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Kurset er målrettet kommunalpolitikere, der bliver med-
lem af en bestyrelse i vand-/spildevands-, affalds- og 
fjernvarmeselskaber. Formålet er at give kommunalpo-
litikere i disse bestyrelser et solidt grundlag for arbejdet 
i bestyrelseslokalet, og hvordan man udvikler og driver 
effektive selskaber. Både når det gælder aktieselskaber, 
§ 60-selskaber og andre selskabsformer. 

Udbyttet af kurset vil være en større forståelse for de di-
lemmaer, man bliver mødt med som kommunalpolitiker 
i bestyrelsen for et forsyningsselskab – uanset om man 
er nyt eller erfarent bestyrelsesmedlem. Kurset træner 
kommunalpolitikere i at identificere dilemmaerne og de 
forhold, man skal have for øje i håndteringen af dem. 

Baggrunden for kurset skal bl.a. ses i lyset af det øgede 
fokus på forsyningssektoren og bestyrelsernes ageren fra 
politisk side, i medierne og i omverdenen generelt. Sam-
tidig bliver forsyningsbestyrelserne stillet over for stadig 
flere og mere komplekse dilemmaer fx i krydsfeltet mel-
lem ejerønsker, bestyrelsesansvar og kundernes behov. 

Kurset tilrettelægges med udgangspunkt i netop de 
situationer og dilemmaer politikere i bestyrelsen for et 
forsyningsselskab, vil komme i berøring med. 

KL har udviklet kurset i samarbejde CBS Bestyrelsesud-
dannelserne og COK. Alle deltagere får efter kursets af-
slutning et kursusbevis fra CBS Bestyrelsesuddannelserne.

Blandt de temaer, der vil indgå på kurset, er: 
 • Bestyrelsesansvar, habilitet, de juridiske rammer og 

regulering af forsyningsselskaber.
 • Aktivt ejerskab og dilemmaer i spændingsfeltet mel-

lem ejer, myndighed og kunder. 

 • Planlægning og tilrettelæggelse af bestyrelsens ar-
bejde – årshjul, dagsordener, fortrolighed mv.

 • Strategi og bestyrelsens rolle i strategiprocessen.
 • Overvågning og evaluering af selskabets værdiska-

belse.
 • Bestyrelsens ansvar og rolle i forbindelse med fra-

salg, fusioner og opkøb af selskaber.

På kurset vil deltagerne møde en række undervisere og 
facilitatorer fx:  

 • Bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen, DONG
 • Bestyrelsesformand Leo Larsen, HOFOR og BIOFOS
 • Steen Thomsen, professor CBS
 • Ken L. Bechmann, professor CBS
 • Anders Stubbe Arndal, partner, Kromann Reumert
 • Torben Bender, partner, EY

Kursets form og varighed:
 • Undervisningen er casebaseret, og alle cases er byg-

get op omkring dilemmaer fra forsyningssektoren.
 • Til at facilitere case-diskussionerne indgår enten en 

professor fra CBS, en bestyrelsesformand eller en 
ledende partner fra et advokathus.

 • Kurset strækker sig over tre hele dage. Først to sam-
menhængende dage og den tredje dag cirka en 
måned senere. 

 • Der udbydes fem kurser forskellige steder i landet i 
perioden marts-november 2018. 

Pris og tilmelding:
Prisen for kurset er 15.000 kr. plus moms pr. deltager. 
Der vil blive åbnet for tilmelding den 1. januar 2018. Der 
er plads til maks. 40 deltagere på hvert hold. Hvis du har 
spørgsmål til kurset, kan du kontakte chefkonsulent i KL 
Kalle Syberg Kjær på kak@kl.dk eller 3370 3566.

KL tilbyder nyt kursus til kommunalpolitikere, der bliver medlem  
af en bestyrelse i forsyningssektoren i den nye valgperiode.  

Bestyrelsesuddannelserne


