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SELVEJENDE INSTITUTIONER 
STORE DANSKE ORDBOG   

Selvejende institution:  

"Virksomhed eller sammenslutning, der har egen formue, men ingen 

ejerkreds, som kan øve indflydelse på institutionens aktiviteter.  

Den øverste myndighed er et af institutionens egne organer, ofte 

bestyrelsen, der ifølge institutionens vedtægt ofte er 

selvsupplerende, men andre, fx offentlige myndigheder, kan også 

være tillagt ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer."  

 

 

.  
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UNDERVISNINGSMINISTERIETS FORKLARING 
OM DET JURIDISKE BEGREB "SELVEJENDE INSTITUTION" 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

De almindelige regler om selvejende institutioner (også benævnt fonde, 

stiftelser mv.) findes i lov om fonde og visse foreninger, lov om erhvervs-

drivende fonde og i lov om beskatning af fonde og visse foreninger. 

Fondslovene anvender betegnelsen fond, men det karakteristiske for 

institutionen er, at den er selvejende, dvs. at den skal drives uafhængigt 

af andre (stiftere, organisationer, andre institutioner, selskaber mv.) med 

en bestyrelse som øverste ansvarlig for institutionens drift og virksomhed. 

 

 

 

 

 

.  
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FOND ELLER SELVEJENDE INSTITUTION 

En fond eller en selvejende institution er således normalt karakteriseret ved,  

1) at den har en formue, der uigenkaldeligt er udskilt fra stifternes eller 

indskydernes formue,  

2) at den har et eller flere formål, der er beskrevet i dens vedtægt, 

3) at den har en selvstændig, uafhængig ledelse, og  

4) at den er bestemt til at virke over en længere periode, efter den almindelige 

fondsretlige lovgivning tidsubestemt eller en periode, der fastsættes i 

vedtægten. 

Opfylder fonden/institutionen disse betingelser, medfører det, at den er et 

selvstændigt retssubjekt, der med juridisk bindende virkning kan påtage sig 

forpligtelser og erhverve rettigheder.  

Selvejende institutioner er omfattet af det juridiske begreb: juridisk person. 
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SELVEJENDE KULTURINSTITUTIONER 

Definition på s. 8 i 

 ”God ledelse i selvejende kulturinstitutioner” 

 

› Selvejende institutioner, der modtager offentlige driftstilskud vil normalt være 

undtaget fra fondslovgivningen. 

 

› Selvejende kulturinstitutioner, der har Kulturministeriet som  

hovedtilskudsyder, vil have Kulturministeriet som tilsynsmyndighed. 
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FORSYNINGSSELSKABET A/S 

Forholdet til kommunen 

 

 

 
Ejer 

 
Myndighed 

 
Kontraktsparter 

Forbuddet mod 
instruktion – bestyrelsen 
arbejder for selskabet 

Udveksling af 
oplysninger 

Økonomisk tilsyn, 
herunder udbytte 

Ejerpolitik 

Tilsynet med 
aktieselskabet 

Udveksling af 
oplysninger 

Vilkår for løsning af 
myndighedsopgaver 

Afgrænsning mellem 
de kommunale 
opgaver og 
forsyningsselskabets 
opgaver 

Inhabilitet 

 

Kommunen og 
selskabet som 
kontraktsparter 
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FORSYNINGSSELSKABET  A/S 

Sammenligning med det private aktieselskab 

› Andre formål – ”gevinsten skal komme vores kunder til gode” 

› Den selskabsretlige regulering suppleres med særregulering 

› Betydeligt flere selskabsinteressenter 

› Langt større politisk bevågenhed 

› Bestyrelsessammensætningen fastlagt i vedtægterne 

› Øget kompleksitet, øgede krav til ledelsen og mindre råderum end bestyrelsen i det 

private aktieselskab, men samme økonomiske ansvar.  
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› Er der ingen ejer? 

eller 

› Er man selv ejer?  

 

› Hvad betyder det at være ejer? 

 og  

› hvad omfatter ejerbegrebet? 

 

.  

 

HVAD ER MENINGEN I DEN SELVEJENDE 
INSTITUTION? 
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EJERBEGREBET 
 
 
 

Hvad betyder det at være ejer: 

› Normale ejerbeføjelser: 

› 1. Ret til at råde over et aktiv, herunder 

• sælge 

• pantsætte 

 

› 2. Ret til udbyttet, herunder 

• det løbende overskud 

• salgsprovenu 

• likvidationsprovenu 

 

 

.  
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EJERBEGREBET      
  

› 3. Ret til at træffe alle beslutninger, herunder 

• fastlægge aktiviteter 

• udpege ledelsen 

• mv. 

› 4. Ret til at udøve kontrol, herunder 

• kræve rapportering fra ansat eller valgt ledelse 
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NORMALE 
INDSKRÆNKNINGER I EJERBEFØJELSEN 

Der er en lang række af normale indskrænkninger i den typiske 

ejerbeføjelse over stort set alle større aktiver: 

 

› Fast ejendom skal følge planlovgivningen mv. 

› Brugen af en bil er begrænset af reglerne om fartbegrænsning 

› Et aktieselskab må ikke låne sine penge ud til sine aktionærer 

› Etc. 
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LOVGIVNING  F.EKS. MUSEUMSLOVEN OG 
FRISKOLELOVEN 
  
Museumsloven definerer klart rammerne for museernes virksomhed. 

Overordnet sikre kulturarv og naturarv i Danmark. 

 

Friskoleloven angiver rammerne for den undervisning, der kan gives 

af de friskoler og private grundskoler. 

 

Herudover anfører lovene en række specifikke forudsætninger og 

krav. 
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MUSEUMSLOVEN 

Eksempler på specifikke krav: 

 

› Samlingerne skal danne grundlag for forskning og almen oplysning 

› Hovedtilskudsyder skal godkende vedtægter 

› Museet må ikke udskille genstande, kunstværker etc. 

› Museet skal være tilgængelig for offentligheden 

› Vederlagsfri adgang for skoleelever 

› Udarbejdelse af arbejdsplaner 

› Etc. 
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VEDTÆGTERNES FORMÅLSPARAGRAF 

Vedtægterne angiver institutionens formål, men ofte i generelle 

vendinger. 

 

Vedtægterne for ARoS Aarhus Kunstmuseum: 

› ”ARoS Aarhus Kunstmuseum har til formål at forestå driften af et museum for 

kunst, at indsamle dansk og udenlandsk kunst og formidle denne såvel nationalt 

som internationalt samt at forestå forskning.” 

 

Loven og vedtægterne beskriver og begrænser aktivitetsområdet. 
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GOD LEDELSE I KULTURINSTITUTIONER  
 
 
      
  
        
       

Anbefalingerne indeholder et afsnit om forholdet til tilskudsyder og 

andre interessenter. Der anbefales følgende: 

› Pkt. 2.1.1: 

• Det anbefales, at bestyrelsen til stadighed sikrer klarhed om institutionens forhold til den 

tilskudsyder(e) og de formelle krav, forudsætninger og forventninger (herunder f.eks. 

politiske juridiske, styringsmæssige og etiske), der følger af modtagelsen af tilskud og den 

offentlige interesse i midlernes anvendelse. 

› Pkt. 2.1.2: 

• Det anbefales, at bestyrelsen og direktionen sikrer, at institutionen opfylder de krav, 

tilskudsyder og andre måtte stille, samt at tilskudsyder rettidigt informeres om væsentlige 

ændringer i institutionens forhold.  

› Pkt. 2.1.3: 

• Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger, hvordan kontakten til tilskudsyder tilrettelægges.  

Trods overskriften nævnes ikke andre interessenter. 
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ER TILSKUDSYDER EJER?   

Tilskudsyder vil aldrig anse sig som ejer: 

› Samarbejdet skal ske på ”armslængde” vilkår, således at myndigheden ikke 

blander sig i den daglige drift. 

› Tilskudsyder udfører dog en række af de funktioner, der normalt er omfattet af den 

traditionelle ejerbeføjelse især: 

› Godkendelse af vedtægter, tilsyn og kontrol. 

› Samtidig har tilskudsmyndigheden sanktionsbeføjelser.  

 

Bør institutionen betragte tilskudsyder som ejer? 

› Muligt svar følger ! 
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HVOR LIGGER MAGTEN? 

Analysér, hvor magten ligger, såfremt der indtræder uforudsete 

begivenheder, fx afvigelser på enkeltområder 

 

› økonomisk  

› fagligt 

› etc. 

 

Bruges magten? Svar følger.  
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ER DER EN ”BENEFICIAL OWNER”? 

› I hvis interesse drives institutionen? 

› Hvilke succeskriterier gælder for denne institution? 

› Er disse interesser og kriterier statiske eller ændrer de sig over 

tid? 

 

› Hvordan tilpasses drift og ledelse til at opfylde forventningerne? 
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MUSEETS INTERESSENTER 

ARoS’ interessenter i en ikke-prioriteret rækkefølge: 

› 1. Publikum generelt 

    opdelt på  

• børn 

• studerende (55.000 studerende i Aarhus) 

• børnefamilier 

• pensionister 

• kunstinteresserede / ikke kunstinteresserede. 

    og opdelt geografisk 

› 2. Erhvervslivet 
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INTERESSENTER FORTSAT 

      opdelt efter forskellige interesser 

› 3.  Sponsorer 

› 4.  Kommunen og det offentlige 

› 5.  Universitetet 

› 6.  Politikerne 

› 7.  Andre museer 

› Etc., idet der sikkert er glemt nogen 



SIDE 

SIDE 21 

SUCCESKRITERIER 

ARoS Aarhus Kunstmuseum har drøftet sine succeskriterier og i en 

ikke-prioriteret rækkefølge blev følgende nævnt: 

› 1. Økonomisk veldrevet 

› 2. Kunstfaglig kvalitet 

› 3. Høje besøgstal 

› 4. Internationalt udsyn og virkning 

› 5. Innovation 

› 6. Samfundsgavnlighed 

› 7. Medvirker til branding af byen 

› 8. Virksomhedens habitus (ordentlighed, hæderlighed mv.) 

› 9. Høj grad af fondsstøtte 

› 10. Store indtægter og opbakning fra sponsorer 

› 11. Forskning 

› 12. Uddannelse 
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ALLE INTERESSENTER ER  
BENEFICIAL OWNERS 

Succeskriterierne og interessenternes forskellige interesser er ofte 

modstridende, og må afbalanceres. 

› Er højt besøgstal positivt, hvis det er på bekostning af kvalitet? 

› Er dyb forskningsindsats positiv, hvis det er på bekostning af besøgstal? 

› Er anerkendelse hos ligestillede museer positivt, hvis anerkendelse mangler lokalt? 

› Er et flot økonomisk resultat positivt, hvis medarbejdere mistrives? 

 

Tilsvarende vil gælde for andre institutioner, herunder for friskolerne. 
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NØGLETAL FOR AROS  2005-2014 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Resultat -3.800.000 1.700.000 -200.000 -3.200.000 -900.000 2.600.000 5.300.000 2.700.000 800.000 1.100.000

Egenkapital -2.900.000 -1.200.000 -1.400.000 -6.700.000 -8.000.000 -5.400.000 -100.000 2.600.000 3.400.000 4.500.000

Off. tilskud 17.900.000 21.800.000 22.700.000 23.100.000 24.200.000 24.300.000 24.100.000 24.500.000 24.800.000 24.900.000

Egen indtjening 20.300.000 32.500.000 31.000.000 29.400.000 29.800.000 32.100.000 58.300.000 71.300.000 43.500.000 44.300.000

Antal besøgende 329.000 373.000 232.000 215.000 201.000 222.000 523.000 551.000 568.000 536.000
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INDGRIBEN !! 

Medio 2009 ønskede Aarhus Kommune en analyse af ARoS’ 

økonomi og udpegede Deloitte som konsulent. 

Der blev nedsat en styregruppe fra kommunen og fra ARoS, der 

gennemgik: 

 

› 1. budgetlægning 

› 2. likviditetsstyring 

› 3. resultater 

› 4. mulige fremtidige scenarier 

› 5. konkrete handlingsplaner 
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KONKLUSION 

                                                  ? 
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KONKLUSION? 

1. Tag anbefalingerne i pkt. 2 MEGET alvorligt 

2. Betragt hovedtilskudsgiver som en slags ejerrepræsentant og 

informer udførligt, men bevar uafhængigheden ved altid at være 

på forkant.   

3. Identificer alle de forskellige interessegrupper og anse dem som 

”beneficial owners” fra hvem du afleder din kompetence og 

behandl dem med den respekt, der tilkommer en ejer. 

4. Opdyrk politisk musikalitet, så man opfanger de skiftende trends i 

samfundet og tilpas institutionen løbende. 

5. Tilpas bestyrelsen, så den kan imødekomme ovenstående 

anbefalinger 
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CARSTEN FODE 
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Carsten Fode beskæftiger sig primært med alle typer opgaver inden for selskabsret, såvel vedrørende kapitalselskaber som 

personselskaber, generel erhvervsret og fondsret og rådgiver klienter i forbindelse med omstruktureringer og generationsskifter. 

Herudover har Carsten mange års erfaring i bestyrelsesarbejde og er medlem af bestyrelsen i såvel ejerledede erhvervsvirksomheder som børsnoterede 

selskaber. Carsten er endvidere medlem af flere fondsbestyrelser, herunder formand for ARoS Aarhus Kunstmuseum. 

Carsten har være udpeget af Erhvervsstyrelsen som granskningsmand på ebh-fonden og har gennem de sidste fire år bistået statens selskab for 
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ledelsesansvar i pengeinstitutter. 

Carsten har desuden mange års erfaring som voldgiftsdommer, specielt i selskabs- og erhvervsretlige tvister. 
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