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Problemet med den manglende ejerindfly-
delse i selvejende institutioner
av professor JØRGEN NØRGAARD

1. Indledning

Et interessentskab ejes af interessenterne, et kommanditselskab af komman-
ditisterne og komplementarerne, et andelsselskab af andelshaverne, et aktie-
selskab af aktionærerne, et anpartsselskab af anpartshaverne osv. Den en-
kelte medejers indsigt i selskabets forhold og mulighed for at kontrollere
udviklingen varierer meget — fra den direkte, daglige indflydelse i mange
interessentskaber til deltagelse i den årlige generalforsamling i store aktie-
selskaber — , men det er dog fælles træk, at målet med selskabets drift er at
skabe et overskud til ejerne, at ejerne kan følge med i, om dette mål nås, og at
ejerne kan tage sagen i deres egen hånd, hvis de finder resultatet for dårligt.
For ejerne er det — groft sagt — målet, at indtægterne bliver så store som
muligt, og omkostningerne så små som muligt. Enhver fejlslagen be-
stræbelse på at nå disse mål mærkes af ejerne på pengepungen — og vejen
herfra til intervention er erfaringsmæssigt kort. Med et eksempel: Ingen
ejerkreds nærer betænkeligheder ved at aflønne selskabets ledelse højt, når
blot ledelsen er sit honorar værd — men dermed er det også sagt, at ejerne
vagtsomt følger såvel ledelsens aflønning som ledelsens effektivitet.

En selvejende institution (en fond) har ingen ejere. En indtjent eller
sparet krone i den selvejende institution er ikke ensbetydende med en ekstra
krone til fordeling mellem en bestemt, afgrænset kreds af personer — ejerne.
Med det ovenfor nævnte enkle eksempel: Hvem følger med i, om ledelsen i
en selvejende institution er sin løn værd? Hvem skrider ind, hvis ledelsen er
ineffektiv, eller bevilger sig selv for høje honorarer? Hvorledes foretager man
en sådan indgriben?

I flere af de nordiske lande udfoldes der i disse år bestræbelser på at
udforme en mere detaljeret lovgivning om selvejende institutioner end den
hidtidige. Ethvert lovgivningsinitiativ møder problemet med den mang-
lende ejerindflydelse i de selvejende institutioner. Hvorledes skal man bedst
muligt substituere den årvågenhed, hvormed en ejer følger sin investering?
— De følgende sider er ment som et indlæg i denne debat, der må foregå alle
steder, hvor man beskæftiger sig med indførelse af nye lovregler om selv-
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ejende institutioner, hvorfor debatten må have interesse for alle jurister, der
som et led i deres arbejde eller på anden vis har med selvejende institutioner
at gøre. Nærværende indlæg prætenderer ikke at være udtømmende, men
alene at beskæftige sig med nogle af de vigtigere sider af problemet.

Før de enkelte emner behandles, forekommer det at være hensigtsmæssigt
med nogle få bemærkninger af terminologisk karakter.

En selvejende institution har følgende retlige karakteristika:
a) En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue.
b) Et bestemt formål.
c) Rådighedsbeføjelserne er overladt til en selvstændig ledelse. Ingen

fysisk eller juridisk person udenfor institutionen har ejendomsret til institu-
tionens formue.

d) Institutionen kan som sådan erhverve rettigheder og påtage sig for-
pligtelser — det vil sige, at den har selvstændig retsevne.

De selvejende institutioner kan opdeles i de erhvervsdrivende og de ikke-
erhvervsdrivende (de kapitalforvaltende). Afgrænsningen mellem de to
grupper kan foretages på forskellig vis. I det følgende er selvejende institu-
tioner anset som erhvervsdrivende, såfremt de

a) leverer varer eller udfører tjenesteydelser, for hvilke de normalt mod-
tager vederlag, eller

b) driver virksomhed med salg og udlejning af fast ejendom, eller
c) gennem besiddelse af aktier, anparter eller kapitalandele i øvrigt re-

præsenterer flertallet af stemmerne i en erhvervsdrivende virksomhed (dat-
tervirksomhed) eller dog gennem bestemmelser i vedtægter, fundats eller
aftale har en bestemmende indflydelse over dattervirksomheden,
alt medmindre erhvervsvirksomheden er af begrænset omfang eller udgør en
uvæsentlig del af den selvejende institutions samlede formue.

2. Registrering

I samme omfang, som man ønsker at skabe et eller flere surrogater for den
manglende ejerindflydelse i selvejende institutioner, må man nødvendigvis
have en registrering af disse. I alle de nordiske lande har udgangspunktet
været, at der ikke er nogen registreringspligt, og at det er en frivillig sag at få
institutionens fundats stadfæstet/konfirmeret hos det offentlige — hvorved
man opnår, at institutionen undergives et vist tilsyn af det offentlige.
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Der synes i dag at være enighed om, at de selvejende institutioner er
vokset så meget i antal, at de direkte eller indirekte beskæftiger sig med
erhvervsvirksomhed i et så betydeligt omfang, og at deres eksistens følgelig
influerer på anden lovgivning — specielt skattelovgivningen — i et sådant
omfang, at det er ønskeligt med en registreringspligt for alle selvejende
institutioner. Man kan diskutere, om det er nødvendigt at registrere selv
ganske små selvejende institutioner — man kan i øvrigt også diskutere, om
der ikke bør indføres et minimumskapitalkrav for fremtidige fonde —, men
effektivitetshensyn synes at tale for, at alle selvejende institutioner regi-
streres, hvormed ikke være sagt, at alle regler i fondslovgivningen skal gælde
for de ganske små selvejende institutioner.

Med den sidste bemærkning er det forudskikket, at registreringspligt nok
har en vis præventiv virkning i sig selv, fordi det er mere risikabelt at
foretage uhæderlige dispositioner i en selvejende institution, som er kendt af
offentligheden, end i en fond, som helt og holdent lever i det skjulte, men at
registreringspligt og dermed skabelsen af et særligt register for selvejende
institutioner — et fondsregister — først og fremmest er et redskab. Én gang
etableret vil fondsregisteret være det værktøj, der muliggør, at (nye) regler
om pligt til indsendelse af årsregnskab, granskning, tilsyn med overskudsan-
vendelse osv. bliver effektive regler.

3. Krav til fundatsen

En selvejende institution skabes i langt de fleste tilfælde ved en gave — et
gavebrev — eller ved en testamentarisk dispostion, og typisk ved samme
lejlighed udarbejdes de vedtægter, den fundats, som er grundlaget for den
selvejende institutions fremtidige virke. Jo bedre arbejdet med fundatsens
oprettelse er gjort, jo mindre bliver mulighederne for misbrug af den selv-
ejende institution, og jo mindre bliver problemet med den manglende ejer-
indflydelse.

Der er ingen grund til at betvivle, at der normalt nedlægges et godt og
betydeligt arbejde i oprettelse af fundatser — dels fordi selvejende institutio-
ner er tiltænkt et langt liv, dels fordi permutationsretten er begrænset, hvilket
eksempelvis tilsiger, at stifteren gør sig ganske klart, hvad han vil medtage
under angivelsen af fondens formål. Dette forhindrer jo imidlertid ikke, at
fondslovgivningen stiller visse mindstekrav til fundatsen. For den omhygge-
lige og kyndige koncipist vil det tænkeligt være en selvfølge, at fundatsen skal
indeholde de og de oplysninger og en stillingtagen til de og de problemer,
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men for den mindre veludrustede koncipist kan de i loven opstillede mind-
stekrav blive en støtte. En lovgivning om selvejende institutioner bør ikke
udelukkende være en opregning af præceptive regler, der forbyder eller
begrænser familiefonds, stiller krav om en vis mindstekapital, påbyder med-
arbejderrepræsentanter og repræsentanter for det offentlige i ledelsen, og
hvad der ellers måtte kunne opnås (politisk) flertal for, men bør også — vel
endda først og fremmest — indeholde et så vidt muligt komplet system af
deklaratoriske regler, som træder til, hvor stifterens og fundatskoncipistens
talent og forudseenhed slap op. Mellem de præceptive regler og de deklara-
toriske befinder sig — blandt andre — de regler, som fastsætter, hvad
fundatsen i hvert fald skal indeholde bestemmelser om. I formen er de
pågældende lovregler påbud, men i realiteten giver de i vidt omfang stif-
teren/koncipisten en opfordring til at eftertænke, om han er tilfreds med, at
"hans" selvejende institution bliver underlagt fondslovgivningens deklara-
toriske regler, eller om han ønsker andre retningslinier fastsat — og da
hvilke? (inden for de grænser som lovgivningens præceptive bestemmelser
udstikker).

Opstilling af mindstekrav til fundatsen er således en af de måder, hvorpå
man kan søge at formindske problemet med den manglende ejerindflydelse i
selvejende institutioner. Jo højere ambitionsniveau, man har med hensyn til
det offentliges mulighed for at føre effektivt tilsyn med forvaltningen af de
selvejende institutioner, jo flere og jo mere detaljerede krav må man opstille
— specielt krav om fundatsbestemmelser vedrørende formål, kapital, le*
delse, regnskab og revision, samt anvendelse af overskud.

4. Ledelsen

4.1. Indledning

Som det vil være fremgået af de tidligere anførte eksempler, ligger problemet
med den manglende ejerindflydelse i de selvejende institutioner ikke mindst
i, at institutionens ledelse forvalter midler, som ikke tilhører en bestemt
afgrænset personkreds — ejerne. Risikoen for ineffektiv ledelse forøges, og
navnlig vokser faren for, at den selvejende institutions omkostninger ikke
bliver holdt i ave — specielt ledelseshonorarerne i videste forstand, det vil
sige ikke blot egentlige lønninger, men allehånde tillægsydelser, og ikke blot
honorarer til ledelsen selv, men også vederlag og ydelser tildelt andre under
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omstændigheder, som giver anskuelsesundervisning i begreber som nepo-
tisme og protektion.

Det er klart, at den manglende ejerindflydelse i selvejende institutioner
ikke medfører, at bestyrelse og direktion står frit i henseende til dårlig
ledelse og forbrug af fondens midler, så længe der blot ikke er gennemført en
lovgivning om selvejende institutioner. Den almindelige straffelovgivning
kan ramme de groveste former for misbrug, og selv uden lovbestemmelser
herom er det givet, at bestyrelsesmedlemmer og direktører i en selvejende
institution kan ifalde erstatningsansvar overfor institutionen for den skade,
som de forsætligt eller uagtsomt måtte have tilføjet den under udførelsen af
deres hverv (på samme måde som de vil kunne blive erstatningspligtige
overfor fondens kreditorer og eventuelt også overfor personer, som ville have
modtaget ydelser — eller større ydelser — fra den selvejende institution,
såfremt den havde været ledet forsvarligt).

Ikke desto mindre må det antages, at man i en lovgivning om selvejende
institutioner vil optage de fra aktieselskabslovgivningen velkendte regler om
ledelsens erstatningsansvar — suppleret med en bestemmelse om, at der
meddeles det offentlige som tilsynsmyndighed kompetence til at anlægge
sådanne erstatningssøgsmål ved domstolene. På samme måde må det for-
ventes, at man fra aktieselskabslovgivningen vil overføre principperne om, at
et bestyrelsesmedlem eller en direktør ikke må deltage i behandlingen af
spørgsmål om aftaler mellem den selvejende institution og ham selv eller om
søgsmål mod ham selv eller om aftaler mellem institutionen og tredjemand
eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der
kan være stridende mod institutionens, at bestyrelsesmedlemmer og direktø-
rer i en erhvervsdrivende fond ikke må udføre eller deltage i spekulationsfor-
retninger vedrørende kapitalandele i dattervirksomheder, og at de enkelte
medlemmer af en erhvervsdrivende fonds bestyrelse og direktion ved deres
indtræden i ledelsen skal give bestyrelsen meddelelse om deres mulige
kapitalandele i dattervirksomheder, lige som de skal give meddelelse om
senere erhvervelse og afhændelse af sådanne andele.

Hvis sådanne regler suppleres med en pligt til at føre en bestyrelsesproto-
kol, hvori alle beslutninger vedrørende den selvejende institution indføres,
og i øvrigt kombineres med regelsæt om regnskab og revision, jfr. herom under
hovedafsnit 5, og om tilsyn, jfr. herom under hovedafsnit 7, vil der være
opnået en betydelig gardering mod dårlig ledelse og direkte misbrug af
selvejende institutioners midler. Det vil måske også være rigtigst at stille sig
tilfreds med en regulering af denne type, så vist som enhver lovgivning, der
gennem detaljerede regler forsøger at forhindre misbrug foretaget af de — fa
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— uhæderlige, betales med indskrænkninger i de manges handlefrihed. Der
kan dog være grund til at omtale nogle af de forbedrede muligheder for at
skabe et surrogat for den manglende ejerindflydelse, som en mere detaljeret
lovgivning vedrørende ledelsens forhold frembyder.

4.2. Aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, pligt til udtræden af bestyrelsen, afsættelse

af bestyrelsesmedlemmer

Der må altid stilles betydelige krav til den, der skal forvalte andres midler,
specielt når ejeren ikke selv kan kontrollere forvaltningen, eller der ikke er
nogen ejer.

Der bør næppe gælde nogen absolut aldersgrænse — på 70 år — for
bestyrelsesmedlemmer i en selvejende institution. I mange tilfælde vil perso-
ner over denne alder kunne gøre en værdifuld indsats som bestyrelsesmed-
lemmer, specielt måske i kapitalforvaltende fonde. Det vil dog nok være
hensigtsmæssigt at udforme en eventuel lovregel om spørgsmålet, så der
lægges op til, at man udtræder af bestyrelsen for en selvejende institution,
når man fylder 70 år — eventuelt således, at det offentlige som tilsynsmyn-
dighed kan dispensere fra 70 års grænsen. Problemet er typisk mere ømtåle-
ligt i selvejende institutioner end i aktieselskaber og anpartsselskaber, hvor
bestyrelsen vælges — og genvælges — af den mere "upersonlige" generalfor-
samling.

Et bestyrelsesmedlem i en selvejende institution bør næppe have mu-
lighed for at fortsætte, såfremt han er under konkurs.

Der bør tillægges det offentlige som tilsynsmyndighed kompetence til —
under domstolenes kontrol — at afsætte et bestyrelsesmedlem i en selvejende
institution, såfremt han gør sig skyldig i en handling, som medfører, at han
er uværdig til fortsat at beklæde sit hverv. På samme måde bør der gives
tilsynsmyndigheden adgang til at afsætte en person, som på grund af alder
eller længerevarende sygdom har vist sig ude afstand til at beklæde hvervet
— eller som i øvrigt har vist sig åbenbart uegnet. Det er også for så vidt
angår de netop omtalte regler afgørende, at selvejende institutioner ikke har
nogen generalforsamling.

Indfører man regler af den ovenfor i afsnit 4.2 nævnte karakter, vil det
være nærliggende, at udpegelsen af et nyt bestyrelsesmedlem — hvilken
typisk vil blive foretaget af den øvrigt fondsbestyrelse — skal forelægges
tilsynsmyndigheden med henblik på, at denne kan påse, at vedkommende
designerede bestyrelsesmedlem opfylder betingelserne for at beklæde hver-
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vet. Det nye bestyrelsesmedlem skal altså ikke godkendes af tilsynsmyndighe-
den (medmindre fundatsen skulle stille krav herom).

4.3. Kan stifteren og ham nærstående være bestyrelsesmedlemmer i en selvejende institu-

tion?

Som nævnt ovenfor i hovedafsnit 1, foreligger der kun en selvejende institu-
tion, såfremt institutionens formue uigenkaldeligt er udskilt fra stifterens
formue. Det er ikke nogen fjerntliggende følge heraf præceptivt at bestemme
i en lov om selvejende institutioner, at stifteren og visse med ham nært
beslægtede personer ikke kan udgøre bestyrelsens flertal (specielt ikke hvis
man vil forbyde eller begrænse adgangen til at oprette familiefonds) — men
for det første kan en regel af dette indhold forekomme unødig hård i relation
til selvejende institutioner med et almennyttigt formål, og for det andet fører
en sådan regel let med sig, at selvejende institutioner bliver oprettet af
aktieselskaber eller anpartsselskaber, hvorover den eller de personer, der i
realiteten stifter den selvejende institution, har en bestemmende indflydelse.
Ingen af de to indvendinger mod den skitserede regel vedrørende bestyrel-
sens flertal synes uovervindelige, dels fordi man for så vidt angår det først-
nævnte problem arbejder med begrebet "almennyttig" (almenvelgørende) i
anden lovgivning (navnlig skattelovgivningen), dels fordi man må kunne
hente inspiration til løsningen af det sidstnævnte problem i konkurslovgiv-
ningens regler om begrebet "nærstående" — men det er givet, at man her
står ved en af de korsveje, hvor det måske er værd at renoncere på en
detaljeret lovgivning og overlade det til domstolene gennem anvendelse af
de ovenfor under afsnit 4.1 omtalte mere almindelige sanktionsregler at
ramme misbrug.

4.4. Vederlag m.v. til ledelsen

Det er næppe udtryk for misantropi at frygte for resultaterne af en fri adgang
for bestyrelsen til at fastsætte vederlag til bestyrelsesmedlemmer, og en
regel, hvorefter de samlede ydelser fra den selvejende institution til de
enkelte bestyrelsesmedlemmer (løn, fri bolig, fri bil, jagtret o.s.v.) skal
godkendes af tilsynsmyndigheden, forekommer derfor nærliggende. Hvis et
bestyrelsesmedlem udover at varetage de overordnede ledelsesfunktioner,
der er typiske for medlemsskab af en bestyrelse, tillige virker som direktør,
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forretningsfører, driftsleder eller lignende og derved tager del i den selv-
ejende institutions daglige ledelse, må en principiel regel om, at vederlag til
bestyrelsesmedlemmer skal godkendes af tilsynsmyndigheden, udstrækkes
således, at godkendelsen refererer sig til den totale værdi af de ydelser,
vedkommende modtager fra fonden — være sig som Celestin eller som
Floridor. Antager man dette, behøver man ikke en — i øvrigt næppe heldig
— regel om, at en direktør i en selvejende institution ikke kan være medlem
af bestyrelsen, men kan nøjes med at overføre de fra aktieselskabslovgiv-
ningen kendte principper om, at en direktør ikke må være formand for
bestyrelsen, og at flertallet af bestyrelsens medlemmer skal bestå af personer,
der ikke er direktører i den selvejende institution.

En bestemmelse som den ovenfor skitserede om godkendelse af vederlag
til bestyrelsesmedlemmer kan suppleres med en mere almindelig regel om,
at der ikke kan tillægges stifteren, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktø-
rer eller personer, der indtager en ledende stilling i en selvejende institution,
andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der må anses for
sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og at tilsvarende gælder
for disse personers nærtbeslægtede. Hvis en sådan regel, der kommer til at
virke som et påbud til bestyrelsen, optages i et regelsæt vedrørende uddeling
og overskudsanvendelse (jfr. herom nedenfor i hovedafsnit 6), vil tilsynsmyn-
digheden, hvis øjne vagtsomt vil følge netop fondens uddeling og overskuds-
anvendelse, kunne give reglen et effektivt indhold — under domstolenes
kontrol.

Den manglende ejerindflydelse gør det mere betænkeligt, at en selvejende
institution yder lån — hvormed må ligestilles at stille sikkerhed for lån — til
sine bestyrelsesmedlemmer eller direktører eller til personer, der indtager en
ledende stilling i institutionen, end at et aktieselskab/anpartsselskab yder
lån til bestyrelsesmedlemmer eller direktører. Det må derfor være nærlig-
gende at overveje en lovregel om, at aftaler om sådanne lån er ugyldige. Der
kan næppe være tvivl om, at dette resultat er det rigtige i hvert fald for så
vidt angår lån til den selvejende institutions stifter (på linie med lån til
fondens revisor), og det bør grundigt overvejes, om man vil åbne mulighed
for, at en selvejende institution med tilsynsmyndighedens samtykke kan yde
lån til et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller disse personers nærtbe-
slægtede. Beslutter man sig for en sådan dispensationsmulighed, og far et
medlem af bestyrelsen eller en direktør et lån på gunstige vilkår, vil det
gunstige moment i disse vilkår være en del af det samlede vederlag, der er
undergivet de ovenfor i afsnit 4.4 omtalte regler.
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4.5. Skal det offentlige have repræsentanter i ledelsen?

Kapitalforvaltende fonds har ikke en organisation, som gør problemet om
medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen aktuelt, og for så vidt angår de
erhvervsdrivende fonde er formentlig alle enige om, at de fra aktieselskabs-
lovgivningen kendte regler skal tilpasses og overføres til de selvejende insti-
tutioner.

Det er et langt vanskeligere problem, om der skal være repaesentanter
udpeget af det offentlige i de selvejende institutioners bestyrelser. Problemet
er i høj grad af politisk karakter, og mistilliden er betydelig — hos alle
berørte parter.

I betragtning af emnet for nærværende indlæg er der først og fremmest
grund til at påpege, at den manglende ejerindflydelse i selvejende institutio-
ner — dette, at der ikke direkte er nogen ejer, som kontrollerer ledelsen —
principielt ikke kan kompenseres ved, at det offentlige udpeger en eller flere
repræsentanter til bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem — også et bestyrelses-
medlem udpeget af det offentlige — bliver uundgåeligt involveret i det
forretningsmæssige ansvar, specielt naturligvis i erhvervsdrivende fonde.
Han bliver ikke en vogter — men en af dem, der skal vogtes på. Som
tilsynsmyndighed må det offentlige ikke engageres på tilsvarende vis i det
forretningsmæssige ansvar; det er uforeneligt med rollen som tilsyn. Sagt på
en anden måde: Det offentliges kontrol med selvejende institutioner sker i
egenskab af tilsynsmyndighed, og et eventuelt bestyrelsesmedlem udpeget af
det offentlige vil ikke (kunne) sidde i en selvejende institutions ledelse som
tilsynets forlængede arm.

Det kan ikke afvises, at tilstedeværelsen af et bestyrelsesmedlem udpeget
af det offentlige kan have en præventiv effekt på de øvrige bestyrelsesmed-
lemmer, om disse måtte have intentioner om at træffe beslutninger, hvorved
den selvejende institutions interesser vanrøgtes. Som det vil være fremgået
af det ovenfor anførte, er det dog meget vanskeligt at begrunde et ønske om
offentlige repræsentanter i selvejende institutioners bestyrelse med en hen-
visning til problemet med den manglende ejerindflydelse. Skal det offentlige
være repræsenteret i bestyrelsen — i de større selvejende institutioner — må
det vel snarere være begrundet i en idé om ad denne vej at kunne skabe
koordination mellem på den ene side en ønsket generel udvikling på et felt, f.
eks. indenfor forskning, og på den anden side de bidrag, som en given fond i
henhold til sit formål yder til forskning på det samme område. Det er dog
nok et stort spørgsmål, om ikke sådanne mål bedre nås ved, at det offentlige
får adgang til at udpege en sagkyndig observatør til fonde med formål af

11



124 Jørgen Nørgaard

almennyttig karakter — eventuelt således, at den sagkyndige observatør kan
udpeges ad hoc. Med en observatørstatus af denne art kan det offentliges
repræsentant udmærket øve indflydelse på, hvem der kommer til at nyde
godt af den selvejende institutions overskud, men han bliver ikke involveret i
de forretningsmæssige beslutninger og det forretningsmæssige ansvar.

5. Årsregnskab og revision

Generalforsamlingen i et aktieselskab har ikke mange obligatoriske opgaver,
men den har i alt fald én — at træffe afgørelse om godkendelse af årsregnska-
bet. Den manglende ejerindflydelse i selvejende institutioner manifesterer
sig bl. a. ved, at der ikke afholdes nogen generalforsamling, og det må derfor
være klart, at reglerne om årsregnskab og revision ikke kan være lempeligere
for erhvervsdrivende selvejende institutioner end for aktieselskaber. Proble-
met er, på hvilke punkter kravene bør skærpes i forhold til aktieselskabslov-
givningen (herunder regnskabslovgivningen vedrørende aktieselskaber).

Det vil navnlig være nærliggende at substituere generalforsamlingens ret
ifølge aktieselskabsloven til at stille krav til revisor vedrørende revisionen
med en ret for det offentlige til som registreringsmyndighed og tilsynsmyn-
dighed vedrørende fonde at fastsætte generelle forskrifter om revisionens
gennemførelse i den enkelte selvejende institution. Derudover bør det over-
vejes at give registreringsmyndigheden og tilsynsmyndigheden beføjelse til
at pålægge revisor at give oplysninger om den selvejende institutions for-
hold. Fondens bestyrelse skal selvsagt underrettes om indholdet af en såle-
des hos revisor rekvireret udtalelse, og den bør ikke uden videre være
offentligt tilgængelig, således som erhvervsdrivende selvejende institutioners
regnskaber og revisionsberetninger i øvrigt i princippet bør være det.

For så vidt angår kapitalforvaltende selvejende institutioner er behovet
for en indgående lovregulering vedrørende årsregnskab og revision mindre
end ved erhvervsdrivende fonde, men problemet med den manglende ejer-
indflydelse — den manglende generalforsamling — er principielt det samme.
Også for de kapitalforvaltende selvejende institutioner må det være ud-
gangspunktet, at årsregnskabet er offentligt tilgængeligt, og den ovenfor
omtalte regel om, at revisor skal efterkomme de krav vedrørende revisionen,
som måtte blive stillet af det offentlige som tilsynsmyndighed, bør også
gælde for disse fonde.
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6. Uddeling og overskudsanvendelse

Flere af de ovenfor i hovedafsnittene 1—5 omtalte regler har til hensigt at
sikre, at de selvejende institutioners overskud bliver så stort som muligt.
Hvis en selvejende institutions årsregnskab udviser et overskud, hvis dette
overskud ikke opsluges af udækkede underskud fra tidligere år, og hvis
fonden har et formål "uden for sig selv" — altså ikke blot det formål at drive
(erhvervs)virksomhed — opstår problemet med at sikre, at der bliver foreta-
get uddeling af overskuddet med tillæg af overførte beløb fra tidligere år til
de formål, der er fastsat i fundatsen. Der er ingen ejere, der selv kan kræve
deres andel af overskuddet udbetalt — bag formålsangivelsen i fondens
fundats skimtes en række institutioner og personer, der mere eller mindre
klart kan være kandidater/favoritter til at få del i det pågældende års
uddeling fra fonden, men typisk vil ingen af dem have noget retskrav, som
kan indtales ved domstolene.

Det er klart, at der udover hensynet til de formål, der er angivet i den
selvejende institutions fundats, er et hensyn til fonden selv, som kan have
behov for konsolidering gennem henlæggelser, og at det som udgangspunkt
er fondsbestyrelsens opgave at foretage denne afvejelse mellem uddeling og
henlæggelse. Den selvejende institutions fundats kan foreskrive henlæggel-
sernes størrelse, men typisk stilles der i fundatsen kun krav om en vis
mindstekonsolidering, og under alle omstændigheder må bestyrelsen —
eventuelt gennem permutation — have adgang til at foretage rimelige hen-
læggelser. Problemet om den rette afvejelse mellem uddeling og henlæggelse
kan i praksis forekomme på den måde, at bestyrelsen i en fond — specielt en
erhvervsdrivende fond — foretager utilstrækkelige henlæggelser, hvilket bør
løses ved, at det offentlige som registreringsmyndighed og tilsynsmyndighed
foreskriver, at der foretages større henlæggelser. Oftest er problemet imid-
lertid det modsatte — at uddelingen til fondens formål bliver så beskeden, at
misforholdet til institutionens midler (den løbende indtjening såvel som
formuen) springer i øjnene. Med henblik på disse situationer bør der til-
lægges tilsynsmyndigheden kompetence til at henstille til en selvejende
institutions bestyrelse at føre en mere ekspansiv uddelingspolitik, og således
at tilsynsmyndigheden om nødvendigt kan bevæge sig fra en henstilling til
en optagelse af forhandlinger og videre til et pålæg — det sidstnævnte kun
såfremt bestyrelsens uddelingspolitik indebærer fare for en krænkelse af den
selvejende institutions fundats, og alt under betoning af at kompetencen til
at fastsætte uddeling principielt tilkommer fondens bestyrelse.
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7. Tilsyn

Det offentliges rolle som tilsynsmyndighed er fremhævet gang på gang i de
foregående hovedafsnit, og det skulle være fremgået heraf, at problemet med
den manglende ejerindflydelse i selvejende institutioner næppe lader sig løse
tilfredsstillende, medmindre det offentlige etablerer sig som tilsynsmyn-
dighed — med den hovedopgave at overvåge, at lovgivningen og den enkelte
selvejende institutions fundats overholdes.

De kapitalforvaltende selvejende institutioner synes derudover at kunne
ba^re en regel om, at en fondsbestyrelse ikke uden tilsynsmyndighedens —
forudgående — samtykke må medvirke til dispositioner, der efter den selv-
ejende institutions forhold er af indgribende betydning med henblik på
fundatsens overholdelse. En sådan regel kan erhvervsdrivende fonds måske
ikke leve med, men for så vidt angår disse selvejende institutioner kan man
overveje at overføre det fra aktieselskabslovgivningen kendte begreb gransk-
ning, således at tilsynsmyndigheden kan iværksætte granskning af nærmere
angivne forhold vedrørende fonden, herunder dens forvaltning og regn-
skaber. Antallet af iværksatte granskninger vedrørende aktieselskaber og
anpartsselskaber har hidtil været meget beskedent, men dels kan det ikke
afvises, at granskningsinstituttets blotte eksistens har en præventiv effekt, og
dels er ledelsens muligheder for misbrug større i selvejende institutioner end i
aktieselskaber — netop på grund af den manglende ejerindflydelse i fondene.

Spørgsmålet om den nærmere organisation af tilsynsmyndigheden — et
tilsyn udøvet af fagministerier eller af et ministerium eller af et særligt
(nyoprettet) fondstilsyn; et tilsyn udøvet centralt eller decentralt, o. s.v. . ..
— skal ikke drøftes i nærværende indlæg.

8. Afslutning

Det er en selvfølge, at problemet med den manglende ejerindflydelse i
selvejende institutioner, eksemplificeret ved den manglende generalforsam-
ling, ikke kan legitimere indførelse af en hvilken som helst tilsyns- og
kontrolregel i en lovgivning om selvejende institutioner, herunder om
erhvervsdrivende fonde — man må passe på ikke at udvikle et generalfor-
samlingssyndrorn.

Der er imidlertid ikke tvivl om, at den manglende ejerindflydelse i selv-
ejende institutioner bevirker, at man ikke blot kan overføre eksempelvis
aktieselskabslovgivningens regler til en lovgivning vedrørende fonde. De
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foregående bemærkninger i nærværende indlæg skulle gerne have vist, at der
er mange strenge at spille på for den, der med lovgivningsinstrumentet i
hånden vil forsøge at løse problemet med den manglende ejerindflydelse i de
selvejende institutioner.

15


