
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOT AT  

Havnebestyrelsers sammensætning 

 
Danske Havne har foretaget en undersøgelse af havnebestyrelsernes sammen-
sætning til brug for Havnelovudvalgets arbejde. 
 
Der er en meget betydelig erhvervsmæssig involvering i danske havne – i forret-
ningen og i bestyrelsesarbejdet. Selvom kommunalbestyrelserne udpeger havne-
bestyrelserne, er der fokus på de kompetencer, der samlet set er behov for i 
havnebestyrelserne. Kommunalbestyrelserne benytter sig derfor i stort omfang 
af muligheden for at udpege bestyrelsesmedlemmer udenfor kommunalbestyrel-
sens kreds. Bred erfaring og forskelligartede kompetencer er derfor repræsente-
ret i havnebestyrelserne.  
   
Danske Havne har med udgangspunkt i Danske Havnes medlemskreds under-
søgt sammensætningen i havneaktieselskaberne, selvstyrehavnene og de kom-
munale havne. Undersøgelsen er gennemført for de nuværende havnebestyrelser 
og havneudvalg, der som hovedregel er udpeget pr. 1. januar 2010. Der er også 
foretaget en sammenligning med bestyrelserne i sidste kommunale valgperiode – 
nemlig 2006-2009, selvom ikke alle følger samme periode. 
 
For havneaktieselskaber og selvstyrehavne 
 
Der er lavet en opdeling på andelen af kommunalbestyrelsesmedlemmer  og 
ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer.  
 
Andelen af ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør en majoritet i havne-
aktieselskabernes bestyrelser. Havneaktieselskaberne har siden deres etablering 
som hovedregel haft en målsætning om at få en bredere repræsentation. Derfor 
har andelen af ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer ligget højt. Der er sket 
mindre forskydninger mellem havnene – men status quo er opretholdt. 53 % af 
bestyrelsernes medlemmer har ikke samtidig plads i kommunalbestyrelsen.  
 
I selvstyrehavnene er andelen af bestyrelsesmedlemmer, der ikke samtidig sidder 
i kommunalbestyrelsen, også høj og stigende. I 2010 udgør andelen af ikke-
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kommunalbestyrelsesmedlemmer 41 % af bestyrelsesmedlemmerne mod 34 % i 
2009 i selvstyrehavnenes bestyrelser. Altså en markant stigning.  
 
Udover at se på sammenfald mellem medlemskab af kommunalbestyrelsen og 
havnebestyrelsen har Danske Havne også undersøgt de enkelte medlemmers 
erhvervsmæssige erfaring. Det er i denne forbindelse defineret: bestyrelsesmed-
lemmet skal have egen erfaring fra ledelse og økonomisk ansvar i private virk-
somheder og/eller have bredere erfaring med bestyrelsesarbejde i private virk-
somheder.  
 
Denne vurdering er foretaget både i forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmer 
og ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer. Tilsyneladende tiltrækker det er-
hvervsmæssige aspekt af havnebestyrelsesarbejdet også de kommunal-bestyrel-
sesmedlemmer, der har en bred erhvervsmæssig erfaring. I alle tilfælde er ande-
len ganske stor. Der er sket visse mindre forskydninger mellem de to perioder i 
de enkelte havnebestyrelser, hvilket til dels udlignes ved den sumeriske fremstil-
ling. En række havne har medarbejderrepræsentanter, de er ikke medtaget her.       
    
Bestyrelsesmedlemmer fordelt efter medlemskab af kommunalbestyrelse 
og erhvervserfaring 

A/S 2006-09 A/S 2010

Selvstyre. 2006-09 Selvstyre. 2010

Ikke kommunalbestyrelsesmedlemmer uden erhverserfaring

Kommunalbestyrelsesmedlemmer uden erhverserfaring

Kommunalbestyrelsesmedlemmer med erhverserfaring

Ikke kommunalbestyrelsesmedlemmer med erhverserfaring
 

Kommunale havne 
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De kommunale havne er en del af den kommunale forvaltning. Blandt de 100 
udvalgsmedlemmer, der er i de 19 undersøgte havne, har kun en kommune valgt 
at pege på 2 medlemmer uden for kommunalbestyrelsen. Nogle kommuner har 
nedsat en havnebestyrelse, mens andre har havnene under Teknik- og Miljøud-
valget. Der er ikke foretaget en opdeling på, om medlemmerne har egen er-
hvervserfaring. Der er i øvrigt en tendens til at udvalgene beskæres i antal.   
 
 
Kilde:  
Datagrundlaget er baseret på 8 havneaktieselskaber, 21 selvstyrehavne og 19 
kommunale havne. Herudover har Danske Havne et par medlemmer med 
anden organisation. Kendetegnet for disse er, at bestyrelserne primært er sam-
mensat af en kreds af fiskere. Oplysningerne er indhentet i samarbejde med 
havnene i perioden medio december 2010 til medio januar 2011.      


