
Corporate Governance – eller principper for god selskabs-

ledelse – er kommet for at blive. Flere interessentgrupper 

forventer i stigende omfang, at aktieselskaber forholder 

sig aktivt til disse principper. 

Samtidig er bestyrelsesarbejdet blevet en opgave, der kræ-

ver mere og mere forberedelse, professionelt overblik og 

eff ektivt samarbejde. Tiden er knap på møderne, og derfor 

er det afgørende, at den bruges eff ektivt og på de rette 

ting. Uklarheder, irrelevant information og ringe disciplin 

kan forhindre et optimalt udbytte af anstrengelserne.

People har fl ere års erfaring med at støtte bestyrelser i at 

eff ektivisere processerne i bestyrelseslokalet i tråd med 

principperne for god selskabsledelse. Vi stiller erfaring og 

redskaber til rådighed inden for to områder:

      
      
      

BOARD FOCUS
– BESTYRELSENS SELVEVALUERING

I større virksomheder har vi udbredt erfaring med syste-

matisk evaluering af bestyrelsens eff ektivitet og samar-

bejdet med den daglige ledelse. I et typisk forløb vil vi i 

samarbejde designe en spørgeramme. Derpå behandler vi 

data, præsenterer analyseresultatet for bestyrelsen samt 

eventuelt faciliterer den efterfølgende debat og priorite-

ring af forbedringer. Dette forløb kan udbygges med efter-

følgende individuel feedback til de enkelte deltagere.

BOARD DEVELOPMENT
– MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

I mindre og mellemstore virksomheder er der ofte ønske 

om gradvist at få professionaliseret bestyrelsesarbejdet 

for at kunne matche virksomhedens vækst og ambitioner. 

Vi kan f.eks. bistå med opbygning af en relevant forret-

ningsorden, afklaring af fremtidige kompetencebehov i 

bestyrelsessammensætningen, etablering af risikooverblik 

og opfølgning på løbende forbedringer. 

People har som nogle af de første i Danmark oparbejdet 

erfaringer og metoder, der har vist sig værdifulde for virk-

somheder, der ønsker at arbejde systematisk med princip-

perne for god selskabsledelse.

 

BOARD GOVERNANCE
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TESTIMONIALS

Henrik Gürtler, bestyrelsesformand, Novozymes 

A/S & Steen Riisgaard, adm.dirktør, Novozymes A/S

”Novozymes har besluttet at efterleve anbefalingerne ved-

rørende god selskabsledelse. På vores hjemmeside kan 

man bl.a. se, hvordan bestyrelsen har struktureret møde-

frekvens og indhold. 

I 2002 valgte vi at gå et skridt videre med at måle, kvali-

fi cere og dokumentere vores arbejde. I evalueringen be-

dømmer direktion og bestyrelse sig selv, hinanden og 

deres indbyrdes samarbejde. Vores første erfaringer har 

været gode. Vi får defi neret konkrete aktioner til forbed-

ringer, og gennemførelsen af disse aktioner bliver herefter 

verifi ceret og dokumenteret.

I arbejdet med at håndtere evalueringsprocessen og ana-

lysere de forskellige input har vi haft god og professionel 

bistand fra People“.

Jan Engelbrecht, adm. direktør, Eva Denmark A/S

”Hvis virksomheden skal udvikle sig, er det helt nødven-

digt at professionalisere og udvikle bestyrelsesarbejdet. 

Det gælder måske især en mellemstor virksomhed som 

Eva Denmark. Derfor har vi haft stor gavn af People, der 

som neutral sparringpartner har hjulpet os med at defi -

nere kravene til bestyrelsesarbejdet i dag. 

Både direktion og bestyrelse har gennemgået et meget 

positivt og konstruktivt forløb, hvor alle har bidraget til 

at defi nere rammerne for det fremtidige arbejde. Hver 

enkelt direktions- og bestyrelsesmedlem er blevet vurde-

ret på stærke og svage sider, så det i dag er klart for en-

hver, hvorvidt man lever op til kravene, og hvilke kompe-

tencer der i givet fald skal styrkes. Desuden har People 

udstyret os med nogle redskaber til selvevaluering, 

der løbende kan sikre, at bestyrelsens arbejde 

lever op til kvalitetskravene“. 

www.people.dk • 28443000 • 3450 Allerød • Stationspassagen 3 • People ApS


