheden, vil kunne give en nøgtern vurdering af situationen – 

eventuelt bistået af en branchekyndig person. 

 

Banken har selvsagt en interesse i virksomhedens overlevelse og dermed reducere et tru-

ende tab, og vurderes dette af banken som realistisk, vil banken følge virksomheden tæt og 

selvsagt kræve en meget tæt og hyppig information.  

 

Skulle det ulykkelige herefter ske, er det ret oplagt, at bestyrelsen ikke ifalder ansvar. Det 

vil i en sådan situation have stor betydning, at det kan påvises, at en af hovedkreditorerne 

havde tiltro til virksomhedens fortsatte drift og i øvrigt var i besiddelse af alle relevante 

oplysninger. 

 

 
_______ o _______ 

 


