
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOTAT 

Danske Havne tager temperaturen på havnebestyrelserne  

 

Kombinationen af kommunalt ejerskab til havnene og ønsket om 
forretningsmæssig udvikling og drift af havne, afspejler sig i de behov, der er til 
bestyrelsernes sammensætning og erfaring med kommerciel drift.  
 
Danske Havne følger udviklingen. Der kommer stadig flere bestyrelses-
medlemmer med erhvervserfaring fra det private erhvervsliv. Der kommer 
stadig færre kommunalbestyrelsesmedlemmer.  
 
Mest markant er udviklingen i de kommunale selvstyrehavne. Andelen af 
havnebestyrelsesmedlemmer, der samtidig er medlemmer af kommunal-
bestyrelsen, udgjorde i 2006 65 pct. I 2014 er andelen faldet til 56 pct. Hele 80 
pct. af bestyrelsesmedlemmerne har i dag erfaring fra privat virksomhed.   
 
Organisering og præmisser    
 
Danske Havnes medlemshavne er forskelligt organiseret. Pligter og rettigheder 
hænger sammen med organisationsformerne. 
 
Havne kan organiseres som kommunale havne, kommunale selvstyrehavne, 
kommunale aktieselskaber eller private havne. Danske Havnes medlemskreds 
dækker alle typer. Der er pt. 7 aktieselskabshavne, 28 selvstyrehavne, 24 
kommunale havne og 9 havne med anden organisationsform.  
 
Havne er reguleret af havneloven. Det er ejeren, typisk kommunen, der træffer 
valg om organisationsform. Det er også ejeren, der udpeger bestyrelsen.  
 
Der er interesse for at komme i havnebestyrelsen. Både blandt kommunal-
bestyrelsesmedlemmer og blandt andre. Kommunalbestyrelserne benytter sig i 
vidt omfang af muligheden for at hente bestyrelsesmedlemmer med kommerciel 
erfaring uden for kommunalbestyrelsen, når bestyrelserne i selvstyrehavne og 
aktieselskabshavne skal sammensættes.    
 
Havnebestyrelserne repræsenterer derfor stor erfaring og forskelligartede 
kompetencer. Danske Havne har med udgangspunkt i medlemskredsen 
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undersøgt bestyrelsernes sammensætning. Det er undersøgt for hver af de 3 
organisationsformer: kommunale havne, kommunale selvstyrehavne og 
kommunale aktieselskabshavne.  
 
Generelt følger udpegning af havnebestyrelsesmedlemmer i de fleste havne den 
kommunale valgperiode. Det betyder, at der udpeges/vælges bestyrelse for en 4-
års periode begyndende 1.januar 2014. Ikke alle følger samme periode eller de 
har brugt mere tid på at sammensætte den rigtige bestyrelse. Derfor er der et 
mindre antal havne, der endnu ikke har sammensat deres bestyrelser. I de 
tilfælde har vi valgt at medtage dem med den siddende bestyrelse pr. 20. marts 
2014.    
 
De kommunale havne er en del af den kommunale forvaltning. Det betyder, at 
der nogle steder nedsættes et havneudvalg, hvis medlemmer er medlemmer af 
kommunalbestyrelsen. Andre steder varetages havnens anliggender af f.eks. 
Teknik og Miljø udvalget under kommunalbestyrelsen. De kommunale havne er 
altså kendetegnet ved, at det er kommunalbestyrelsesmedlemmer, der varetager 
opgaven.     
 
Der er ikke taget højde for, at en række havnebestyrelser har medarbejder-
repræsentanter i bestyrelsen.     
 
Kommunale aktieselskaber  
 
Aktieselskaberne har siden deres etablering efter havneloven i 2000 haft en 
målsætning om at få en bredere repræsentation. Derfor har andelen af ikke-
kommunalbestyrelsesmedlemmer ligget højt. Der er samlet set kommet færre 
bestyrelsesmedlemmer, da Horsens Havn har skiftet status fra a/s havn til 
selvstyrehavn. Herudover har et par havne nedsat antallet af bestyrelses-
medlemmer.  
 
Der er en majoritet blandt bestyrelsesmedlemmerne, der ikke også samtidig er 
kommunalbestyrelsesmedlemmer. Men det er en andel, der ligger ret konstant 
på 53 %, og har gjort det siden 2006.   
 
Men erfaring fra privat virksomhed er en kompetence, som flere og flere 
havnebestyrelsesmedlemmer har, uanset om de er kommunalbestyrelses-
medlemmer eller ikke. I denne forbindelse er erfaring fra privat virksomhed 
defineret som, at bestyrelsesmedlemmet skal have egen erfaring fra ledelse og 
økonomisk ansvar i private virksomheder og/eller have bredere erfaring med 
bestyrelsesarbejde i private virksomheder.  
 
Hele 70 pct. af bestyrelsesmedlemmerne i a/s bestyrelserne kommer med 
erfaring fra det private erhvervsliv. Andelen udgjorde til sammenligning 63 pct. i 
både 2006 og 2010.    
 
Andelen af ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke har erfaring fra 
private erhvervsvirksomheder, udgjorde i 2006 12 pct. mens det i de nye 
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bestyrelser kun er 2 pct., der har den erfaring, når de tager sæde i 
havnebestyrelsen.       
 
Figur 1: Bestyrelsesmedlemmer fordelt efter medlemskab af 
kommunalbestyrelse og erhvervserfaring 2006, 2010 og 2014 – kommunale 
aktieselskaber 
 
 
     A/S- havne 2006- 2009             A/S-havne  2010-2013                       A/S-havne 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kommunale selvstyrehavne   
 
I de kommunale selvstyrehavne er andelen af bestyrelsesmedlemmer, der ikke 
samtidig sidder i kommunalbestyrelsen, også høj og fortsat stigende.  
 
Det er fortsat majoriteten af havnebestyrelsesmedlemmerne, der også er 
medlemmer af kommunalbestyrelsen. Men andelen af medlemmer, der ikke er 
medlemmer af kommunalbestyrelsen, er steget fra 35 pct. i 2006 til 41 pct. i 
2010 og ved udpegelse af de nye bestyrelser fra 2014 til 44 pct.    
 
Også i de kommunale selvstyrehavne er der udbredt erfaring fra kommerciel 
virksomhed.  
 
I 2006 havde 33 pct. erfaring fra privat virksomhed. I 2010 var tallet steget til 55 
pct., og i de nye bestyrelser har hele 80 pct. af medlemmerne erfaring fra private 
virksomheder. Tendensen er klar både hos alle bestyrelsesmedlemmer uanset 
om de samtidig er medlemmer af kommunalbestyrelsen eller ej.     
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Figur 2: Bestyrelsesmedlemmer fordelt efter medlemskab af 
kommunalbestyrelse og erhvervserfaring 2006, 2010 og 2014 – kommunale 
selvstyrehavne 
 
Selvstyrehavne 2006-2009              Selvstyrehavne 2010- 2013                Selvstyrehavne fra 2014
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kommunale havne 
 
De kommunale havne er en del af den kommunale forvaltning. Nogle 
kommuner har nedsat et havneudvalg, andre har valgt at havnene behandles af 
f.eks. Teknik og Miljøudvalget eller et andet stående kommunalt udvalg. 
Kendetegnende er, at alle er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Der er ikke 
foretaget en opdeling af, om medlemmerne har erfaring fra privat virksomhed.     


