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Danske andelsselskaber er en succeshistorie i dansk
og internationalt erhvervsliv. Det er ikke en
ejermodel, som vi i Danmark har opfundet, men
ingen andre lande har i samme grad taget modellen
til sig og skabt virksomheder og arbejdspladser i et
omfang, der kan aflæses i det nationale regnskab,
som vi har i Danmark.

Vi har i H&B haft den glæde at arbejde sammen med
en lang række andelsselskaber. Særligt har vi
arbejdet sammen om at udvikle ejerskabet, så det
afspejler den tid og de muligheder både
andelshavere og selskab står over for og ser i
horisonten.

For samtidig med den enorme succes oplever vi
også, at der er behov for løbende at udvikle
ejerskabet i mange andelsselskaber. Andels-
selskabet som ejermodel kan være mere komplekst
at lede end virksomheder med andre ejerformer.
Derfor kræver det, at andelshaverne løbende er sig
bevidste om værdiskabelsen og bæredygtigheden af
ejermodellen.

Vi ønsker med denne udgivelse at dele vores
erfaringer med, hvordan man kan arbejde med at
udvikle andelsejerskabet, herunder fastlægge en
klar retning for og varetagelse af ejerskabet. Det har
været vores ønske at fokusere på de strategiske og
ledelsesmæssige aspekter af, hvor og hvordan
andelsmodellen kan udvikles. Vi vil derfor ikke
komme nærmere ind på særlige forhold af juridisk
og skattemæssig karakter.

Der knytter sig en række særlige begreber til andels-
selskaber, som dækker mere eller mindre over det
samme, selvom der også er forskelle. Nogle
virksomheder – særligt inden for landbruget –
betegnes som andelsselskaber, mens andre – særligt
inden for detailhandlen – betegnes som
kooperativer. Tilsvarende møder vi gensidige
selskaber og foreninger med begrænset ansvar inden
for den finansielle sektor. Samlet set deler de et

oprindeligt udgangspunkt i andelstanken og
tilhørende principper. Netop hvad angår
varetagelsen af ejerskabet, deler de forskellige
selskaber stadig meget. Denne udgivelse kan med
fordel læses af dem, der har interesse i ejerskab af
disse typer af selskaber.

For læsevenlighedens skyld skelner vi i teksten ikke
mellem de forskellige betegnelser, men kalder dem
alle andelsselskaber. Tilsvarende tillader vi os andre
lignende generaliserende begreber.

Vi har i tilblivelsen af denne udgivelse hentet
inspiration gennem samarbejde med vores klienter
og gennem interviews med følgende personer, som
vi retter en stor tak til:

+ Bestyrelsesformand Lasse Bolander, Coop amba
+ Bestyrelsesmedlem Steen Nørgaard Madsen,

Arla Foods amba
+ Bestyrelsesformand Jan Skytte Pedersen,

Eniig amba
+ Bestyrelsesformand Gunnar Hansen,

GF Forsikring A/S
+ Bestyrelsesformand Jørgen Hesselbjerg

Mikkelsen, Danish Agro amba og
Alm. Brand af 1792 fmba

God læselyst!

H&B
Oktober 2017
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Begyndelsen
Andelsbevægelsens fødselsår sættes herhjemme til
1866, da den første danske forbrugsforening,
Thisted Arbejderforening, blev stiftet i Thisted af
provst Hans Christian Sonne.

De første idéer om en andelsbevægelse udsprang af
social indignation og stammer fra England i
slutningen af 1700-tallet samtidig med den
industrielle revolution. Grundtanken var at skabe
økonomisk samarbejde mellem økonomisk ringe-
stillede mennesker for derved at forbedre deres kår.
I 1844 blev det første succesfulde andelsselskab
grundlagt af 28 fattige vævere i nordengelske
Rochdale. En af hjørnestenene i brugsforeningen og
fremadrettet for andelsbevægelsen blev en række
principper, som i høj grad er blevet til pba. af
industriejeren og samfundsdebattøren Robert
Owen (1771-1858) og lægen William King (1786-
1865). Principperne består i, at:

+ De indkøbte og fordelte varer skulle være rene
og uforfalskede

+ Betalingen skulle ske kontant ved modtagelsen
af varerne

+ Et eventuelt overskud ved virksomheden skulle
fordeles til medlemmerne i forhold til deres køb

+ Styreformen skulle være demokratisk, således at
hvert medlem havde én stemme

+ Der skulle være åben adgang for nye medlemmer
+ Priserne skulle være de gængse dagspriser

Ingen af disse 28 vævere kunne opnå nær de samme
fordele alene, som de kunne ved at indgå i
fællesskabet; et fællesskab de også selv var medejere
af og dermed var med til at lede og styre.

Fordelene for den enkelte forbruger var tydelige, og
brugsforeningerne voksede også hurtigt i antal og
medlemsskare. Ideen om brugsforeningerne kom
også snart til Danmark. I 1896 oprettedes Fællesfor-
eningen for Danmarks Brugsforeninger, FDB, hvis
væsentligste formål var at foretage fællesindkøb for

de enkelte foreninger. FDB var forløberen for det vi i
dag kender som Coop amba, der driver kooperativ
virksomhed på de snart 200 år gamle Rochdale-
principper. Coop amba har i dag ca. 1,4 mio.
medlemmer og en omsætning på 45 mia. kr.

Andelstanken havde bevist sin succes og
holdbarhed blandt forbrugervirksomheder, men
stoppede ikke her. Kun få år efter de første brugsfor-
eninger i Danmark fulgte de første andelsmejerier.
Hvor brugsforeningerne var en idé, der blev
importeret til og udbredt i Danmark, synes de
producerende andelsselskaber – som eksempelvis
andelsmejeriet – at være en dansk opfindelse.

Det første andelsmejeri, Hjedding Andelsmejeri,
blev stiftet i 1882. Grundtanken var, at den enkelte
mælkebonde kunne og skulle aflevere hele sin
mælkeproduktion til mejeriet (den senere
betegnede aftager- og leveringspligt). Mælkebonden
fik som medejer af mejeriet del i et eventuelt
overskud ift., hvor meget mælk han havde leveret.
En mælkebonde med mange malkekøer fik således
en større del i overskuddet end en mælkebonde
med en lille besætning. Men på mejeriets generalfor-
samling stemte man ”ikke efter høveder, men efter
hoveder”; Én mand, én stemme. Andelsbevægelsen
var helt fra begyndelsen demokratisk.

Et af målene for andelsmejerierne var, at de ville
forbedre mejeridriften. Ved at gå sammen blev der
en større mængde mælk at lave mejeriprodukter af,
og der blev råd til at købe moderne maskiner og til
at ansætte folk, der var uddannet inden for
mejeribrug. Det betød, at produkterne kunne
forædles, og at man kunne sælge dem til en højere
pris samtidig med, at produktionen blev mere
rationel. Man indførte også kontrol af, om dyrene
blev fodret forsvarligt, og der blev stillet krav til
hygiejne og opbevaring af mælken, omend de var
lidt mere simple end nutidens krav.
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Hermed var grundlaget for den virksomhed, som vi
i dag kender som Arla Foods amba skabt. Arla
Foods amba er i dag ejet af mere end 12.500
mælkebønder i flere europæiske lande og har en
omsætning tæt på 80 mia. kr.

Lignende tanker og historie ligger bag slagteri-
koncernen Danish Crown (ca. 8.250 andelshavere
og en omsætning på ca. 58 mia. kr.) og landbrugs-
selskabet DLG (ca. 30.000 andelshavere og en
omsætning på ca. 59 mia. kr.). Også mange forsy-
ningsvirksomheder er bygget op omkring samme
andelsprincipper.

Andelstanken og -virksomhederne leverede det
mange lokalsamfund efterspurgte: vækst, udvikling,
arbejdspladser og stabilitet. Også inden for
bankdrift (herunder garantsparekasser), realkredit
og forsikring (gensidige selskaber) blev
andelstanken grundlaget for en række
virksomheder. Blandt de største nuværende
selskaber er Nykredit (Foreningen Nykredit, hvis
medlemmer er koncernens låntagere, er hoved-
aktionær i Nykredit koncernen. Nykredit
koncernen er landet største kreditgiver med ca. 30
pct. af det danske lånemarked).

Andelstanken blev født ud af social og økonomisk
indignation, men dens succes spiller uløseligt

sammen med samtidige landbrugsreformer og
industrialisering med efterfølgende vækst i privat-
forbruget og -efterspørgslen. Parallellen til den
demokratiske udvikling herhjemme og i Europa er
også afgørende. De demokratiske tanker og
principper kom derfor ikke kun til at gælde landets
ledelse, men også mange af landets største
virksomheder.

I dag spiller danske andelsselskaber ikke samme
rolle for lokalsamfundene, som de gjorde tidligere.
Der ligger ikke længere et slagteri og et mejeri ved
siden af Brugsen i enhver landsbyflække. Men
andelstankens succes skal ikke tælles i antallet af
virksomheder, men nærmere det forretnings-
mæssige omfang, som stadig er betydeligt og
baserer sig på succes både på det danske og det
globale marked. Danmark – og ikke længere Thisted
– er at betragte som det lokale samfund, der leverer
og høster af de ressourcer, der tilflyder andelssel-
skaberne.

Udfordringen for disse mastodonter i dansk
erhvervsliv bliver at videreføre de grundlæggende
andelsprincipper i en global og digital verden.
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Input- og output-selskaber
I dag baserer andelsselskaberne sig ikke i samme
grad på fælles principper om at drive virksomhed
som tidligere. Den forretningsmæssige præmis er
dog stadig, at ingen andelshaver alene er stor nok til
at opnå samme stordriftsfordele som fællesskabet
kan levere i forhold til den enkelte. Samtidig er der
en fælles forståelse af, at:

+ Virksomhedens udbytte fordeles til
medlemmerne ift. medlemmernes forret-
ningsomfang med virksomheden.

+ Virksomheden er åben for tilgang af nye
medlemmer fra virksomhedsområdet.

+ Ethvert medlem har én stemme på
virksomhedens generalforsamling ("én mand —
én stemme") uanset andelskapitalens størrelse
eller medlemmets omsætning med
virksomheden.

Et centralt punkt i andelsselskabet er selskabets
forretningsmæssige platform. Som oftest opdeles
andelsselskaber i hhv. input- og output-selskaber.
Input-selskaber modtager, bearbejder og afsætter
medlemmernes produktion (eks. mejerier og
slagterier), mens output-selskaberne betjener
andelshaverne med varer eller tjenesteydelser (eks.
detailhandel og realkreditselskaber). I begge tilfælde
gør det sig gældende, at selskabet er ejet af andels-
haverne og ledet ud fra demokratiske principper.

Hvor alle andelsselskaberne er fælles om at eje og
lede den forretningsmæssige platform, opleves der

forskelle på, hvor i værdikæden virksomhedens
andelshavere befinder sig. I de andelsselskaber, der
beskæftiger sig med forædling (eks. mejerier og
slagterier), er andelshaverne leverandører. I de
andelsselskaber, der beskæftiger sig med servicering
med varer og tjenesteydelser, er andelshaverne som
oftest forbrugerne af disse varer og tjenesteydelser
(eks. brugsforeninger og finansielle virksomheder.
Førstnævnte betegnes ofte som kooperativer).

I begge tilfælde er andelshaverne personer. I input-
selskaber er andelshaverne dog også produktions-
virksomheder (eks. et landbrug) og handler derfor
ofte på grundlag af en virksomhedsrationel
tankegang. I output-selskaber – de forbrugerejede
andelsselskaber – bærer ejernes adfærd tilsvarende
præg af, hvad man kan kalde forbrugertankegang.

Placeringen af ejerforholdene i værdikæden
udfordrer andelsselskaberne på forskellig vis. De
andelsselskaber, der beskæftiger sig med forædling,
skal ledes og operere ud fra aftager- og leverings-
pligten. Det stiller krav om, at alle ejernes leverancer
forædles således, at de samlet set skaber mest mulig
værdi for ejerne og samtidig udvikler
virksomhedens konkurrencemæssige positioner.
Tilsvarende skal de forbrugerejede andelsselskaber
sikre sig, at de indkøber og markedsfører produkter
og services blandt deres ejere, der modsvarer andre
konventionelle konkurrenters tilbud (eks. fra Dansk
Supermarked). I dag kan det sjældent forventes, at
andelshaverne og dermed forbrugerne er klar til at
betale en højere pris end hos konkurrenterne for at
opretholde fællesskabet i andelsselskaber.
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Da andelshaverne af de forbrugerejede andels-
selskaber sjældent har foretaget kapitalindskud eller
’deponeret’ deres produktion i andelsselskaber, er
disse andelshavere som oftest mere interesserede i
gode tilbud end virksomhedens forrentning af
kapitalen på lang sigt. Det vil nok være en forhastet
konklusion at påstå, at de andelsselskaber, der
beskæftiger sig med forædling, ligger under for et
større indtjeningspres end forbrugerorienterede
andelsselskaber, men der er en tydelig forskel på,
hvordan andelshaverne i de to typer af andels-
selskaber fokuserer, og dermed også hvordan
virksomhederne drives.

Typen af andelsselskab kan også have betydning
for, hvordan et andelsselskab vælger at foretage
investering, og hvordan rationalerne for disse
investeringer lægges frem for andelshaverne. Begge
typer af virksomheder skal hele tiden balancere
deres kortsigtede værdiskabelse for andelshaverne
med virksomhedens langsigtede udvikling og den
investering, det kræver.

Hvad angår investering, kan andelsselskaber blive
mødt med modargumenter om, at ’pengene hører
hjemme i andelshavernes lommer’. Omvendt har
mange andelsselskaber gennem tiden været i stand
til netop at overbevise deres andelshavere om, at
investeringstunge indsatser som fusioner, opkøb,
innovation og markedsindtog i fremmede lande har
været den eneste vej frem for at sikre fortsat
selvstændighed og overlevelse.

Det gælder særligt de andelsselskaber, hvor der er
aftager- og leveringspligt. Denne dobbelte pligt
fungerer ofte som en ’blodspagt’ med livet som
indsats; overlever andelsselskabet ikke, gør andels-
haverne det næppe heller. Den enkelte andelshaver
er simpelthen i et økonomisk afhængighedsforhold
til andelsselskabet. Det er derimod sjældent
tilfældet ifm. forbrugerejede andelsselskaber. Her
har forbrugerne og samtidig andelshaverne som
oftest mulighed for at finde andre leverandører af de
pågældende varer og servicetjenester uden særlige
merudgifter. Her er det ofte tilgængelighed, der kan
være andelshavernes interesse – eksempelvis
adgang til dagligvarer eller kapital i det lokale miljø.
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Andelsselskabernes brancher og
sektorer
Danske andelsselskaber har spillet – og spiller stadig
– en afgørende rolle i mange brancher, og i hele den
danske samfundsøkonomi. Selskaberne bidrager
med både stor værdiskabelse, eksport, beskæf-
tigelse og lokale/regionale/nationale aktiviteter.

I et globalt perspektiv klarer danske andels-
selskaber sig godt. De 2000 største andelsselskaber i
verden har en samlet omsætning på mere end 2.600
mia. USD, heraf knap 65 mia. USD alene fra danske
andelsselskaber. De 2000 selskaber er aktive på
tværs af seks kontinenter og opererer inden for
hovedsageligt landbrug og fødevarer (27%),
forsikring (27%), grossist- og detailhandel (20%)
samt industriproduktion (8%).

I Danmark er selskaber med andelsejerskab stadig
primært at finde inden for:

+ Landbrug (mejeri, slagteri og grovvare, eks. Arla
Foods amba, Danish Crown, DLG og Danish
Agro)

+ Fiskeri (eks. Fiskernes Fiskesortering)
+ Gartneri (f.eks. Gasa Nord Grønt)
+ Pelsavl (f.eks. Kopenhagen Fur)
+ Finans, forsikring og pengeinstitutter (eks.

Foreningen Nykredit og Alm. Brand af 1792)
+ Dagligvarer (f.eks. Coop amba), samt

+ Forsyning (f.eks. forsyningsvirksomheder inden
for vand, elektricitet, varme og fibernet)

De typiske brancher, hvor andelsselskaber er
udbredte, har således ikke ændret sig meget siden
slutningen af 1800-tallet og frem til midten af det 20.
århundrede. I større grad har konsolidering af
eksisterende andelsselskaber været det, der har
præget udviklingen på tværs af brancher. En
udvikling som også har været gældende på tværs af
selskabsformer, og således ikke nødvendigvis har
noget at gøre med andelsselskaberne. At der stadig
er andelsselskaber inden for de forskellige brancher,
og at andelsselskaberne ofte er betydelige spillere i
hver deres branche, er med til at understrege
bæredygtigheden af andelsselskabet som virksom-
hedsform.

Ejernes indflydelse
En privat virksomhed kan herhjemme i juridisk
forstand være organiseret på forskellige måder. Man
taler i den forbindelse om virksomhedens ejerform
eller virksomhedsform. De mest almindelige
ejerformer er:

+ Enkeltmandsvirksomhed
+ Interessentskab
+ Aktieselskab
+ Anpartsselskab
+ Andelsselskab
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Det er ikke formålet her at gennemgå de forskellige
ejerformer ud fra et juridisk perspektiv. Men det kan
nævnes, at ovenstående liste reelt set er
overlappende. Andelsselskaber kan således enten
være et interessentselskab (I/S), kommanditselskab
(K/S) eller en virksomhed med begrænset ansvar
(andelsselskab med begrænset ansvar – Amba).
Særligt ift. sidstnævnte gør det sig gældende, at
selskabet skal leve op til nogle helt særlige krav,
herunder, at andelshaverne skal fremme selskabets
interesser ved at fremme selskabets drift som
aftagere, leverandører el.lign.

Valg af ejerform har mange juridiske og praktiske
konsekvenser og muligheder. Men det siger ikke
nødvendigvis noget om, hvordan ejerne i realiteten

udøver deres ejerskab over for selskabet. Der er
f.eks. stor forskel på, hvordan ejerskabet udmøntes i
et familieejet selskab og et børsnoteret selskab på
trods af, at begge selskaber kan være aktieselskaber.

I nedenstående model har vi anskueliggjort
forskellige ejerformer ud fra et perspektiv om,
hvordan ejerskabet øver indflydelse på selskabet.

Modellen illustrerer det særlige for andelsselskaber,
at ejerskabet er spredt på mange andelshavere med
ligelig fordelt magt og indflydelse. Det er det
demokratiske princip om én mand en stemme, der
her gør sig gældende.
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Det spredte – men ligeligt fordelte – ejerskab skaber
nogle andre dynamikker i den måde ejerskabet
udmøntes, sammenholdt med eksempelvis
børsnoterede selskaber. Her er der også tale om
spredt ejerskab mellem aktionærerne, men ofte
befinder majoritetsandelen af aktierne sig på
hænderne af få aktionærer, eksempelvis
pensionskasser.

Populært sagt gælder det således for andels-
selskaber, at hvis der skal skabes opbakning til en
beslutning på ejerniveau, skal der findes opbakning
blandt mere end 50 pct. af andelshaverne, og ikke
blot blandt få majoritetsaktionærer. Det har
afgørende betydning i den måde ejerskabet
fungerer på i andelsselskabet.

Bestyrelsesformand Jan Skytte Pedersen fra Eniig
amba illustrerer det således:

”Der er større tålmodighed blandt ejerne i
andelsselskaber, som man også ser det blandt
flere familieejede selskaber. Men særlig
ligeværdigheden blandt ejerne har haft
afgørende betydning for andelsmodellens
succes.”

I praksis ses det dog også i andelsselskaber, at få
personer sidder med en særlig indflydelse. Denne
indflydelse er dog knyttet til deres personlighed og
evne til at samle opbakning og øve indflydelse
gennem andre mennesker, som vi eksempelvis
kender det fra Folketingets medlemmer. I det hele
taget er sammenligningen med det politiske liv
nærliggende. Det skyldes ovenstående fordeling af
stemmevægt, hvor alle er lige. Men også det næsten
naturlige forhold, at når flere mennesker samles om
en sag, grupperer de sig ofte i underliggende
fraktioner efter holdning, perspektiver og særlige
interesser på en række nøglespørgsmål. I det
politiske liv kender vi det som politiske partier,
hvor partierne repræsenterer en officiel og
anerkendt struktur for gruppering af holdninger. I
andelsselskaber foregår det fortrinsvist omkring
særlige interesser og kan være mere eller mindre
officielt og forskelligt fra sag til sag.

Inden for andelsselskaber tilknyttet landbruget er
det ikke ualmindeligt, at eksempelvis økologiske
landmænd plejer nogle særlige og fælles interesser,
som andre mere konventionelle andelshavere

måske ikke deler. Det kan ske gennem officielle
udvalg og råd, men sjældent med tilhørende beslut-
ningskompetencer.

For at forstå magtkoncentrationen blandt andels-
haverne kræves der et kendskab til:

1. I hvor høj grad andelshaverne er enige i de
beslutninger, der træffes omkring ejerskabet og
selskabets drift og udvikling (i hvor høj grad er
opbakningen til beslutninger i bestyrelse og
repræsentantskab over 50 pct.).

2. Hvilke nøglespørgsmål der findes, og deres
betydning for ejerskabet og selskabet, hvor
andelshaverne har forskellige holdninger.

3. I hvilken grad andelshaverne grupperer sig og
handler i enighed efter disse nøglespørgsmål.

Nøglespørgsmålene vedrører ofte nedenstående
forhold:

+ Priser og vilkår for de varer og services, som
andelshaverne leverer eller aftager fra selskabet

+ Governance- og ledelsesspørgsmål
+ Spørgsmål vedrørende konsolidering og

investering
+ Selskabets overordnede strategiske retning,

herunder fusioner og opkøb
+ Vilkår for medlemskab, herunder optagelse og

ophør

Grundlæggende er der ikke noget mærkeligt i, at
andelshaverne kan have forskellige holdninger til
en række nøglespørgsmål. Det opleves også i andre
ejerformer. Andelshaverne selv bør dog have
opmærksomhed herpå ud fra en betragtning om, at
sammenhængs- og beslutningskraften er to sider af
samme sag i et andelsselskab. Strides andelshaverne
i for stor grad, påvirker det deres evne til at træffe og
gennemføre beslutninger.

Den ofte omfangsrige ejerstruktur i andelsselskaber
kan medføre, at andelsselskaber – groft sagt – er lidt
langsommere til at træffe beslutninger på ejerniveau
end det ses hos andre selskabsformer. Det
kompenseres ofte af, at den længere beslut-
ningsproces skaber rammerne for velovervejede
beslutninger, der er perspektiveret ud fra flere
vinkler.
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Samtidig kan den demokratiske beslutningsproces i
mange situationer ligestilles med en implemente-
ringsproces for det, der træffes beslutning om. Den
lidt længere beslutningsproces, hvor mange parter
skal høres, og hvor der tages kontakt til baglandet,
fungerer ofte som en forklaring af rationaler og
konsekvenser blandt andelshaverne. Når
beslutningen skal gennemføres af ejerne (der jo selv
enten er leverandører til eller kunder i andels-
selskabet), er kendskabet til beslutningen på
forhånd meget stort. Andelshaverne er på den måde
ofte meget hurtige til at efterleve beslutningen, når
først den er truffet. Evnen til hurtigt at effektuere
trufne beslutninger er ofte en væsentlig konkurren-
cefordel.

Bortfalder den grundlæggende sammenhængskraft,
trues andelsselskabet dog også på livet. Uden eller
med begrænset sammenhængskraft mellem andels-
haverne forsvinder eller reduceres evnen til at træffe
beslutninger og/eller føle sig forpligtet til at følge
beslutningerne.

Andelshavernes evne til at lede selskabet er derfor
reelt knyttet til sammenhængskraften blandt andels-
haverne. Sammenhængskraft er ikke kun et
spørgsmål om – en grundlæggende – enighed
blandt andelshaverne, men også om andels-
ejerskabet er aktivt, dvs. i hvilken grad andels-
haverne deltager på officielle og uofficielle
møder/aktiviteter, deltager i drøftelser på
tilhørende internetbaserede fora, etc. Er andels-
haverne – eller størstedelen – reelt inaktive,
forsvinder både kvaliteten og legitimiteten af
ejerskabets beslutninger.

Mange andelsselskaber bør derfor løbende forholde
sig til, om deres andelshavere både i antal og
aktivitet er involveret i tilstrækkelig grad i deres
ejerskab. De mange aktive ejere er hjørnestenen i
selskabets forretningsgrundlag. Kun hvis andels-
haverne ikke kan gå andre steder hen for at
afhænde eller aftage deres produkter/services – altså
monopollignende tilstand – kan selskabet overleve
inaktive ejere. Om end det kun vil være i en
begrænset periode, indtil nye konkurrerende tilbud
eller løsninger tilbyder sig.





Kapitel 2

Ejerstrategi og -model
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Ejerstrategi i andelsselskaber
En ejerstrategi har grundlæggende til formål at
fastlægge ejernes – andelshavernes – formål og
ambition med det fælles ejerskab. Strategien for
selve forretningen fremgår af forretningsstrategien,
der fokuserer på drift og udvikling af forretningen.
Nedenstående model illustrerer forhold og indhold
af ejer- og forretningsstrategi:

En ejerstrategi forholder sig både til noget helt
grundlæggende og noget helt konkret. Det betyder,
at det ofte er en fordel at anskue ejerstrategiens
indhold i et tidsperspektiv. Nedenstående model
sætter ’levetid’ på ejerstrategiens indhold, så det
tydeligere fremgår, hvad der er de grundlæggende
elementer, og hvad der løbende bør opdateres. På
den måde afspejler ejerstrategien løbende andels-
havernes aktuelle situation og behov.

Behovet for en ejerstrategi optræder ofte som
forskelligartede og usikre svar fra andelshaverne på
samme grundlæggende spørgsmål. Det kan man
eksempelvis opleve på bestyrelsesmøder og repræ-
sentantskabsmøder når der skal træffes afgørende
beslutninger om selskabets og andelshavernes
fremtid. Det kan eksempelvis dreje sig om
beslutning om en ny forretningsstrategi, der
udfordrer præmisserne, behov for at rejse kapital
og/eller en fusion med et andet selskab.

Det ville være at foretrække, hvis forskellige
perspektiver på, hvorfor og hvordan man ønsker at
være andelshaver, kom frem på mere passende
tidspunkter. Som oftest er det dog netop i de lidt
mere pressede situationer, at meningsforskellene
står tydeligere frem.
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Bestyrelsen er ofte den drivende part i at igangsætte
og lede en proces for udarbejdelsen af en
ejerstrategi. Det kan bestyrelsen gøre enten ved at
den indgår i selve arbejdet, eller den kan vælge at
nedsætte et særligt udvalg, der følger processen tæt
og selvfølgelig orienterer og inddrager den
resterende bestyrelse, når der skal træffes
beslutninger. Det vil også være ganske naturligt at
inddrage direktionen ift. at sikre sammenhæng med
selskabets udvikling generelt. Direktionen kan også
være behjælpelig med at sikre ressourcer til at
analysere, opstille og formulere oplæg til besty-
relsens drøftelser og beslutninger – enten i form af
egne medarbejdere eller eksterne rådgivere.

Det er vores erfaring, at ejerstrategier i andels-
selskaber får bedre rodfæste, når ’baglandet’ – både i
form af regioner, kredse og de enkelte andelshavere
– involveres på et ordentligt grundlag i den rigtige
rækkefølge – og drøftelserne i det hele taget foregår i
en åben og demokratisk proces. Som led i arbejdet
med ejerstrategien bør bestyrelsen derfor forholde
sig til, hvordan og hvornår repræsentantskab og
andelshavere skal inddrages.

Steen Nørgaard Madsen, bestyrelsesmedlem i Arla
Foods amba, opsummerer på glimrende vis, hvori
andelsmodellens styrke ligger:

”1) Vi er ejere. Vi har hånden på kogepladen.
Det er også en enorm risiko og et enormt
ansvar. Det er ikke alle for hvem det er gået
godt. 2) Vi er ejet af producenterne, og har
ikke eksterne aktionærer som ikke giver en
særlig værdi. 3) Ejerne er tålmodige. Når man
som landmand investerer, afskriver vi over
mange år, og i vores virksomhed skal vi
kunne tænke langsigtet. ”

Det er også en understregning af, at andelshaverne
har behov for at være afstemte omkring de centrale
spørgsmål, en god ejestrategi adresserer:

+ Hvorfor er vi ejere (andelshavere)?
+ Hvad vil vi opnå med vores ejerskab?
+ Hvad skal vi bidrage med som ejere?
+ Hvordan vil vi lede og organisere vores ejerskab?
+ Hvordan kan vi styrke vores ejerskab?
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Transaktion mellem andelshaver
og selskab
Som beskrevet ovenfor er transaktionen – det enten
at afhænde eller aftage varer og/eller services –
mellem andelshaver og andelsselskab –
grundstenen i selskabets forretningsgrundlag. Inden
for andre ejerformer ligger dette fokus primært på
transaktion mellem selskab og kunde, men i andels-
selskaber ligger det – også – på transaktions-
forholdet mellem ejer/andelshaver og andels-
selskab. Populært sagt er fokus der, hvor
ejerne/andelshaverne finder, at den største værdi-
skabelse for dem som ejere finder sted.

Et nærliggende spørgsmål er, hvad transaktionen
består af? Helt konkret handler det om varer
og/eller services den ene vej og tilsvarende betaling
den anden. En udvidet betragtning forholder sig
ikke kun til selve transaktionen, men den værdi-
forøgelse, der ligger i relationen mellem
andelshaver og andelsselskab. Som oftest handler
det om, i hvilken grad og hvordan andelsselskabet
tilfører en merværdi.

I input-selskaber, hvor andelshaverne er
leverandører til selskabet, har mange andelshavere
valgt en model, hvor andelshavernes råvarer tilføres
en merværdi i andelsselskabet gennem forædling.

Vi kender det eksempelvis fra Arla Foods amba og
Danish Crown, hvor mælk laves til ost mv., og grise
skæres ud i flæskestege o.lign., og hvor der
investeres kraftigt i innovation og markedsud-
vikling. I disse typer af andelsselskaber er der ofte
tale om aftagerpligt, dvs. at andelsselskabet skal
aftage, hvad deres andelshavere producerer,
eksempelvis i form af mælk og svin. Andels-
selskabet skal derfor ikke kun kunne forædle
råvarerne, men også til enhver tid optimere deres
forædling til markedets efterspørgsel. Eksempelvis
skal Danish Crown løbende kunne tilpasse deres
produktion og udskæringer efter det mest optimale
mix i et marked, hvor efterspørgsel og priser er
forskellige verden over og konstant ændrer sig.

I output-selskaber, som eksempelvis Coop amba,
hvor andelshaverne er aftagere, er transaktionen
ofte et spørgsmål om, hvad selskabet køber ind –
herunder bredden og dybden af sortimentet – og
tilbyder sine andelshavere. I nogle tilfælde kan det
også handle om, at andelsselskabet selv udvikler og
producerer varer, der afsættes blandt andels-
haverne, som bl.a. Danish Agro gør med en del af
deres sortiment inden for primært korn og foder-
stoffer.

I output-selskaberne, er der sjældent tale om
aftagerpligt på samme måde som nævnt ovenfor.
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Andelshaverne har således mulighed for at købe
deres varer og serviceydelser uden for andels-
selskabet, hvis de finder et bedre tilbud. Det er
selvfølgelig med til at reducere andelsselskabets
indkøbskraft og i sidste ende værdien af andels-
selskabet, hvis andelshaverne lægger pengene hos
konkurrerende selskaber.

Andelsselskabets styrke kan forenklet sagt måles
ved omfanget og loyaliteten af andelshaverne. En
afgørende opgave for ejerskabet er derfor at
fastlægge karakter og balance i transaktionen
mellem andelshaver og -selskab. I arbejdet med at
fastlægge dette rejser der sig hurtigt en række
spørgsmål af principiel karakter, der kan danne
baggrund for en egentlig ejerstrategi, herunder:

+ Hvad består transaktionen af mellem
andelshaver og -selskab?

+ Hvilken merværdi skal andelsselskabet skabe og
i hvilket omfang?

+ Hvordan kan transaktionen mellem andelshaver
og -selskab udbygges?

Udvikling af transaktionen kan populært sagt
opdeles i uden for og inden for kernen. Uden for
kernen relaterer sig til yderligere varer og tjene-
steydelser, der ikke direkte vedrører kernen i den
transaktion, der finder sted mellem andelshaver og
-selskab. Skal selskabet eksempelvis tilbyde sine
andelshavere mobil-abonnementer, eftersom
selskabet kan opnå en fordelagtig indkøbspris qua
sine mange andelshavere? Umiddelbart kan det
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være tillokkende med ekstra ydelser på favorable
vilkår, men det rejser spørgsmålet om, i hvor høj
grad andelsselskabet udelukkende kan og skal have
fokus på sin kerneforretning.

Andelsselskabets sundhedstilstand
Man kan tale om et andelsselskabs sundheds-
tilstand som udtryk for sammenhængskraften
mellem andelshaver og -selskab samt de formelle
rammer herfor. Ganske som andelsejerskabet kan
være med til at skabe nogle særlige gunstige forhold
for et selskab, kan et ineffektivt andelsejerskab
tilsvarende være en bekostelig affære med tunge
administrative beslutningsgange.

Der er to tilgange til at sikre udvikling i andels-
selskabet. Den reaktive tilgang indebærer arbejde
med evaluering og udvikling af andelsselskabets
tilstand, efter at krisetegn viser sig i andelsselskabet,
og væksten er begyndt at stagnere. Den proaktive
tilgang indebærer en undersøgelse af andelssel-
skabets tilstand, før svaghedstegn har vist sig.

En undersøgelse af et andelsselskabs sundheds-
tilstand vurderes typisk vha. tre centrale parametre:

+ Andelsselskabets identitet (hvem vi er, og hvad
vi står for som andelsselskab?)

+ Sammenhængskraften (forholdet mellem
andelshavere og -selskabet: hvordan fastholdes,
rekrutteres og serviceres andelshaverne?)

+ Agilitet i strukturen (hvordan beskrives tilpas-
ningsevnen ift. retning og beslutninger samt
evnen til at reagere på ændringer, udfordringer
og muligheder?)

Fremgangsmetoder – Outside-in vs. inside-out
En analyse af ovenstående tre parametre i et andels-
selskab kan danne baggrund for en vurdering af
sundhedstilstanden.

Man kan således vælge en inside-out og/eller
outside-in analysemetode. Inside-out-metoden
inkluderer interviews med nøglepersoner blandt
andelshavere og -selskabets topledere samt
gennemgang af relevante materialer. Outside-in-
tilgangen indeholder en benchmarking af udvalgte
andelsselskaber relativt til hinanden på
ovenstående variable. Her bliver det muligt at holde
andelsselskabet op imod andre succesfulde andels-
selskaber på ovenstående parametre.

Ud af begge metoder kan fremkomme en række
udviklingspunkter, hvor andelsselskabet med
fordel kan forbedre sig. Særligt benchmark-
metoden kan bidrage med inspiration og erfaring
udefra ift. hvordan udfordringer og muligheder
bedst imødegås.

Samlet set kan en analyse af andelsselskabets
sundhedstilstand danne baggrund for en egentlig
ejerstrategi for andelsselskabet, hvor retningen
fastlægges, og nye indsatser og aktiviteter
italesættes.

Inden for kernen handler reelt set om (forretnings-)
udvikling af både andelshaver og -selskab. Her er
tale om aktiviteter, der bibringer yderligere værdi til
både selskab og ejere. Inden for input-selskaber kan
det eksempelvis handle om, at andelsselskabet
tilbyder sine andelshavere rådgivning inden for
kvalitetsudvikling af driften (evt. via en partner).
Handler det således om mælkeproduktion, kan
landmanden modtage individuel rådgivning om,
hvordan mælkekvaliteten (indhold af fedt, protein

o.lign.) kan forbedres. Det er selvfølgelig til
landmandens fordel, da en bedre mælkekvalitet
ofte vil betyde en bedre afregning. Men det er også
til selskabets bedste, da kvaliteten af råvarerne
forbedres, og dermed øges mulighederne for at
forædle råvarerne og opnå en højere pris blandt
kunderne.

Eksemplet med rådgivning af landmænd inden for
kvalitetsudvikling er dog også en indsats, der
opbygger kompleksitet og omkostninger i andels-
selskabet. Derfor skal andelshaverne tage stilling til,
om udvikling inden for kernen bibringer værdi og
fastholder fokus.
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Konsolidering og fusioner blandt
andelsselskaber
Andelsselskabers succes er tæt knyttet til evnen til at
tiltrække og fastholde ejere. Hele den forretnings-
mæssige idé i andelstanken er – som tidligere
beskrevet – at kritisk masse sikrer andelshaverne
fordele de enkeltvis ikke ville kunne komme i
nærheden af. Derfor er det afgørende, at andels-
selskaber kan fastholde og tiltrække andelshavere
og deres produktion (input-selskaber) eller
købekraft (output-selskaber) gennem økonomiske
afkast/fordele og attraktive vilkår.

I en global verden er vækst med til at sikre fortsat
konkurrencekraft og dermed også evnen til at
overleve. Det gælder selvfølgelig også andels-
selskaber, der derfor også interesserer sig for,
hvordan de kan øge mængden af andelshavere og
dermed grundlaget for at skabe værdi for
fællesskabet og den enkelte andelshaver (f.eks.
gennem synergier inden for produkt- og produk-
tionsudvikling samt administrative omkostninger i
selskabet). Enkelte andelshavere, der melder sig ind
i fællesskabet, er som oftest altid velkomne, hvis de
er klar til at indgå i fællesskabet på samme vilkår
som andre. Men mere interessant er det ofte, hvis
man gennem f.eks. fusioner kan inkludere en større
mængde af nye andelshavere. I takt med den
generelle udvikling har mange andelsselskaber
gennemgået en fusionsbølge, der har gjort, at der i
dag ofte kun er én andelsejet spiller inden for de
forskellige brancher (dog særligt med undtagelse af
den finansielle sektor).

Danske andelsselskaber har gennem mange år
kunnet vokse gennem indenlandske fusioner. Dette
vil stadig gøre sig gældende, men dog i mindre grad.
Derfor kigger andelsselskaberne i højere grad mod
udlandet i jagten på flere andelshavere. Det er derfor
forventeligt, at flere andelsselskaber vil blive multi-
nationale koncerner med en multinational ejerbase
fremover. Her vil udfordringen ikke blot være at
sikre vedvarende synergiudnyttelse på tværs af
landegrænser og definere en transnational
governance-model, men også at håndtere en stadig
mere heterogen og uens ejerkreds, som har flere og
måske mere særlige præferencer. Kulturelle, struk-
turelle og sproglige udfordringer vil forventeligt
opstå.

Godt nok vokser danske andelsselskaber, men
konkurrenterne i Europa og globalt er allerede i
flere sektorer i gang med at gennemløbe den
fusionsbølge, vi oplevede i Danmark i 90’erne og
00’erne. Vi vil derfor opleve, at flere udenlandske
konkurrenter vil fusionere i større enheder for at
opnå yderligere stordriftsfordele. Herved vil de
udenlandske konkurrenter alt andet lige opnå en
stigende konkurrenceevne, og det danske forspring
vil for mange blive mindre.

Danske andelsselskaber med ambition og behov for
internationale fusioner bør derfor være
opmærksomme på den stigende konkurrence om
andelshavere. I en sådan situation vil det være
oplagt at igangsætte en proces med at afsøge
markederne for potentielle fusionspartnere, men
andelsselskaber bør også forholde sig til, om de
vilkår, de tilbyder nye andelshavere, er relevante og
attraktive.

I jagten på internationale fusionspartnere bør
andelsselskabet – foruden det markedsmæssige –
forholde sig til en række spørgsmål af principiel
betydning:

+ Rationalet for fusionen – hvad er det præcist, man
ønsker ved at indgå i en fusion, og hvordan står
dette i forhold til det, som modparten ønsker at
opnå?

+ Prisen for fusionen – hvad skal man ”afgive” til
fusionspartneren? Som oftest drejer det sig om
kapital, indflydelse, pladser i ledelsesfora, hoved-
kontorets placering, selskabets navn mv.

+ Konsekvenser af fusionen – en fusion kan ændre
radikalt ved de vilkår såvel virksomhed som
andelshavere fungerer under. Derfor bør de
juridiske konsekvenser (og muligheder)
afdækkes behørigt. Tilsvarende bør man
forholde sig til de strukturelle konsekvenser i
ejerskabet ved at inkludere flere og interna-
tionale andelshavere samt gøre sig overvejelser
om, hvilken betydning fusionen vil have for
kulturen blandt andelshaverne (alene det, at der
tales flere sprog blandt andelshaverne, kan være
med til at udfordre samhørigheden og beslut-
ningsprocesserne).

+ Fusionspartnerens karakteristika – hvilke træk
skal modparten repræsentere foruden rationalet
for fusionen? Det kan være principielle forhold
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inden for ledelse, kultur, governance-struktur og
vilkår for de enkelte andelshavere.

Såfremt andelsselskabet kan forudsige, at der
fremadrettet vil være behov for flere fusioner, kan
ledelsen med fordel opstille en generisk model for,
hvordan arbejdet med at finde potentielle fusions-
partnere og integration af disse foregår (også kaldet
post merger integration, som også er en relevant
proces blandt andelshaverne).
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Særlige spørgsmål ifm. ejerstrategien
Når man begynder at foretage en justering i andels-
selskabets selskabsstruktur, er det sandsynligt, at
nogle principielle men også meget praktiske
spørgsmål kræver svar:

+ Hvordan definerer vi en andelshaver?
Umiddelbart kan svaret virke indlysende. Men
andelsselskaber, hvor andelshaverne er kommet
til over tid (enkeltvis eller i grupper ifm.
fusioner), har ofte forskellige definitioner på en
andelshaver. Sagens kompliceres ved, at
forskellige typer af rettigheder knytter sig til de
forskellige former for definitioner. At ændre i
definitionen af medlemmer/andelshavere kan
derfor også betyde ændringer i rettighederne –
og så bliver det ofte mere besværligt. Såfremt
medlemmerne ikke er defineret på samme vis og
med samme rettigheder, kan det vise sig juridisk
udfordrende at flytte rundt på andelshavere
mellem selskaber, hvis dette er påkrævet. Det
kan også have skattemæssige implikationer, hvis
medlemmernes rettigheder ensrettes på tværs af
landegrænser. Derfor har medlems-
/andelshaverdefinitioner ofte betydning for
selskabskonstruktionen, omend det så er
indirekte.

+ Hvilke rettigheder og pligter har andelshavere
ifm. ind- og udmeldelse?
Spørgsmålet berører de præmisser, som den
enkelte andelshaver kan forvalte sit ejerskab
under. Det drejer sig særligt om de situationer,
hvor andelshaver skal foretage et kapitalindskud
ifm. indtrædelse i andelsselskabet og evt. kapital-
udbetaling ifm. udtrædelse af andelsselskabet
samt forrentning af denne. Generationsskifte
kan også være en særskilt problemstilling i den
forbindelse.

At navigere i problemstillinger omkring andels-
havernes rettigheder og pligter kræver, at man
har taget samlet stilling til kapitalisering af
selskabet, så den enkeltes rettigheder ikke
skader selskabets værdiskabelse for alle ejere.
Der kan gøres brug af forskellige kapitaltyper i
selskabet, bl.a. grundet fusioner, hvilket skaber
kompleksitet ift. at skabe lighed for alle ejere.

Det er derfor vigtigt, at man er afstemt andels-

haverne imellem ift. de rettigheder og pligter,
man ønsker at stille over for nye og udtrædende
andelshavere. Det gælder både af værdimæssige
årsager (f.eks. ”vi ønsker at indsluse nye
medlemmer gennem flere trin, for at sikre de
ikke trækker kapital ud af selskabet, som de reelt
ikke har bidraget til opbygningen af”) og
strategiske (f.eks. ”lave kapitalkrav ifm.
indmeldelse for at tiltrække nye andelshavere”).
Hvad angår rettigheder, opnår man i nogle
andelsselskaber adgang til brug af varemærker,
markedsføring og evt. fysiske aktiver. Det er
vigtigt, at andelshavere både ved ind- og
udtrædelse som andelshaver får adgang til
henholdsvis mister rettighederne til disse. I det
hele taget er det vigtigt, at der er en klarhed
omkring rettigheder og pligter, således at andels-
haverne ikke skændes indbyrdes og/eller med
ledelsen, eksempelvis om ejerskabet af et
ukurant varelager ifm. andelshaveres udtrædelse
af andelsselskabet.

+ Hvordan administreres andelshavernes
rettigheder og pligter i det daglige?
Ved design af andelsselskabets struktur skal man
være opmærksom på, hvordan medlemmernes
rettigheder administreres i det daglige. Den
juridiske struktur skal kunne rumme den valgte
praksis uden at det skaber ineffektivitet i
hverdagen. I et andelsselskab bør det tilstræbes,
at alle andelshavere har samme rettigheder og
pligter; men det kan betyde, at nogle får større
økonomisk udbytte end andre. Bidrager den
enkelte andelshaver med stor produktions-
volumen eller en særlig kvalitetsstandard, så kan
det være hensigtsmæssigt for fællesskabet af
belønne den enkelte. Også selv om det skaber en
forskellig behandling af andelshavere. Det er
væsentligt, at alle har samme rettigheder. Denne
forskelsbehandling kan være særlig tydelig i
forbindelse med optagelse af nye medlemmer. I
input-selskaber (eksempelvis inden for
landbrug) kan det være fordelagtigt at se på,
hvilke kvalitetsstandarder nye medlemmer skal
leve op til i deres produktion. Hvis man i
forvejen har nogle af markedets højeste kvali-
tetskrav, kan det være problematisk og
strategisk uhensigtsmæssigt at kræve, at nye
medlemmer efterlever disse standarder fra dag
ét, da det stiller store krav til den enkelte.
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Derimod kan man efterstræbe at gøre det
økonomisk attraktivt at hæve kvaliteten, således
at nye medlemmer er motiveret til at udvikle sig
i en ønsket retning.

+ Hvordan administreres andelshavernes
indflydelse på selskabet?
I udgangspunktet blev mange andelsselskaber
født med tanken om ’en mand en stemme’.
Samtidig har logikken om at ’sammen er vi
stærkere’ og ’jo større, jo stærkere’ skabt en
spænding i forhold til fordeling af indflydelse.
Særligt i produktionsselskaber kan det, for at
kunne tiltrække andelshavere med stor
produktion, være ønskeligt at fravige det
demokratiske princip. Spørgsmålet er, om det i
virkeligheden er rimeligt, at alle har nøjagtig
samme demokratiske rettigheder? I produktions-
selskaber er der en overvejelse omkring,
hvordan indflydelse fordeles, og hvordan
loyalitet belønnes. Rent praktisk kan man måle
på den enkeltes bidrag i dag eller samlet set over
hele dennes livstid (kapital og/eller produktions-
volumen). Hvordan skal generationsskifte f.eks.
behandles i denne forbindelse? Kan indflydelse
gå i arv? Der er ikke et universelt svar på disse
spørgsmål, og det er heller ikke pointen. Man
bør være meget tydelig omkring svaret på disse
spørgsmål og stadfæste dem i andelsselskabet.
Det skaber transparens omkring rettigheder og
pligter. Man bør desuden tage principiel stilling
til, hvordan nye medlemmer optages i indflydel-
sesmodellen. Både dem, der melder sig ind på
almindelig vis, og dem der kommer til via
fusioner med andre andelsselskaber.

Der er en lang række overvejelser som gør sig
gældende i forbindelse med udarbejdelse af den
fremtidige struktur for andelsselskabet. Spørgsmål
af juridisk, administrativ, demokratisk og
kommerciel karakter. Tager man ikke det brede
perspektiv, kan man risikere at ende i en
uhensigtsmæssig struktur. Et andelsselskabs formål
er at maksimere værdi for ejerne, og derfor bør man
tage udgangspunkt i, hvordan denne mission skal
realiseres. Hvad kan man forvente vil ske i de
kommende år? Hvilke strukturelle overvejelser bør
det give anledning til? Disse spørgsmål sætter
spillebanen for udarbejdelse af strukturen. Derfra
skal strukturen designes i forhold til den ønskede
transparens, skalerbarhed og fleksibilitet.





Kapitel 3

Governance i andelsselskaber
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Øget vækst, konsolidering, globalisering,
konkurrence, kompleksitet, risici og regulering har
præget dagsordenen for de fleste andelsselskaber og
resulteret i en række væsentlige forandringer for
måden, hvorpå man har struktureret selskabet og
dets ejerskab. Flere andelsselskaber har oplevet, at
kravene til deres udvikling samtidig har været et
krav om at kunne balancere andelsselskabets
principper.

Ensartet governance
Ens vilkår for alle andelshavere er et af de
principper, der har været behandlet i mange besty-
relseslokaler. Særligt hos selskaber der har
gennemført fusioner med andre andelsselskaber i
jagten på mere volumen. Ifm. fusioner er det nemlig
yderst sjældent, at der er tale om en ligeværdig
fusion. Den ene part er ofte stærkere og større end
den anden, hvorfor der reelt set bliver tale om et
opkøb. Spørgsmålet er nu, om de nye – opkøbte –
andelshavere skal nyde de samme fordele og vilkår
som de andelshavere, der har været med til at
opbygge det oprindelige selskab over mange år?
Spørgsmålet har som sagt principiel karakter, men
at finde svaret besværliggøres yderligere af, at
andelshaverne sjældent har lige præmisser ifm. en
fusion. Det kunne eksempelvis dreje sig om, at det
ene selskab har en langt lavere egenkapital end det
andet og dermed begrænset ’medgift’ med ind i
fusionen. Eller det kunne dreje sig om andelshavere,
der stadig hæfter for lån eller garantier som er
optaget eller stillet i et tidligere og nu fusioneret
andelsselskab. Osv. Så foruden det principielle er
der en række meget konkrete forhold, der skal
afvejes, når der skal træffes beslutning om, i hvilken
grad og hvordan andelshaverne skal stilles ens.

Problematikken spejler sig hurtigt i den måde,
hvorpå ny andelshavere indgår i governance-
modellen. Hvis der gøres forskel på andelshaverne –
eventuelt kun for en periode – fremgår det ofte ved,
at nye andelshavere er begrænset i deres evne til at

indgå i ledelsen og øve indflydelse på selskabet.
Helt konkret kan det dreje sig om, hvor mange
pladser i repræsentantskabet og bestyrelsen de nye
fusionerede andelshavere kan forvente på trods af
princippet om én mand, én stemme.

Ens vilkår er således ofte også et spørgsmål om at
nivellere præmisser og principper. Og derved kan
der findes en teknisk løsning på principielle
spørgsmål. Dog skal man være opmærksom på, at
sådanne løsninger ofte medfører øget kompleksitet
og reduceret transparens. Forskellige modeller for
forskellige typer af andelshavere i samme selskab
udfordrer principperne og rammerne for effektiv
ledelse og administration. Forskellige vilkår er
nemlig ofte særdeles god grobund og næring til
fortsatte og yderligere ’lokale’ løsninger (f.eks.
fastholdelse af governance-model i form af ejerråd,
valgkriterier og -processer, mv.), der igen fastholder
andelshaverne i deres egen oprindelige (sub-)kultur.
Dette er sjældent til selskabets fordel og det
oprindelige formål, men en konsekvens af
manglende homogenitet i løsningerne for andels-
haverne.

Ejerorganerne – kredse, regioner,
mv.
I flere andelsselskaber er antallet af andelshavere
forholdsvist stort. Dertil er mange andelshavere ofte
aktivt engagerede i deres ejerskab. Dvs. de giver
udtryk for deres holdninger og ønsker for selskabets
fremtid og forsøger aktivt at påvirke denne.

Aktivt engagerede andelshaverne har ofte et ønske
om, at rammerne for deres aktive ejerskab er på
plads. Det handler bl.a. om, at andelshavernes
rettigheder og pligter er nedskrevet i selskabets
vedtægter. Men det handler også om, at andels-
haverne har en struktur og fora inden for hvilke
deres aktive ejerskab kan finde sted. Desuden er det
med til at skabe en transparens og ligeværdighed
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blandt andelshaverne, at der findes en organisering
af andelshaverne og deres ejerskab.

Som oftest har de fleste andelsselskaber struktureret
deres ledelsesorganer i hhv. et repræsentantskab
(el.lign.), en bestyrelse og en direktion. Er der tale
om andelsselskaber med et forholdsvist stort antal
af andelshavere, er andelshaverne ofte også
organiseret geografisk i distrikter, regioner eller lign.
Den geografiske opdeling har ofte historiske rødder
og er med til at knytte det store andelsselskab til det
lokale. Men det er også med til at understøtte de
demokratiske principper og nærheden mellem
andelshaver og -selskab, at der på lokalt plan
jævnligt foregår ejer-relaterede aktiviteter for andels-
haverne. Ejerskabet udmøntes således ikke alene på
et årligt repræsentantskabsmøde i en fjerntliggende
landsdel.

GF Forsikring er både på ejer- og forretningssiden
opdelt i selvstændige klubber. Netop ift. det aktive
ejerskab er det afgørende, at forsikringsklubberne
og deres lokalbestyrelser oplever, at de har stor
indflydelse på, hvordan de driver deres forretning.
Bestyrelsesformand i GF Forsikring Gunnar Hansen
forklarer:

”Det ville da være nemmere at planlægge en
landsdækkende kampagne, hvis vi centralt
fra kunne bestemme eksempelvis åbning-
stiderne for vores kontorer. Men der er behov
for selvbestemmelse i systemet, hvis vi vil
have engagementet.”
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Nogle andelsselskaber har så mange andelshavere,
at de tilfører et yderligere lag ”oven på” distrikterne.
Dvs. at distrikterne samles i f.eks. kredse (med
tilhørende kredsråd). Rationalerne kan være mange.
Men ofte hænger det sammen med behovet for en
repræsentativ valgmodel, kvalificering af
beslutninger og opbygning af ledelseskompetencer
blandt andelshaverne.

Ved at tilføre yderligere lag øges risikoen for negativ
kompleksitet, f.eks. i form af træge beslut-
ningsgange. Antallet af lag, som andelshaverne er
opdelt efter, kan også udfordre nærheden mellem
andelshaver og -selskab. Dette kan modvirkes ved
at sikre sig reelle opgaver og bemyndigelser for de
forskellige lag og tilhørende råd.

Denne organisering af andelshavere i et eller flere
lag – også kaldet ejerorganer – med tilhørende
beslutningskompetencer nedfældet i vedtægterne,
er noget helt særligt for andelsselskaber. Men det
kræver også en særlig opmærksomhed ift. at sikre
den rette grad af aktivt og sundt ejerskab.

Vigtigheden af sidstnævnte pointerer bestyrel-
sesmedlem i Arla Foods amba, Steen Nørgaard
Madsen:

”Vores regionsbestyrelser bidrager med et
levende og ægte demokrati, hvilket igen er
med til at skabe nærhed og tillid mellem
repræsentantskabet og bestyrelsen. Det er
afgørende i et andelsselskab.”

De senere år har der med debatten om god selskabs-
ledelse (også kaldet Corporate Governance) været
stor opmærksomhed på, hvordan de beslutnings-
ansvarlige ledelsesorganer (repræsentantskab,
bestyrelse og direktion) har organiseret sig og
fordelt ansvar ift. hinanden. Reelt set gør denne
debat sig også gældende for disse ejerorganer,
hvorfor man bør forholde sig til om relationerne
mellem ejer- og ledelsesorganerne er sunde og
fremmer selskabets formål og virke.

Selskabsstrukturen som
ledelsesværktøj
I en ’simpel’ amba-selskabsstruktur vil ejere og
driftsselskab være et og samme selskab. På den
måde knyttes ejere og driftsselskabet tæt sammen,
og fordelene ved denne selskabskonstruktion
udnyttes til fulde. Flere andelsselskaber har dog
både en størrelse og en historik, der afspejler sig i
deres selskabsstruktur.

En typisk strukturmæssig overvejelse er, i hvilken
grad driftsselskabet skal være et amba eller ej.
Ganske som andelsselskabsformen giver
eksempelvis skattemæssige fordele (andelsbe-
skatning), kan konstruktionen også være
hæmmende for selskabets strategiske og
økonomiske drift og udvikling. Hvis andelsbe-
skatningen eksempelvis skal opretholdes, kan
selskabets virke og kapitalstrømme blive begrænset
efter skøn fra skattemyndighederne.
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De økonomiske og juridiske fordele kommer ofte
med tilsvarende begrænsninger, hvilket man skal
holde sig nøje for øje, når der arbejdes med selskabs-
strukturen.

Det ses også, at følelsesmæssige betragtninger
kommer i spil, når andelsselskaber drøfter en
potentiel adskillelse af drift og andelsselskab.
Andelshaverne er mange gange forbeholdne over
for at adskille driften fra andelsejerskabet. En af de
grundlæggende årsager er den demokratiske ånd,
som ofte er bygget ind i andelsselskabet. Andels-
haverne ønsker grundlæggende at være tæt på og
kontrollere det, de ejer.

Vælger man at adskille driften fra andelshaverne,
sker det ofte i et eller flere aktieselskaber, hvormed
det bliver nødvendigt at tilføre yderligere ledelses-
organer i kraft af bestyrelser i både amba og drifts-
selskabet/ aktieselskabet. Nogle andelshavere anser
netop disse yderligere ledelseslag som værende i
konflikt med de demokratiske værdier og nærheds-
principper. Andre ser det som en mulighed for bl.a.
at skabe driftsselskaber med tilhørende bestyrelser,
der alene skal fokusere på driften og udviklingen af
denne, mens amba-bestyrelsen varetager det
overordnede og samlede ejerperspektiv for
koncernen, herunder sikre sammenhængskraften
mellem andelshaverne.

Coop amba gør brug af en model, hvor amba-
selskabet er ledet af en bestyrelse alene sammensat
af andelshavere (i Coop amba betegnet
medlemmer). Samtidig ejer amba-selskabet en
række driftsselskaber (Coop Danmark, Coop Bank
og Coop Invest), der ledes af bestyrelser sammensat
bl.a. med eksterne bestyrelsesmedlemmer. Coop
ambas bestyrelsesformand, Lasse Bolander, samt et
yderligere medlem fra amba-bestyrelsen indgår
også i disse driftsbestyrelser og repræsenterer
dermed ejerne.

Lasse Bolander understreger i den sammenhæng, at:

”Det at drive en forening (Coop amba, red.) er
noget andet end at drive en forretning. Vi har
lavet en struktur, der tillader vores bestyrelser
i foreningen og driftsselskaberne at fokusere
på det, der er vigtigt for dem. Og samtidig
fastholde det endelige ansvar i foreningsbe-
styrelsen. Det har været et afgørende princip
for os.”
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Udvikling af selskabsstrukturen
Principperne kan være behjælpelige i overvej-
elserne om ændring af selskabsstrukturen i et
andelsselskab. Andelsprincipperne kan også
oversættes til egentlige designvariable, der kan være
mere konkrete at arbejde med ift. at fastlægge en ny
optimal selskabsstruktur.

Spørgsmål, der knytter sig til de typiske design-
variable:

+ I hvilken grad skal selskabsstrukturen være
transparent?
Transparens oversættes ofte til simplificering.
Spørgsmålet er dog, om det simple altid er
målet? Komplekse selskabskonstruktioner kan
være det uundgåelige svar på komplekse
situationer. Her tænkes eksempelvis på de
situationer, hvor andelshaverne driver
forskellige typer at virksomheder eller er af
forskellige nationaliteter. Komplekse selskabs-
konstruktioner kan dog også være en hindring i
tilfælde, hvor man eksempelvis ønsker at
tiltrække nye andelshavere, hvor man ønsker at
tiltrække ekstern kapital, hvis de juridiske
myndigheder udfordrer selskabskonstruk-
tionens juridiske konsekvenser, mv.

Det er ikke antallet af selskaber i selskabs-
strukturen, der i sig selv skaber manglen på
transparens, men rettere det som selskaberne
medfører i form af yderligere ledelseslag,
styrende dokumenter (yderligere vedtægter,
forretningsordner, mv.), behov for admini-
stration, evt. forskellige lovgrundlag (ved interna-
tionale andelshavere), yderligere
regnskabsføring, etc. Mangel på transparens i
selskabsstrukturen er derfor mange gange en
indikator for, at ledelsesbeslutninger besvær-
liggøres og dermed begrænser effektiviteten af
ejerskabet, hvilket driver øgede omkostninger –
alt sammen noget, der ligger ejerne til last.
Transparens kan således have både en strategisk
og direkte økonomisk konsekvens.

Ønsker man at arbejde for transparens i selskabs-
konstruktionen, bør man i første omgang se
efter, hvor mange juridiske enheder andels-
selskabet består af, hvilke regelsæt de følger, og
hvilke ledelsesorganer de ledes af og hvordan.

Det er ofte en god indikator for graden af
kompleksitet. Analysen kan efterfølges af en
vurdering af, hvad der skal til for at opnå en
højere grad af transparens. Eksempelvis kunne
det være gennem opløsning eller fusion af
selskaber, der indgår i selskabskonstruktionen.
Valget herimellem er ikke uden betydning, da
tidsrammen, regelsættet og risikoen
(eksempelvis hvis det giver anledning til at flere
andelshavere træder ud af selskabet) ofte er
meget forskellige afhængigt af andelsselskabets
aktuelle situation.

+ I hvilken grad skal selskabsstrukturen være
skalérbar?
Denne designvariabel er nært knyttet til
ovenstående, men handler mere specifikt om, i
hvilken grad selskabsstrukturen skal være
designet til vækst. Vækst kommer eksempelvis
fra flere andelshavere gennem
tiltrækning/indmelding af nye enkelte
andelshavere eller fusioner med andre andels-
selskaber og dermed indlemmelse af deres
andelshavere i ejerkredsen. Som nævnt ovenfor
kan det være fordelagtigt, hvis andelsselskabets
selskabsstruktur på forhånd fremstår transparent
for nye potentielle andelshavere. Det synliggør
mulighederne for indflydelse og lighed mellem
ejerne samt effektiviteten af ejerskabet.

Tilsvarende bør man også på forhånd være
opmærksom på, hvilken betydning for trans-
parensen vækst i antal andelshavere har. Hvis en
fusions-/opkøbsproces eksempelvis drives for
hurtigt igennem, kan resultatet være en meget
kompleks selskabskonstruktion skabt af mange
kompromiser og hurtige løsninger, hvor konse-
kvenserne ikke var helt gennemtænkte på
forhånd. Principielt set bør fusionsprocesserne
håndteres lige for alle, således at der ikke opstår
situationer, hvor nogle ejere føler sig dårligere
behandlet end andre. Det kan nemlig øge
risikoen for, at de forlader selskabet. Interna-
tionale fusioner vanskeliggør dette på grund af
forskellig national lovgivning eller manglende
praksis på området.

De helt komplekse tilfælde lader sig nogle gange
kun løse som en gordisk knude, hvilket dog
kræver en særlig stærk ledelse (evt.
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formandskabet for bestyrelsen) i det politiske
felt andelsejerne ofte udgør.

+ I hvilken grad skal selskabsstrukturen være
fleksibel ift. til omverdenen?
Det kan fremstå som om, at meget simple
selskabsstrukturer er at foretrække, og de
komplekse versioner kun fremkommer ved
uhensigtsmæssige og ugennemtænkte
beslutninger. Sådan er det imidlertid sjældent.
Som tidligere nævnt har kompleksiteten ofte en
årsag. Den kan være af juridisk, økonomisk eller
værdimæssig karakter, og den tillader andels-
selskabet af udøve fleksibilitet over for
ændringer i omverdenen. Fleksibilitet er også
rummelighed, og i fusioner ønsker andels-
haverne ofte at bibeholde særlige interesser eller
strukturer. Sådan fleksibilitet og rummelighed
skaber kompleksitet, men rummeligheden giver
også en øget evne til at absorbere vækst. I denne
tid står Europa eksempelvis over for mange
grundlæggende og strukturelle udfordringer.
Hvad man før troede var fasttømrede præmisser
(arbejdskraftens frie bevægelighed, fortsat
nedbrydning af toldmure, EU-medlemskab, etc.)
er nu til diskussion. Man skal derfor være sig
bevidst, om selskabsstrukturen unødvendigt
begrænser selskabets fleksibilitet, og holde dette
op imod det, man ønsker at opnå ved ændring af
selskabsstrukturen. Der gælder særlige regler for
fusioner mellem europæiske andelsselskaber,
som gør at disse underlægges EU-lovgivning ved
fusion på tværs af grænser. Det rejser
eksempelvis spørgsmålet, om andelsselskabet
vil have større fleksibilitet som et ”European
Cooperative Society (SCE)” under EU-lov eller
som et amba?

+ Hvordan fordeles ansvaret mellem ejer- og
ledelsesorganer?
Det er også afgørende at få forholdt sig til, hvilke
roller og ansvar de forskellige ejerorganer har,
samt hvilken rolle og hvilket ansvar
formanden/formandskabet måtte have i de
forskellige ejer- og ledelsesorganer. Det viser sig
ofte, at manglende effektivitet i ejerstrukturer
opstår, fordi opgaver og ansvar ikke er fordelt
hensigtsmæssigt eller overlapper mellem de
forskellige ejerorganer. Problemstillingen opstår

særligt i situationer, hvor ejerstrukturen
udbygges, ikke kun med flere lag, men også med
rådgivende udvalg. Det er en klar anbefaling, at
man nedskriver og afstemmer rolle- og ansvars-
fordelinger, så man forholder sig til hvordan
magt og indflydelse skal fordeles og balanceres i
de forskellige organer. Jo mere magten centreres
omkring bestyrelse (og repræsentantskab), jo
mere effektiv og kompetent ledelse (på papiret),
men også med risiko for manglende forankring
blandt de ejere, der i sidste ende skal udleve
beslutningerne. Fordeling af rolle og ansvar er
således en balanceakt, der i et andelsdemokrati
kræver politisk indsigt.
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Bestyrelsens sammensætning
Som udgangspunkt adskiller bestyrelser i andels-
selskaber sig ikke fra bestyrelser i f.eks.
børsnoterede selskaber ift. overordnet rolle og
ansvar. Bestyrelsen varetager således den
overordnede ledelse af selskabet.

Bestyrelser i andelsselskaber adskiller sig dog fra
bestyrelser i f.eks. børsnoterede selskaber på
spørgsmålet om bestyrelsens rolle ift. andels-
haverne. I grove træk kan bestyrelsen opdele sine
opgaver ift. andelshaverne, selskabet og
omverdenen. Netop i andelsselskaber er det
kutyme, at bestyrelsen er særdeles aktivt involveret
i det demokratiske liv og arbejde ude blandt andels-
haverne. Det ligger i andelsselskabets grund-
læggende natur, men det drejer sig også om at sikre
bestyrelsen legitimitet.

Valgsystemer
Tilsvarende spørgsmålet om bestyrelsens sammen-
sætning rejser spørgsmålet sig om, hvordan valg
forekommer til de enkelte ejer-og ledelsesorganer i
andelsejerskabet. For at kunne svare herpå er der
behov for at forholde sig til valgprocesser, -kriterier,
-perioder, valgbarhed (hvem, der vælger hvem)
samt valgtidspunkter (herunder sikre, at de
forskellige årskalendere er afstemt). Alt sammen
afgørende elementer ift. at sikre et demokratisk,
transparent og effektivt andelsejerskab.

Bestyrelsen kan med fordel forholde sig til i hvilken
grad ovenstående elementer bidrager til at skabe et
effektivt demokrati. Perspektivet er, at et effektivt
demokrati er med til at øge beslutningskraften og
administrativt er billigere at håndtere for selskabet.

Hastighed i beslutningerne og effektivitet i admini-
strationen skal ikke ske på bekostning af de
demokratiske værdier. Men det kan ofte betale sig
fra tid til anden at tage en helhedsbetragtning på det
samlede system og forholde sig til, om elementerne
hænger behørigt sammen til andelshavernes og
selskabets fordel.

Omfanget af bestyrelsens opgave med det
demokratiske liv og arbejde afhænger som oftest af:

+ antallet af andelshavere
+ omfanget af det demokratiske system (eks. antal

kredse, regioner, osv.) og dermed antallet af
møder, den generelle enighed blandt andels-
haverne

+ karakteren af de beslutninger bestyrelsen
forsøger at skabe opbakning til

+ sammenhængskraften blandt andelshaverne,
samt

+ bestyrelsens legitimitet blandt andelshaverne

Bestyrelser står ofte med den udfordring at skulle
finde tid og kræfter til at arbejde aktivt både med
andelshaverne og med den forretningsmæssige
udvikling af selskabet.

Det har stor betydning for bestyrelsens reelle
arbejde, hvordan de opgaver, der knytter sig til
andelshavere, selskab og omverden, balanceres i
bestyrelsen. Det rejser det naturlige spørgsmål,
hvorvidt man kan og bør stille krav til alle besty-
relsens medlemmer om at besidde kompetencer på
et niveau, der modsvarer opgaverne og dermed gør
det muligt at løfte rollen og ansvaret på vegne af alle
andelshavere.

Et grundlæggende princip i andelsdemokratiet er, at
alle andelshavere har lige ret ift. at stille op til de
ledelseshverv, der er på valg, herunder bestyrelsen.
Dette princip udfordres, hvis man begynder at
arbejde hen mod en model, hvor bestyrelsen er
sammensat på baggrund af de enkelte medlemmers
kompetencer.
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Bestyrelser og – ultimativt – andelshavere bør være
særligt opmærksomme på de udfordringer i besty-
relsens sammensætning, der udspringer fra de
grundlæggende demokratiske principper og
dynamikker i andelstanken. Særligt princippet om
deltagelse gennem repræsentation, hvor andels-
havernes repræsentanter vælges – og gerne vælges
som repræsentanter for et særligt geografisk område
– kan medføre udfordringer. Der er nemlig ingen
garanti for, at ledelseskompetencerne er ligelig
fordelt mellem de geografiske områder. Det kan
således tænkes, at der er flere oplagte kandidater
med de rette kompetencer i den ene ende af landet,
mens den anden ende af landet ikke kan mønstre
ledelsestalenter nok ift. det antal af pladser, der er
tilsagt området ifølge vedtægterne.

Bestyrelsesformand i Danish Agro, Jørgen
Mikkelsen, tilføjer en yderligere pointe:

”Ejerne forventer, at dem, der har fået initia-
tivretten, også bruger den. Dem, der har
retten, har også pligten. Det er et privilegium
at have den ret – og man skal også bruge den.”

Bestyrelsesarbejde i andelsselskaber er i høj grad et
tillidshverv. Tillid som skal modsvares af kløgt og
viden – herunder en række faglige og personlige
kompetencer – men det handler også om en lyst og
vilje til at gøre et stykke arbejde på vegne af andre
til fælles bedste. Det enkelte medlem af bestyrelsen
har derfor et ansvar ift. at bringe sig selv og sin viden
i spil i bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsens udvikling
Det er vores erfaring, at de bestyrelser, der aktivt
forholder sig til, om de kollektivt besidder de rette
kompetencer, ofte fungerer bedre og skaber mere
værdi for ejerne.

I de fleste andelsselskaber er man ofte forbeholden
over for at forholde sig til de enkelte bestyrelses-
medlemmers kompetencer. Mange børsnoterede
aktieselskaber opstiller og kommunikerer de
enkelte bestyrelsesmedlemmers væsentligste
kompetenceområder, bl.a. i årsopgørelsen.

Så langt er der ikke mange andelsselskaber, der går.
Men det er dog blevet mere almindeligt, at man
forholder sig til de kompetencer, bestyrelsen

kollektivt besidder. Det skaber et godt
udgangspunkt for at forholde sig til grundlaget for
bestyrelsens værdiskabelse.

Der findes flere måder at forholde sig til, hvilke
kompetencer bestyrelsen kollektivt bør afspejle. I
første omgang kan man opstille en kompeten-
cemodel, der netop afspejler det kollektive behov i
perspektiv af selskabets formål og virke samt besty-
relsens formelle opgaver og ansvar.

En sådan kompetencemodel kan kommunikations-
mæssigt sætte et pejlemærke for, hvad det kræver at
sidde i bestyrelse. Men den kan også bruges til at
evaluere den siddende bestyrelse ift. at afdække,
hvor denne skal udvikle sig for også fremadrettet at
løfte sit ansvar behørigt. Det kan handle om noget
så konkret som engelskkundskaber, men drejer sig
ofte om bestyrelsens evne til at tænke og arbejde
strategisk på selskabets vegne. Yderligere kan
kompetencemodellen indeholde nogle personlige
aspekter som politisk tæft, empati og samar-
bejdsevner, der bl.a. skal ligge til grund for samar-
bejdsmiljøet i bestyrelsen og samarbejdet med det
demokratiske system.

Udvikling af bestyrelsens kompetencer kan ske
enten gennem individuelle og/eller fælles kurser og
aktiviteter. Her er der mulighed for relativt hurtigt at
løfte niveauet på et eller flere emner. Fælles udvik-
lingsaktiviteter medfører ofte den yderligere
gevinst, at bestyrelsens medlemmer får samme
perspektiv på en række emner, og begrebsapparatet
afstemmes. Det kan forekomme trivielt, men det
kan være særdeles afgørende for bestyrelsens effek-
tivitet, at bestyrelsesmedlemmerne taler samme
”sprog” og har en fælles referenceramme. Det er
vores erfaring, at mange bestyrelser i andels-
selskaber enten allerede gør brug af eller kan høste
meget ved, at lade nye bestyrelsesmedlemmer
gennemføre et uddannelsesforløb, der sætter fokus
på en række udvalgte emner. Det kan være med til
at sikre, at de pågældende nye medlemmer
forholdsvist hurtigt kommer i en situation, hvor de
kan bidrage til bestyrelsens værdiskabelse.

Mange større andelsselskaber har en særlig fordel i
strukturen for deres andelsdemokrati.
Andelshavere, der gennem en årrække arbejder
aktivt i ejerskabets forskellige ejer- og ledelses-
organer, modnes og udvikler nogle særlige ledelses-



37

H&B 2017

kompetencer, som en bestyrelse i sidste ende kan
drage fordel af.

Andelsdemokratiet giver også muligheden for at
identificere særlige ledelsestalenter blandt andels-
haverne, som kan hjælpes på vej i tråd med den
talentudvikling, der ses i andre typer af selskaber.
Her skal man dog være påpasselige ift. den grund-
læggende tanke om lighed for alle samt behovet for,
at der hersker legitimitet til de ”folkevalgte”. Derfor
kan udvalgte andelshavere sjældent indgå i et
officielt udviklingsforløb mhp. at blive fremtidig
kandidat til bestyrelsen.

Når Lasse Bolander, bestyrelsesformand i Coop
amba, bliver spurgt om, hvad det kræver at blive
valgt til Coop ambas bestyrelse, plejer han at svare:

”I må gå ud og mødes med folk! Tag til møder
og snak med de medlemsvalgte. Det er den
eneste måde man kan blive valgt på – og: Vær
tålmodig.”

Udvikling af bestyrelsen kan handle om en kompe-
tencemæssig udfordring, men kan i høj grad også
handle om at udvikle de rammer bestyrelsen
arbejder inden for. Det handler som oftest om besty-
relsens fokus (herunder tilsyn, ledelse og
organisering), struktur (herunder brug af
underudvalg), værktøjer (styrende dokumenter,
referater, mv.), processer (særligt årshjulet) og
support (udarbejdelse af referat, mødebookning,
praktik, etc.). Igen er der tale om forhold, der
generelt set er sammenlignelige med bestyrelser fra
andre ejertyper. De rette rammer for bestyrelsens
arbejde er med til at sikre effektivitet og værdi-
skabelse. Forløber bestyrelsesmøderne ikke
hensigtsmæssigt, er det ofte ensbetydende med, at
bestyrelsen fokuserer på det forkerte og derved ikke
udfylder sin rolle tilstrækkeligt.

En løbende evaluering af bestyrelsen – hvert eller
hvert andet år – kan være med til at skærpe evnen til
at sætte fokus på det vigtigste og arbejde effektivt.
Nedenstående model er et eksempel på emner, vi
med succes har spurgt ind til i en interview- og
spørgeskemabaseret evalueringsproces. Svarene har
efterfølgende dannet baggrund for en analyse og en
række anbefalinger med det formål at udvikle besty-
relsens arbejde og værdiskabelse.

Brug af professionelle
bestyrelsesmedlemmer
Brugen af professionelle bestyrelsesmedlemmer i
andelsselskaber er reelt et spørgsmål om
afhængighed vs. uafhængighed. I mange andre
ejerformer er uafhængighed mellem bestyrelses-
medlemmer og selskab at foretrække. Det har
indgået som én af søjlerne i udviklingen af
corporate governance (god selskabsledelse)
gennem de seneste mange år. Uafhængighed
tillægges evnen til at sikre kvalitet og oprigtighed i
bestyrelsens beslutninger.

I andelsselskaber sigter bestyrelserne også efter
oprigtighed og kvalitet i bestyrelsens beslutninger.
Her er logikken dog, at hvis man som bestyrel-
sesmedlem ikke har ’hånden på kogepladen’ og har
den samme tilknytning til selskabet (og for input-
selskabers vedkommende: også økonomisk
afhængighed) som de andre andelshavere, vil man
ikke lægge det rette ejerperspektiv på beslut-
ningerne, og dermed vil bestyrelsen ikke kunne
opretholde sin legitimitet over for andelshaverne.
Det handler grundlæggende om, at bestyrelsens
medlemmer skal påvirkes af bestyrelsens
beslutninger på lige fod med andre andelshavere.

Bestyrelsesformand i Danish Agro, Jørgen
Mikkelsen, påpeger behovet for løbende at udvikle
bestyrelsen samtidig med, at man holder fast i
andelsmodellens særkende inden for selskabs-
ledelse:

”Afhængigheden gør, at den demokratiske
ledelse selv mærker konsekvenserne af beslut-
ningerne i det daglige. Det er en styrke. Men
derfor kan vi stadig godt låne noget fra aktie-
selskaberne omkring, hvordan man professio-
naliserer bestyrelsesarbejdet yderligere.”

Med udgangspunkt i det stigende behov for særlige
kompetencer i bestyrelserne er der flere andels-
selskaber, der på forskellig vis har arbejdet med at
inkludere eksterne kompetencer i eller tæt på deres
bestyrelser. Der findes eksempler på andels-
selskaber, hvor eksterne bestyrelsesmedlemmer får
sæde i bestyrelsen på lige fod med de andelsvalgte.
Som oftest findes disse kandidater af den siddende
bestyrelse, der opstiller dem på det følgende repræ-
sentantskabsmøde, hvor et tilsvarende antal pladser
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i bestyrelsen er sikret til netop eksterne
medlemmer. Eksterne bestyrelsesmedlemmer
udgør i sådanne tilfælde et mindretal af bestyrelsen.
Denne direkte model har en høj grad af transparens.
Kandidater til disse poster skal dog i høj grad
forholde sig til, i hvilken grad det reelt set bliver
muligt at få indflydelse, når valggrundlaget og legiti-
miteten er af forskellig karakter bestyrelsesmed-
lemmerne imellem.

GF Forsikring er som forsikringsselskab underlagt
lovkrav om bestyrelsens viden og erfaring inden for
bl.a. regnskabsvæsen og revision. For at modsvare
disse krav og i det hele taget sikre de rette
kompetencer i bestyrelsen har GF Forsikring valgt
en model, hvor bestyrelsen suppleres med to
eksterne bestyrelsesmedlemmer. Som bestyrelses-
formand for GF Forsikring, Gunnar Hansen,
formulerer det:

”Det er bestyrelsen, som har opstillet de to
eksterne kandidater, og jeg præsenterede
dem på generalforsamlingen. De repræ-
senterer de nødvendige kompetencer på et
meget højt niveau, og de blev valgt uden
problemer.”

En anden model består i at tilknytte et supervisory
board af eksterne medlemmer, som udpeges af
bestyrelsen og/eller af repræsentantskabet. Et
supervisory board rådgiver – uden beslutningskom-
petence i øvrigt – bestyrelsen (særligt inden for
forretningsmæssige spørgsmål). Det er en model,
der særligt er set i udlandet. Ved denne model
undgår man problematikken med forskellige typer
af bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen. Trans-
parensen begrænses dog, da det bliver mere
besværligt at forholde sig til, hvordan bestyrelsen
lader sig påvirke af supervisory boardet.

En tredje model kræver ændring i selskabs-
strukturen. Her opsplittes andelsselskaber i et amba
moderselskab og et eller flere A/S driftsselskaber.
Her får man samtidig to typer af bestyrelser – den
”politiske” og den driftsorienterede. Hermed følger
en række udfordringer omkring begrænset nærhed
mellem andelshavere og selskab, mv. Men det giver
også mulighed for at inkludere eksterne
medlemmer i driftsbestyrelserne samtidig med, at
amba-bestyrelsen alene sammensættes af
andelshavere. Normalt består driftsbestyrelser
primært af eksterne uafhængige medlemmer, som
nok er i flertal, men formandsposten bestrides som
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oftest af formanden eller et andet medlem fra amba.-
bestyrelsen. Hermed kan driftsbestyrelsen hurtigt
sættes fra bestillingen, hvis den ved flertal træffer
beslutninger, som strider imod amba-selskabets
ønsker. Amba-bestyrelsen og dens afhængige
medlemmer bestrider således den ultimative magt.
Coop amba har i flere år med succes anvendt denne
model.

Flere andelsselskaber har brugt spørgsmålet om
brugen af eksterne bestyrelsesmedlemmer som et
omdrejningspunkt for drøftelser af bestyrelsens
udvikling generelt. Spørgsmålet kan nemlig fungere
som anledning til at drøfte, hvad disse eksterne
bestyrelsesmedlemmer kan bidrage med, og
hvordan bestyrelsen kan opnå denne indsigt og
kompetence uden nødvendigvis at inkludere
eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Formandens rolle
Formelt set gør det ingen umiddelbar forskel, om
man er bestyrelsesformand i et andelsselskab eller
et aktieselskab. Den primære opgave er at lede
bestyrelsesmøderne, så de bidrager til selskabets
udvikling.

Alligevel ses det ofte, at en bestyrelsesformand i et
andelsselskab har opgaver, der ikke ses andre steder
på samme vis. Det hænger ikke overraskende
sammen med andelsselskabets demokratiske
struktur og omfang. En ejerkreds af det omfang og
det engagement, der gør sig gældende for mange
andelsselskaber, kræver noget helt særligt – også af
bestyrelsens formand.

I mange andelsselskaber kan andelshavernes
engagement nærmest mærkes som en ”puls” i hele
det demokratiske system. Selv om det ikke formelt
er nedskrevet, er det formandens opgave at være
opmærksom på, hvilke spørgsmål og holdninger
der ligger andelshaverne på sinde. Det er afgørende
for bestyrelsens legitimitet, at disse spørgsmål får
den fornødne opmærksomhed af bestyrelsen.

I samme anledning er det formandens opgave at
sikre, at det løbende kommunikeres til andels-
haverne, hvad bestyrelsen arbejder med, og
hvordan. Igen både for at sikre legitimitet og for at
sikre sammenhængskraften mellem andelshaverne.
Andelshaverne kan ikke være enige om alt, men

formanden har en særlig opgave i at sikre, at de
forskellige meningsfløje, der altid vil være i et
politisk system, hver især føler sig hørt og taget
alvorligt. I værste fald kan det ellers føre til
’fløjkrige’, der både udfordrer sammenhængs- og
beslutningskraften. Begge dele er med til at udfordre
selskabet på dets eksistens. En bestyrelsesformand
med politisk tæft og diplomatisk snilde, der ved,
hvornår der skal ’presses’ på, og hvornår der skal
’bakkes’ på beslutningsforslag, kan derfor være
fuldstændig afgørende for, at andelshaverne
fungerer som bedste-ejere for selskabet.

Formanden skal således være meget opmærksom
på de koalitioner, der opstår, både internt i
bestyrelsen og eksternt blandt andelshaverne.
Derfor er mange bestyrelsesformænd i andels-
selskaber ofte meget aktive ift. at mødes med andels-
haverne og løbende både stikke en finger i og gøde
jorden ift. fremtidige beslutninger.

Andelsdemokratiet kan til tider fremstå
konservativt i sit ønske om og sin evne til at udvikle
sig selv. Paradoksalt nok skyldes det ofte den
succes, andelsmodellen har haft. Hvorfor ændre på
noget, der virker? Ikke desto mindre opstår fra tid til
anden et behov for, at andelshaverne lader sig
udfordre på nogle fundamentale spørgsmål. Som
oftest kræver disse beslutninger behandling og
afstemning på et repræsentantskabsmøde. I de
situationer er det afgørende, at bestyrelses-
formanden først og fremmest sikrer et oplyst beslut-
ningsgrundlag blandt både bestyrelses- og repræsen-
tantskabsmedlemmer – men også i baglandet i form
af de menige andelshavere. Valgte andelshavere
stemmer sjældent for noget de ikke selv kan
forklare for deres bagland. Den gode bestyrelses-
formand har på forhånd sonderet terrænet ift.,
hvorvidt beslutningen forventes at blive stemt
igennem, og hvor der evt. måtte være modstand, der
kan bearbejdes forud for stemmeafgivelsen. En
virkelighed der i bund og grund minder meget om
det politiske system på tinge.

Formanden skal yderligere sikre, at samarbejdet
med direktionen fungerer effektivt. Igen en opgave
bestyrelsesformænd i andre ejerskabsformer også
står over for. Men i andelsselskaber skal bestyrelses-
formanden være opmærksom på, at bestyrelsen
med al tydelighed fremstår som den part, der sætter
kursen og træffer de nødvendige beslutninger. Det
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sidste andelshavere ønsker, er en marionetbe-
styrelse, der overlader magten til en direktion – der
ofte ikke selv er andelshavere. Andelsbevægelsen
bygger på en selvstændighedskultur, hvor ansvaret
for egen succes ikke lægges i hænderne på andre.

Posten som formand i et andelsselskab kan være
meget krævende. Kandidater skal være indforstået
med den politiske dimension og det krav om tilste-
deværelse, det medfører – også uden for normal
arbejdstid. Dertil kommer, at mange andelshavere
er yderst passionerede – nogle har endvidere deres
private økonomi tæt forbundet med selskabets
resultater – hvorfor markante meninger og klar tale
ikke er ualmindeligt. Det skal man som formand
også kunne tåle og håndtere.

Direktørens samarbejde med
andelshaverne
Den administrerende direktørs rolle ift. at drive
forretningen er ganske enslydende med, hvad vi
kender fra andre typiske ejerskabsformer. Den adm.
direktør i et andelsselskab er ansat af andelshaverne
(bestyrelsen) til at varetage den daglige drift og
udvikling af selskabet på deres vegne. Det er også
ganske almindeligt, at den administrerende direktør
deltager på repræsentantskabsmøder/ bestyrel-
sesmøder og står for fremlæggelsen af selskabets
resultater og strategi.

Det ses, at den administrerende direktør også er
andelshaver. Direktøren er dog først og fremmest
ansat pga. sine evne til at drive virksomhed.
Andelshavere vil naturligt ikke ansætte nok så god
en direktør, hvis vedkommende er ”tonedøv” ift. de
særlige forhold, der gør sig gældende i et andels-
selskab. Der skal være en god forståelse af, at andels-
haverne også er enten kunder i eller leverandører til
selskabet. Andelshaverne vurderer således
direktøren ud fra flere perspektiver på én gang. Det
gør ikke jobbet som adm. direktør nemmere.

Den administrerende direktør må derfor indgå i tæt
samarbejde med andelshaverne/formanden for
bestyrelsen. Direktøren skal balancere at agere
handlekraftigt og resultatskabende på den ene side,
uden at køre bestyrelsen agterud på den anden side.
Det er sjældent en god ide som direktør for et
andelsselskab at have en inaktiv og/eller
inkompetent bestyrelse. Det vil få det til at tage sig

ud som om, at det er direktøren, der ultimativt leder
selskabet – uanset om det er direktørens intention
eller ej. Som en del af filosofien i et andelsselskab er
det vigtigt, at andelshaverne selv står med det
ultimative ledelsesansvar i bestyrelsen og/eller
repræsentantskabet. En svag bestyrelse er således til
fare for såvel bestyrelsen som for direktøren selv,
der risikerer at blive smidt på porten af de menige
andelshavere.

Det kan være et minelandskab for en admini-
strerende direktør at gå i en dialog med andels-
haverne om, hvordan selskabet ledes bedst,
herunder strukturen for ledelsesorganerne, ledelses-
organernes rolle og ansvar, bestyrelsens sammen-
sætning og resultater, mv. Andelshaverne kan tolke
det som utidig indblanding og i værste fald et forsøg
fra direktørens side på at cementere sin magt.
Ganske som i andre selskabstyper har mange
andelsselskaber fra tid til anden behov for at justere
deres governance-model for ejerskabet, hvilket
betyder, at man som ejere forholder sig til netop
ejerskabets struktur, rolle, ansvar, sammensætning
etc. Initiativet til løbende at udvikle andelssel-
skabets governance-model bør komme fra
bestyrelsen, men det er ofte den adm. direktør, der
først og fremmest oplever det, hvis den fungerende
governance-model ikke er hensigtsmæssig for
selskabets udvikling. Da ingen ejere er
dominerende, kræver forandringer i governance-
modellen, at der skabes afgørende opbakning
blandt de menige andelshavere. Denne opgave skal
varetages med bestyrelsen i første linje. Den admini-
strerende direktør kan bidrage ved at tilbyde infor-
mationer, materialer og assistance (f.eks. ved selv at
deltage på andelshaver-møder for at forklare
rationalet bag de foreslåede forandringer), men det
vil sjældent tjene direktøren selv at turnere rundt
blandt andelshaverne og tale en sag med en inaktiv
bestyrelse på bagsmækken.

Den foretrukne administrerende direktør i et andels-
selskab har derfor også politisk tæft og diplomatisk
snilde og forstår sin rolle uden nødvendigvis at give
afkald på sin indflydelse. En administrerende
direktør i et andelsselskab bør derfor afsætte
behørig tid til både at arbejde med andelshaverne
og tålmodigheden med de ofte langtrukne beslut-
ningsprocesser.
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Vil vi have andelsselskaber om 100 år? Det er
ganske umuligt at spå så langt ud i fremtiden. Men
andelsselskabsmodellen har gennem mere end 100
år bevist sin eksistensberettigelse og dermed evne
til at skabe værdi for andelshaverne.

På overfladen kan andelsselskaber fremtræde
konservative, men sandheden er nok nærmere, at
selskabernes er yderst omstillingsparate og evner
udvikling, men gør det ud fra en række grundige
overvejelser. Ellers havde modellen ikke overlevet i
de seneste mere end 100 år. Denne evne skal andels-
selskaberne holde fast i – for der bliver brug for den
fremadrettet.

Der tegner sig en række udviklingstendenser for
fremtiden, som alle typer af ejerskab må forholde
sig til på vegne af deres forretninger – men nok på
hver deres måde. Som afslutning har vi valgt en
række emner ud, som vi forventer vil have særlig
betydning for andelsselskaber fremadrettet.

Fortsat globalisering
Vi har i løbet af denne udgivelse ad flere omgange
berørt globaliseringen og dens konsekvenser for
andelsselskaberne. I et fremtidigt perspektiv kan vi
kun forvente, at den øges i omfang, hastighed og
betydning. Det vil forventeligt lægge et eller flere
pres på andelsselskaberne ift. at sikre enten
tilførslen af råvarer/kunder (afhængigt af om man er
input- eller output-selskab) og/eller kapital til
investering for at kunne opretholde og forbedre
deres konkurrencemæssige position i et globalt
marked. Mulighederne for dette vil forventeligt ske
gennem:

+ Flere fusioner blandt andelsselskaberne for at
øge mængden af andelshavere

+ Flere strukturelle tiltag for at tiltrække
risikovillig kapital (herunder omdannelse af
selskabsstrukturer, øget transparens, etc.)

Globaliseringen vil også føre mange muligheder
med sig, men det kræver, at både den daglige
ledelse og selskabets bestyrelse løbende vurderer
muligheder og trusler i et globalt perspektiv.

Digitalisering og deleøkonomi
Digitalisering er et begreb, der har fyldt meget i
medierne de seneste år. Der er ingen tvivl om, at det
kommer til at medføre store forandringer ift. at
drive virksomhed. Vi kender eksempelvis digita-
lisering fra netbanker og Borger.dk, der radikalt har
ændret den måde, hvorpå vi i det daglige
samarbejder med vores pengeinstitut og det
offentlige.

I første generation af digitalisering overtager
computere og robotter eksisterende arbejds-
processer og erstatter manuelt arbejde. Men en ny
bølge af digitalisering er allerede igangværende. I
den nye bølge erstatter digitalisering ikke kun det
eksisterende, men skaber også nye muligheder for
helt nye typer af forretninger.

Digitaliseringen giver nemlig mulighed for
udveksling af kommunikation i et omfang og med
en hastighed, der kan være svær at begribe. Deling
af kommunikation har de sidste 10 år været
drivkraften bag store digitale erhvervssucceser som
Facebook, YouTube og Netflix. Som led i digitalise-
ringsbølgen er der opstået et nyt begreb –
deleøkonomi. Deleøkonomi danner bl.a. rammen
om en række virksomheder, som f.eks.
taxatjenesten Uber og hoteltjenesten Airbnb.
Grundtanken i disse virksomheder er, at
almindelige mennesker stiller deres aktiver (eks.
biler, bolig og tid) til rådighed for kunder via digitale
interfaces (eks. apps og websider).

Det kunne være fristende at sammenligne disse
deleøkonomiske virksomheder med andels-
selskaber, men et springende punkt er netop
ejerskabet og ledelsen af virksomhedens forret-
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ningsmæssige platform. I tilfældet med de
deleøkonomiske virksomheder er virksomhedens
platform – det digitale interface, der kobler
leverandør og kunde, samt beregner priser og
opstiller kriterier – ejet af og ledet af et begrænset
antal personer ud fra mere ’klassiske’ virksomheds-
principper, hvor én mand, ikke har én stemme på
generalforsamlingen.

Andelsselskaberne skal forretningsmæssigt være
meget opmærksomme på, hvad digitalisering
kommer til at betyde for netop deres virksomheder,
og hvilke muligheder der ligger heri. Tilsvarende
skal de være opmærksomme på, at udviklingen
foregår i et opskruet tempo, og disruptive
virksomheder kan dukke op ud af det blå og
markant ændre ’spillereglerne’ i ellers fasttømrede
brancher.

Mange andelsselskaber – særligt output-selskaberne
– er allerede dybt engageret i arbejdet med den
digitale udvikling. Når deleøkonomien specifikt
fremhæves her, handler det om, at mange af de nye
”fællesskabsvirksomheder” slår sig op på et
budskab om fællesskab, der i høj grad minder om
andelstanken. Men ved nærmere øjekast viser det
sig ofte – som påpeget ovenfor – at der er tale om
ganske almindelige virksomheder, baseret på
klassiske kapitalistiske forretningsmodeller.

Den kende strategiguru fra Harvard Business
School, Michael Porter, har ad flere omgang
beskrevet, hvad han kalder ”Shared value”-
modellen. Modellen handler om det enorme forret-
ningspotentiale, der ligger for virksomheder i at
påtage sig et socialt ansvar som derved giver adgang
til at servicere tilhørende markeder. I shared value-
modellen er det at tage socialt ansvar ikke alene
noget man gør for den gode gernings skyld. Det er
også noget man gør, fordi det skaber bundlinje. Der
er ikke nødvendigvis noget galt i også at tænke
bundlinje, men det udfordrer de etablerede andels-
selskaber på at tydeliggøre deres grundlæggende
værdier, principper og værdiskabelse. Andelssel-
skaberne må forvente en øget konkurrence om det
at være fælles, og dermed om hvilken værdi de kan
skabe for både ejerne, virksomheden, kunderne,
medarbejdere, samarbejdspartnere og samfundet
generelt.

Fortsat ensretning og behov for
mening
Digitalisering betyder ikke kun, at man som
virksomhed må forholde sig til ny konkurrence.
Man bør også forvente, at digitalisering medfører en
større transparens i, hvordan man driver
virksomhed, og dermed en større sammenlig-
nelighed. Det kan have stor betydning ift. krav fra
kunder og samarbejdspartnere (eks. leverandører,
finansiering og offentlige myndigheder).

Udviklingen inden for Corporate Governance
(anbefalingerne for god selskabsledelse) kan tjene
som eksempel på sidstnævnte. God selskabsledelse
opstod godt nok ikke på baggrund af digitalisering,
men den transparens, som digitaliseringen har
medført, betyder, at det med få klik er muligt at
sammenligne, hvordan virksomheder driver
selskabsledelse – både for kunder og finansierings-
partnere. Det bliver derfor mere besværligt, hvis
man ønsker at afvige fra gængse standarder.
Omverdenen stiller i dag stigende krav til forklaring
på, hvorfor og hvordan virksomheder drives.

Måske er det også her, andelsselskaberne har en
særlig styrke? Det engagement og den sammen-
hængskraft som mange andelsselskaber oplever
blandt deres ejere, og det faktum at disse ejere også
er selskabets kunder eller leverandører, er noget
som mange andre virksomheder misunder dem. Et
fremtidigt konkurrenceparameter bliver uden tvivl
evnen til at skabe meningsfyldte fællesskaber af en
størrelse og holdbarhed, der kan understøtte fælles
værdiskabelse. I en ikke så fjern fremtid, hvor digita-
lisering skaber transparens og ensretning, men også
større velstand blandt mange, vil mennesker søge
mod det, der skaber og giver mening. De
virksomheder, der kan samle mennesker om en
fælles mission, vil stå stærkest – og måske overleve
de næste 100 år.
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