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Velkommen til kulturledelse.dks første MAGASIN!

I sommeren 2014 åbnede kulturledelse.dk i erkendelse af, at der mangler et mødested for 
kulturledere og art managers i dansk kunst og kultur med fokus på de enkelte lederes gerning 
og den lange række udfordringer, som danske kulturinstitutioner og kunstvirksomheder står 
overfor. For at give inspiration og dele viden i et relativt nyt fagområde, har vi opsøgt forskere 
og undervisere på flere af landets universiteter, påbegyndt en interviewrække med ledere fra 
store og små kulturinstitutioner samt skrevet reportager fra relevante konferencer og kultur-
begivenheder 

I efteråret udvidede vi med livearrangementer i et SALON-koncept, der skaber et konkret 
mødested, hvor de enkelte ledere inviteres til at dele overvejelser og erfaringer om personlige 
valg og dilemmaer

Og nu er det tid til den næste satsning: Et digitalt magasin, der tematiserer større tendenser 
i det danske kulturliv. I dette første nummer er temaet bestyrelser i selvejende kulturinsti-
tutioner. 

I magasinets første artikel om kulturledelse.dk fremgår de konkrete målsætninger for det nye 
forum. Artiklen anskueliggør, hvordan vi ønsker at ændre den offentlige debat om kravene 
til kulturledelse og art management. Der er brug for en holdningsbaseret tilgang til ledelse 
af kulturinstitutionerne og vi vil alle have gavn af en mere reflekteret diskussion af f.eks. kul-
turlivets formål og kulturpolitiske emner. Vi inviterer derfor også til meningstilkendegivelser 
ved at tilbyde plads til blogposts og debatindlæg på hjemmesiden.

I samarbejde med Dagens Dagsorden, der er et forum og samlingspunkt for offentlige be-
styrelser, udgiver vi Jens Nielsens artikel om behovet for at udvikle bestyrelsesarbejdet på en 
afgørende måde. Foruden Nielsens artikel bringer vi en række interviews med betydnings-
fulde stemmer i kulturlivet, som bl.a. følger op på Kulturministeriets vejledning fra 2011 om 
”God ledelse i selvejende kulturinstitutioner”, som landets kulturinstitutioner i dag forventes 
at benytte i deres bestyrelsespraksis. Til sidst i magasinet bringer vi desuden en reportage fra 
konferencen ”Bestyrelsens Strategiske Fodaftryk”, arrangeret af Dagens Dagsorden i efteråret 
2014, hvor en række talere var inviteret for at tilbyde de deltagende bestyrelsesmedlemmer 
inspiration og nye perspektiver i diskussionen om det strategiske bestyrelsesarbejde.

Vi vil gerne takke Jens Nielsen for artikelbidraget og Jørgen Ulrik Jensen og Jens Kristian 
Sommer fra Dagens Dagsorden for et godt samarbejde omkring udgivelsen af artiklen. Vi vil 
også takke Flemming Lindeløv, Lars Liebst, Ole Winther, Ulla Schaltz og Rasmus Adrian for 
de velovervejede udtalelser og interviews, man kan læse her i magasinet. 

God læsning!
Redaktionen

FORORD
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Kulturledelse.dk 
Af Peter Hanke 

Der eksisterer en lang række mytologiske forestil-
linger om, hvor svært eller måske umuligt det er at 
lede kunstnere, og hvilke helt specielle instinkter 
man som leder skal være i besiddelse af for at forstå 
de indre motivationsfaktorer og følsomme reak-
tionsmønstre, som kunstnere typisk er behersket af. 
På den anden side skal man samtidig forstå økono-
miske begrænsninger og organisatoriske vilkår, der 
ser ud som mange andre lederes situation. Ledelse 
i kulturlivet er ikke nødvendigvis mere indviklet 
end i andre sektorer, der har mange lignende – og 
stadigt stigende – besværligheder med at fastholde 
medarbejdernes motivation og fokus på virksom-
hedens trivsel og retning.

Som udgangspunkt kan vi både betragte ledelse af 
kunst og kultur som noget helt særligt og samtidig 
som en generel ledelsesform. I selve termen ”art 
management” er det særlige indlejret, da der ikke 
er andre veldefinerede områder i samfundet, hvor 
et særligt præfiks har vundet hævd. Man taler f.eks. 
ikke om bank management eller medicine manage-
ment, som noget fagligt specifikt eller som en pro-
fessions særkende.

Omvendt er der også en vis overdrivelse indlemmet 
i begrebet, da der naturligvis er mange helt alminde-
lige og rutineprægede aspekter af administration, 
beslutningsforløb og ledelse af personale, der kan 
varetages af enhver type manager – opgaver, der 
ikke afviger fra andre ledelsesopgaver på nogen be-
tydelig måde.

Som regel opdeles opgaverne for nemheds skyld i 
administration og kunstnerisk ledelse; én person 
til at holde budgetterne og en anden til give den 
gas på kreativ vis. Denne dikotomi er formodent-
lig en af årsagerne til, at art management betragtes 
som noget specielt, da få andre brancher tillader en 
ansvarsfraskrivelse af denne art blandt toplederne. 

Selvfølgelig skal der være kompetent ledelse på alle 
relevante områder i en kunstvirksomhed – man må 
evne kunstnerisk jugement såvel som administra-
tivt overblik.

Der er paradoksalt nok ingen egentlig formel for 
succes i kunst- og kulturproduktion. I modsætning 
til andre områder, hvor strategiprocesser og bran-
chekendskab sikrer et minimum af kontinuitet og 
dermed et bundniveau for driften, er de gode resul-
tater inden for kunst og kultur tæt forbundet med 
fænomener som en svært definerbar tidsånd, poli-
tiske strømninger og smagsudviklingen hos publi-
kum – høj risiko og uden garanti for, at man hæver 
sig over det almindelige.
 
I konventionel økonomisk forstand lever langt de 
fleste kulturinstitutioner og kunstprojekter derfor 
et ret sparsomt liv. Der har aldrig været store penge 
i at engagere kunstnere, og det er til stadighed en 
vanskelig balancegang at forene æstetiske formål 
eller kulturarvens kvaliteter med de økonomiske 
muligheder for en kunst- eller kulturleder. I særde-
leshed i en tid, hvor der er megen fokus på økono-
miske rationaler; aldrig har der været talt så meget 
om penge i kunst og kultur som i disse år.
 
Kulturlederen skal altså beherske en særlig evne til 
at nedtone snakken om de økonomiske besværlig-
heder og bevare fokus på kunstens muligheder –  
eller bedre: lære at fremhæve den værdi og menings-
skabelse, der rækker ud over pengelogikken.

Det er disse generelle overvejelser om udfordringer 
og dynamikker, som ledelse i kulturinstitutioner 
indebærer, der tilsammen udgør den grundlæggende 
præmis i kulturledelse.dks arbejde og tiltag for at 
skabe større viden om og indsigt i kulturledelsens 
mange aspekter.
 

Hvorfor er art management, eller kulturledelse, noget særligt og hvilke særlige 
vilkår gør sig gældende for ledere i kulturlivet?



skribent 
Peter Hanke 

Stifter af 
kulturledelse.dk.

 
ph@exart.dk
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Best practice
Et af disse tiltag er ambitionen om at afsøge og mar-
kere konturer af best practice inden for kulturledelse. 
Best practice er et af tidens mange buzzwords, som 
bør anvendes med forsigtighed. Men at søge efter 
det gode eksempel og det dygtigste forbillede er for-
bundet med en idealistisk og reflekteret holdning 
til den gerning, man har besluttet sig for som leder. 
Dels ved at indrømme, at man fortsat kan lære en 
hel del og dels ved at glæde sig over, at det er mu-
ligt at finde gode løsninger i en ret ensom praksis. 
Det gode eksempel i lederskabet tager den endeløse 
række af paradokser og dilemmaer, som enhver 
kulturinstitution mødes med, alvorligt, og skaber 
mulighed for at generalisere med omtanke.

At søge efter den bedste praksis blandt kulturlederes 
mangfoldige metoder og løsninger på besværlige 
situationer og tilsyneladende umulige paradok-
ser, er derfor udtryk for en reflekteret projektion 
af det individuelle, personlige lederskab. Gennem 
beskrivelsen af én kulturleders sæt af løsninger og 
personlige, passionerede tilgang til fagets krav og 
lederskabets vilkår og omstændigheder, kan en anden 

leder spejle sig på en relevant måde, hvis løsnin-
gerne og eftertanken er tilstrækkeligt originale og 
gennemtænkte.

Når kulturledelse.dk ønsker at opsøge og fejre det 
gode lederskab og den bedste praksis inden for 
kulturledelse og  art management, er det derfor en 
bestræbelse på at gå imod strømmen i samfunds-
udviklingens fokus på standardisering og regelsty-
ring.

Artiklen fortsætter på næste side >

flickr: mmarsupilami
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kulturledelse.dk ønsker at etablere et uafhængigt 
internetbaseret medie og en forskningsbaseret 
ressourcesamling for art management i Danmark. 
kulturledelse.dk skal være et forum for udveksling 
af viden, dybdegående diskussioner og udvikling 
af ideer med henblik på at styrke debatten om 
kunstens position i samfundet, formidlingen af 
kunst og kulturarv i Danmark og forbedre ledelse 
og organisation af kunst- og kulturvirksomheder.

Det er ambitionen at skabe et konsistent medie og 
en ressourceportal, som samtidig er et dynamisk 
mødested for alle i Danmark, der interesserer sig for, 
hvilken rolle kunsten og kulturen spiller i samfundet 
samt ledelse af kunst- og kulturorganisationer.

Formålet med projektet er at fokusere systematisk 
på følgende tre områder:

1. Ledelse og organisation i kulturlivet
kulturledelse.dk ønsker at kaste et
nuanceret og dybere blik på kvaliteterne i 
ledelse af landets kulturinstitutioner, pro-
jekter og virksomheder, der har til formål 
at organisere kunst, kulturarv og kultur-
formidling. Den traditionelle opdeling 
i administration og kunstnerisk ledelse 
er for primitiv, og den dygtige leder, der 
evner at forene dette og de vellykkede 
ledelsesprocesser har mere at byde på.

Vi ønsker:

•   at stimulere nuværende og kommende        
     kulturledere i deres gerning
•   at identificere best practice i 
     kulturlivet
•   at fejre det succesfulde lederskab

2. Kunstens position i samfundet
Debatten om kunsten i samfundet tager 
som regel udgangspunkt i enten velfærds-
samfundets nytteetiske normer eller i 
den rene æstetiske autonomi. Offentlige 
samtaler og polemik om kunstens værdi, 
betydning og vigtighed i samfundet bliver 
skiftevis rituel og skinger. Vi ønsker:

•    at øge relevansen i diskussionerne om   
      kunstens position i samfundet
•    at udvikle forbedrede 
      evalueringskriterier for kunsten og       
      kulturlivet
•    at skabe et æstetisk udgangspunkt 
      for diskussionen om best practice i    
      kulturledelse

3. Forskningsformidling
Landets uddannelsesinstitutioner har i 
de sidste ti år øget fokus på art manage-
ment og ledelse i området mellem stat 
og marked, og nye studieforløb i form 
af valgfag og studieretninger inden for 
emnet er allerede etableret. Eksempler på 
dette er Music/Arts Management på In-
stitut for Kunst og Kulturvidenskab ved 
Københavns Universitet, Music Manage-
ment-uddannelsen på Rytmisk Musik-
konservatorium i København, Art Manage-
ment- og Culture Management-valgfag 
udbudt på Copenhagen Business School, 
Performance Design-uddannelsen på 
Roskilde Universitetscenter og Leisure 
Management-uddannelsen på University 
College Sjælland. Vi ønsker:

•     at samle forskere og underviseres   
       erfaringer
•     at formidle undersøgelser og
       forskningsresultater
•     at opbygge en ressourcesamling til      
       ære for studerende såvel som for        
       undervisere
•     at inspirere praktikere i kulturlivet til  
       at søge ny viden
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Kulturinstitutioner under pres 
Af Jens Nielsen

Denne artikel vil diskutere, om bestyrelser i kultur-
institutioner skal redefinere sig selv, deres arbejds-
form og rolle, så de får mulighed for at gennemføre 
radikalt ændrede videns- og innovationsprocesser? 
Og de dermed bedre formår – sammen med resten 
af organisationen – at sætte sig i front som lyskastere 
og diskursstemmer i den samfundsmæssige og kultur-
politiske udvikling.

Bestyrelser under pres for at følge med 
Det er nu tre et halvt år siden, at Kulturministeriet 
lod ”God ledelse af selvejende kulturinstitutioner” 
udkomme (Liebst 2011). Det var et nødvendigt 
skrift, som pointerede, at den lære, børsnoterede 
selskaber og andre virksomheder på godt og ondt 
havde gjort mht. bestyrelsers arbejde og relationer, 
også kunne finde anvendelse – i en tilpasset form – 
i selvejende kulturinstitutioner. Og at de tillige burde 
finde anvendelse. Siden har flere tilskudsgivende 
myndigheder forlangt af tilskudsmodtagerne, at de 
skulle arbejde efter anbefalingerne i dette skrift. 

Henstillinger og påbud gør det ikke alene, og det 
er min fornemmelse, at institutionernes bestyrelser 
ikke altid formår at holde sig disse principper for 
øje. Alene den betydelige inerti i kommunernes 
konstitueringspraksis betyder, at anbefalingen om 
en begrænsning af politiske medlemmer af besty-
relserne mange steder ikke følges. En forsknings-
indsats om implementeringen og effekterne af  
”God ledelse”-principperne kunne være ønskelig. 

 

Udgivelsen kom i kølvandet på den bølge af corpo-
rate governance-diskussioner i det internationale 
erhvervsliv, der havde fokus på en mere ansvarlig 
og balanceret afvejning af ejerinteresser og direk-
tionsbeføjelser, som fandt sted omkring årtusind-
skiftet. En udløsende faktor var Enron-skandalen i 
Houston, Texas i 2001, der viste en uhørt stor asym-
metri mellem aktieejere, bestyrelse og direktion, 
og som førte til det store energiselskabs konkurs. 
Herhjemme fik vi Nørbyudvalgets rapporter i 2001 
og 2005 om selskabsledelse, og i årene efter udkom 
anbefalinger for professionelle sportsklubber, kul-
turevents og endelig kulturinstitutioner – alle fra 
Kulturministeriet. Den seneste version af anbefal-
ingerne fra Komiteen for God Selskabsledelse er fra 
maj 2014 (Komiteen for God Selskabsledelse 2014). 

Men allerede siden 2011 er der sket forandringer 
i kulturinstitutionernes omgivelser, som sætter 
bestyrelserne på nye prøver. En række fusioner er 
blevet igangsat i museumsverdenen på det arkæ-
ologiske område og på andre områder. Nogle til-
skudsydere forlanger, at kulturinstitutioner sam-
arbejder tættere om administrative funktioner og 
evt. fusionerer disse processer. 

Kulturpolitikken og skolereformen har sat en stor 
streg under betydningen af kulturinstitutionernes 
børne- og ungestrategier, og den generelt stramme 
styring i den langvarige økonomiske krise sætter 
konstant kulturinstitutionerne under et økonomisk 
pres. Danmarks Radios kvaler med at holde en-
semblerne i live er et spektakulært eksempel.  

Kulturinstitutionernes situation presses konstant af ændret brugeradfærd, støtte-
forhold, politisk fokusskift, teknologiens udvikling og kunstarternes stadige ud-
differentiering og hybridisering. Bestyrelser og institutionsledere sejler i oprørte 
vande. Er tænkningen om strategisk kulturledelse – cultural governance – i trit 
med udfordringerne?

Nye krav til bestyrelsen
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Arbejdsopgaver er blevet til projekter
I det offentlige har velfærdsinnovation og innova-
tionsledelse bredt sig som to blandt flere strategier 
for at opfylde kravet om mere velfærd til flere borgere 
for færre midler. Scharmers Teori U er blevet en re-
ferencebibel for mange i forvaltningerne, og i såvel 
offentlige som private virksomheder fortolkes ar-
bejdsopgaverne i stigende omfang som projekter, 
der skal finde nye svar og nye løsninger. Innovative 
projektgruppeprocesser og teambuilding er blevet 
fokusområder for ledere.

Og samtidig med den større tillid til de innovative 
ressourcer i organisationerne forlanges evidens for 
de opnåede effekter. Kvantitative evidenskrav og 
den sproglige argumentation for de opnåede for-
dele af offentlige investeringer i omsorg, dagpleje, 
undervisning og kultur gøres mere og mere mar-
kante som beslutningsgrundlag. Det samme gælder 
bevillingerne fra de private fonde.

Dannelse, oplysning og kulturarv er blevet
en fortidig betragtning
Der forventes turismeindtægter, branding, løsning 
af integrationsproblemer, sociale og sundhedsmæs-
sige problemer med meget mere til gengæld for kul-
turinvesteringerne. 

Alt dette forrykker til stadighed den tænkning, kul-
turinstitutionerne mødes med fra det omgivende 
samfund. Kunsten, dannelsen, oplysningen og kul-
turarven som selvindlysende goder, meritgoder, 
bliver en fortidig betragtning. Biblioteker og orkestre 
lukkes natten over, som vi ser i denne tid. Publikum 
bliver mere troløse end før og skifter digital plat-
form og genrer hen over weekenden. Nyt skyder op. 
Produktcyklusserne bliver kortere overalt på vare-
markedet og på det politiske marked. 

Kulturinstitutioner er blevet en del af det 
politiske spil og brugerne vil inddrages
I den demokratiske proces er den organisatoriske 
indflydelse mere og mere betydningsfuld. Politikere 
vil i dialog med lokalsamfundet for at tilføre værdi til 
vælgernes hverdag: Her udgør institutioner, genrer, 
fritidsområder, som har stærke talspersoner med 
et solidt bagland i sektorerne, en helt selvfølgelig 
samtalepartner for politikerne. Det samme gør sig 
gældende på landsplan. Taberne bliver institutioner 
uden bestyrelser, som skal forholde sig embeds-
mandsmæssigt til nedskæringer og lukninger. Og 
som ikke har begejstrede fortalere med bestyrelses-
legitimitet.

For brugernes vedkommende er de interaktive og 
medinddragende tilbud blevet mere og mere efter-
spurgte. Brugerne har ønsker til formidlingsform 

flickr: Marcus Hansson
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Kulturinstitutioner under pres  - nye krav til beSTyrelsen

og indhold, og de medvirker gerne til samskabende 
projekter, som når museer, biblioteker og teatre invi-
terer til workshops med frivillige for at skabe nye 
tilbud til brugerne. 

Sceneskiftet kræver en stærkere bestyrelse
Kulturinstitutionernes ledere står i første række til 
at bevidne dette konstante sceneskift, og de har – vil 
jeg påstå – mere brug for en visionær, handlekraftig, 
vidende og lobbystærk bestyrelse end nogensinde 
før. Lederne har mange forskellige bag- og bevæg-
grunde for at lede en kulturinstitution, og mange af 
dem er rigtig gode til at lægge strategiske tanker op 
til drøftelse i bestyrelserne. 

Kan bestyrelserne følge med? Magter de at være den 
visionære sparringspartner for direktøren? Magter 
de at kæmpe for deres institutioner i tilstrækkelig 
grad? Magter de at hæve beslutningsrummet for 
institutionernes strategiske eksistensbetingelser til 
det højest mulige? Magter de at tænke nyt?

Disse spørgsmål kan ikke besvares af de formelle 
anbefalinger alene, selvom de er vigtige. Man må se 
processuelt og magtteoretisk på spørgsmålet også. 
Jeg har valgt at samle det under, hvad jeg vil kalde 
det organiske perspektiv som kontrast til det for-
melle perspektiv.

Det formelle perspektiv til god ledelse
Med det formelle perspektiv betegnes her de prin-
cipper for cultural governance, som f.eks. findes 
glimrende beskrevet i ”God ledelse af selvejende 
kulturinstitutioner”. Det drejer sig om 

• Vedtægter
• Forholdet til tilskudsyder og andre 
 interessenter
• Bestyrelsens sammensætning og
 organisering
• Bestyrelsens opgaver og ansvar
• Direktion
• Bestyrelsens og direktionens vederlag
• Åbenhed og kommunikation
• Regnskab, budget og årsrapport
• Risikostyring og intern kontrol
• Revision
• Stiftelse

Jeg henviser til udgivelsen for en nøjere beskrivelse. 
Den kan hentes på Kulturministeriets hjemmeside 
(Liebst 2011).

Disse formelle rammer udgør efter min opfattelse 
helt nødvendige forudsætninger for, dels at en be-
styrelse kan fungere sammen, dels at den kan fungere 
sammen med den daglige ledelse, så den kan tilføre 
værdi til institutionen. Disse anbefalinger bør være 
kendt og jævnligt rekapituleret i enhver bestyrelse. 

Det organiske perspektiv til god ledelse
Det organiske perspektiv betegner i denne artikel de 
gruppesociale, socialpsykologiske og fænomeno-
logiske aspekter, som er nødvendige for at forstå den 
konkrete, kollektive adfærd og de enkelte medlem-
mers fortolkning heraf i bestyrelsers arbejde. Hvis 
bestyrelser skal bringe sig selv i sync og samklang, 
er gruppens fælles antagelser og værdier samt de 
enkelte bestyrelsesmedlemmers fortolkninger af 
det, der sker, nødvendige komponenter at tage i 
betragtning. Hertil hører også følelser, menings-
skabelse samt kulturelle og irrationelle adfærdstræk 
hos mennesker.

Det er nødvendigt at forstå de dynamiske processer 
i teams, ligesom det er nødvendigt at se på de mu-
ligheder, de formelle rammer giver for at fremme 
gruppedynamiske processer i bestyrelsen, som er 
gunstige for institutionen. 

Kort kan man sige, at det formelle perspektiv på be-
styrelsernes arbejde angiver formen og opgaveind-
holdet i arbejdet. Det organiske perspektiv sætter 
kød og blod på skelettet. Det synliggør menneskers 
måde at kommunikere på, interagere og skabe me-
ning i deres handlinger, og hvordan dette spiller sig 
ud i bestyrelsesarbejdet. Mennesker beslutter og 
handler - under påvirkning af de formelle strukturer 
i organisationen – som også til stadighed skabes af 
mennesker. 

Kulturinstitutioners dynamiske omgivelser 
modsvares ikke af bestyrelsers arbejdsform 
Det kan se ud som om, at den nedarvede arbejds-
form har unddraget sig de udviklinger, som organi-
sations- og ledelsesteorien generelt har påvist de 
seneste 50 år. 

yrelsen
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Arbejdsformen med 4-8 årlige møder med faste 
dagsordener ordnet i et årshjul er meget rationel, 
men også meget langt fra den dynamik, som ledelse 
af effektive og innovative organisationer normalt 
indebærer. Den egner sig i teorien til stabile pro-
duktionstyper i stabile omgivelser. I dynamiske 
omgivelser med store krav til produkt- og ydelses-
tilpasning vil en mere adhocratisk organisations-
form være normen. 

Organisationsteorien har lært os, at organisationer 
tilpasser sig de givne omverdensbetingelser, så usta-

bile omgivelser fører til mere innovative organisa-
tioner end stabile omgivelser (Mintzberg 2013). De 
vælger også mere organiske strukturer, hvor men-
neskers kompetencer og samspilsformåen betyder 
relativt mere end i mere formaliserede organisati-
oner. I figur 1 illustreres det, hvordan kombinatio-
nen af ustabile omgivelser og et kreativt foranderligt 
produktudbud i fremtiden kan forventes at stille 
langt større krav til bestyrelsers arbejdsindsats og 
brancheforståelse. I øvrigt også en konklusion, 
mange større konsulentfirmaer er nået til. Se f.eks. 
McKinsey Quarterly (McKinsey 2013). 

Figur 1 illustrerer, at vi arbejder i bestyrelser, som om vi agerer i stabile omgivelser. Men 
kulturinstitutioner arbejder med kreative produkter i ustabile omgivelser (4. kvadrant) Figuren 
er inspireret af organisatorisk contingency teori (f.eks. Mintzberg (Mintzberg 2013)) og kreative 
strategier (f.eks. Chris Bilton (Bilton 2010)).

Mødeformen, som den normalt udfolder sig, lægger 
snævre begrænsninger på tilstrækkelige drøftelser i en 
situation, hvor omverdenen er i stadig forandring. 
Nogle bestyrelser har et årligt seminar med et tema 
eller et strategiseminar. Enkelte et helt døgn. 

Men den nødvendige tid til, at en bestyrelse kan 
opnå indsigt i 

• institutionens styrker og svagheder på 
 forskellige strategiske markeder
• institutionens nye og gamle strategiske 
 dilemmaer

• innovationsmulighedernes risici og
 udfaldsfelter
• konsekvenser af forskellige valg 
• lederens performance
• de øvrige bestyrelsesmedlemmers
 intentioner og perspektiver 

er ikke til stede i tilstrækkeligt omfang. 

Mange kulturinstitutioner har været i stand til at 
knytte meget aktive ledelses-, kultur- eller politiske 
personligheder til sig som bestyrelsesmedlemmer. 
Og mødetid er en meget knap ressource. De når 
ikke at lære hinanden at kende, hvis de efter normen 
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arbejder med en rationel beslutningsdagsorden og 
ikke sætter tid af til opbygning af den fælles sociale 
kapital og gensidig tillid. Bare det at sætte de gode 
cultural governance-principper på dagsordenen og 
planlægge bestyrelsens egenevaluering kan være et 
uoverstigeligt problem. 

Som livet leves i kulturinstitutionernes bestyrelser, 
er der derfor stadig mange dysfunktioner – nogle 
afstedkommet af manglende overholdelse af gover-
nance-principperne, mens andre slet ikke forudses 
og reguleres af de formelle anbefalinger. 

Selvom tillid i bestyrelsen og til lederen i mange 
bestyrelseshåndbøger gøres til forudsætninger for 
godt bestyrelsesarbejde, så omtales det ikke som en 
opgave i sig selv. Men det tror jeg, det er.
 

De sociale processer i bestyrelsers arbejde 
skal have selvstændig opmærksomhed
Tiden er ved at være inde til også at formulere anbe-
falinger om bestyrelsers fokus på den sociale kapi-
tal og de gruppedynamiske processer. 

Ifølge min egen erfaring er de bedste bestyrelser 
kendetegnet ved teammæssigt modne og adhocra-
tiske evner.

• De er i stand til at arbejde i et højt uenig- 
 hedsniveau, et højt usikkerhedsniveau 
 og et højt arbejdspres uden at miste tilliden  
 til eller tålmodigheden med hinanden 
 eller lederen. De har hele tiden et mål og
 en praktisk beslutning for øje.

• De arbejder bevidst på at afdække deres  
 egne teamdynamiske processer og person 
 lige bidrag gennem jævnlige samtaler om  
 emnet uden for den egentlige dagsorden.

• De interesserer sig for at drøfte 
 bestyrelsens governance-rolle og 
 arbejdsdelingen i forhold til lederen.

• De lægger mange ekstramøder ind for at  
 håndtere større ad hoc satsninger i 
 samarbejde med lederen (hvis det 
 har governance-karakter).

• De ved, hvornår de skal give lederen plads  
 og ro til at håndtere sit bagland og det
 arbejdsrelaterede netværk.

• De arrangerer selv team- og inspirations- 
 dage (sågar studieture) og holder 
 gerne strategiseminarer med både lederen  
 alene eller – hvis det er opportunt og accepteret  
 med lederen og medarbejderne.

• De evaluerer deres egne målopfyldelser og  
 individuelle bidrag. 

En sådan bestyrelse arbejder som en projektgruppe 
for så vidt, som de tillægger de gruppesociale pro-
cesser afgørende betydning for kvaliteten af arbej-
det. De insisterer på tillid, på at alle skal kunne forstå 
økonomioversigter og have lov at stille ”dumme” 
spørgsmål – og at alle forskelligheder bidrager til en 
samlet værdi for institutionen. Det tager tid at nå en 
sådan modenhed i teamarbejde, og det kræver også 
en fælles vilje til opgaven og til hinanden på samme 
tid.   Artiklen fortsætter på næste side >

skribent

Jens Nielsen er diplomuddannet bratschist og spillede bratsch i ti år i flere 
symfoniorkestre. Herefter tog han en akademisk uddannelse som cand.scient.

pol. og har bl.a. været musikchef for Aarhus Symfoniorkester og kulturchef 
i Greve Kommune. Jens Nielsen er i dag adjunkt ved University College 

Sjælland, ekstern lektor på CBS og konsulent i kulturlivet. Derudover har han 
besiddet en lang række bestyrelsesposter i kulturinstitutioner landet over.
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Ligner bestyrelsesarbejde 
projektgruppearbejde?
En bestyrelse gennemgår nogle interne, sociale ud-
viklingsfaser fra den første start eller ved nyvalg. 
De er givetvis i princippet identiske med de proces-
ser, et projektteam gennemgår, men bestyrelser er 
sjældent bevidste om dem. Og de har selvsagt ikke 
de samme gode muligheder for hyppig interaktion 
som basis for de socialiserende processer

En anerkendt beskrivelse af teamdannelsens faser 
er Tuckmans model (Tuckman 1965). Grupper ud-
vikler sig, siger han, i fire distinkte faser: Forming, 
Storming, Norming og Performing – se Figur 2.

Den formende fase er starten og nyvalgets fase, hvor 
hele (eller en del af) bestyrelsen er uvant med insti-
tutionen, lederen, hinanden og opgaverne i deres 
specifikke form. Hvis nye medlemmer kommer ind 
i en etableret kultur, så er de også uvante med den. 
Man er ny i rollen og usikker på, hvor efterspurgt 
og relevant ens viden er. Ofte anlægger man en høf-

lig og tilbageholdende attitude, som er upersonlig 
og formel. I mangel af klart overordnet lederskab 
(bestyrelser arbejder jo i kollektive processer) lytter 
man til formanden og afventer, hvordan og af hvem 
beslutninger tages. Hvem er førende, og hvem har 
uformel magt? Hvilken rolle i fællesskabet kan man 
se frem til? Man tester måske reaktionerne på en 
enkelt dristig udmelding om et dagsordenspunkt. 
I kulturinstitutioner kan den karismatiske leder få 
stor magt over en bestyrelse i denne fase. 

I den stormende fase er afprøvninger, statuskampe 
og de personlige dagsordener kommet frem i lyset. 
Den afprøvende fase er ovre, og nu etableres der inden 
for rammerne af bestyrelsesdiskussionerne et slags-
mål om magt og indflydelse. Der er uenighed om 
næsten alt, og den enkeltes erfaringer og idiosyn-
krasier præger arbejdet. For institutionslederen kan 
det være en meget vanskelig fase, for man har ikke 
én overordnet governance-leder, men et mange-
hovedet uhyre. Nogle allierer sig mere med lederen 
end med bestyrelsen, og andre markerer mistillid 

Figur 2:
Tuckmans 
firfasemodel

Stadig et 
anvendeligt 
analyseredskab 
trods 50 år på 
bagen.

flickr: James Loesch
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til institutionen som helhed. Ideologier kan fylde 
meget. I bestyrelser med mange politikere eller 
konfliktende repræsentationer (f.eks. arbejdsgivere/
arbejdstagere) kan der være et ønske om at bevare 
denne fase, fordi den er valplads for nødvendige 
politiske markeringer af uenighed. Desværre når 
en del bestyrelser ikke over denne fase. 

I den normende fase er de første erfaringer om 
konstruktive fremgangsmåder, dialogformer og 
holdpræstationer begyndt at indfinde sig. Bestyrel-
sen har opnået så stort kendskab til hinanden, at 
paraderne er kommet ned. En vis rollefordeling er 
bevidst eller ubevidst internaliseret, og der bliver 
større lyst til at konfrontere ufordringerne end hin-
andens positioner. De gruppesociale processer opnår 
måske en fælles bevågenhed.

Teamkompetencer er under udvikling. En fælles 
meningsskabelse i bestyrelsens arbejde er på vej. 
Lederen kan begynde at bruge bestyrelsen som 
kompetent sparringspartner. 

I den performende fase har bestyrelsen nået et ni-
veau af fælles handlen og sammenhængskraft, som 
gør den i stand til at mobilisere hele det samlede 
kompetencesæt, når opgaverne kræver det. Der er 
udviklet en klar kultur med fælles værdier og antagel-
ser, og omverdenen ses som en fælles betingelse og 
udfordring. Eksterne loyaliteter spiller en meget lille 

rolle nu i bestyrelsesmedlemmernes præferencer, 
og alle trækker i samme retning for institutionen. 
For lederen af institutionen kan den stærke identifika-
tion i bestyrelsen både være en styrke og en svaghed. 
Lederen har ikke så let spil som før, men bestyrel-
sen kan levere varen og holde sig fit og i gang gen-
nem selvstændige initiativer på governance-niveau. 

Få bestyrelser med 4-6 møder om året når den per-
formende fase. Og selv om de gør det, er det ikke 
i sig selv en garanti for et optimalt lederskab i en 
foranderlig verden. Bestyrelsen kan bevæge sig ind 
i en komfortzone, fordi alle kender alle og har det 
godt sammen. Udfordringer og knaster undgås rutine-
mæssigt, og en uforanderlighed og konservatisme 
kan sænke sig. En sådan bestyrelse må indføre mod-
sigelsen og risikovilligheden igen for at bevare den 
mentale adræthed, der er nødvendig for at agere i 
ustabile omgivelser. Det stiller krav til principperne 
for rekruttering. 

Arketyper og teamfaser
Jeg har i en tidligere artikel peget på de arketypiske 
træk, som den til forskellige tider fremherskende 
demokrati- og institutionsforståelse har skabt i be-
styrelsestænkningen. Af Figur 3 nedenfor fremgår, 
hvilke hovedtræk jeg mener at kunne identificere i 
bestyrelserne i dag. Jeg henviser til artiklen for en 
nærmere forklaring (Nielsen 2007).

Kulturinstitutioner under pres  - nye krav til besTyrelsen

Figur 3

Seks arketyper 
af bestyrelser på 
kulturområdet 
(Nielsen 2007)
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De seks arketypebestyrelser har forskellige mulig-
heder for at nå frem til den performende fase. ”Den 
Beundrende” bestyrelse når sjældent længere end 
til den formende fase – startfasen. ”Parlamentet” 
og ”Klassekampen” kan være strukturelt determine-
ret til at foretrække den stormende fase – kampfasen. 
”Brugerbestyrelsen” kan være homogen og normen-
de, men har dog også ofte et stort element af egne 
dagsordener og konfrontationer om brugen af den 
fælles institution (f.eks. i kulturhuse, medborger-
huse, øvefaciliteter og lignende). ”Klanen” med 
den dominerende professionsinteresse forholder 
sig ofte også stormende, særligt hvis den admini-
strative ledelse bliver for stærk. 

”Den strategiske” bestyrelsesmodel har de største 
chancer for et performende niveau. Det skyldes 
bl.a. dens fokus på governance-principper og om-
hyggeligt profilbaserede rekrutteringsprocesser. 
Alligevel kan bestyrelsens vej derhen være lang, da 
tid til interaktion mellem bestyrelsesmedlemmer er 
et særdeles knapt gode. 

Generelt kan man sige, at det teamorienterede sam-
arbejde ikke altid står som et ideal i bestyrelser – 
både på grund af mangel på tid til at indøve det, og 
måske også fordi den individuelle indsats eller de 
repræsentative fronter forstås som vigtigere.

Effekterne af en samarbejdende bestyrelse
Den amerikanske forsker og konsulent Solange 
Charas har netop gennemført sit ph.d.-studie ved 
at undersøge amerikanske bestyrelsers samarbejds-
forms betydning for bundlinjen (Charas 2014). 
Hun påpeger, at enkeltpræstationer altid har stået 
i centrum i bestyrelserne og deres egenevaluering. 
Men – surprise – det er samarbejdet, ikke enkelt-
præstationerne, der slår mest ud på bundlinjen. En 
samling kendte life-achievers og high performers 
er ikke nogen garanti for et godt bestyrelsesarbejde. 
Faktisk peger hun på, at i rekrutteringsprofilen er 
samarbejdsduelighed og resultatorientering af højere 
værdi end lang erfaring og imponerende livsbaner. 

Hun har undersøgt og kvantificeret 182 bestyrelses-
medlemmers professionelle, sociale og adfærds-
mæssige kapital. Det sidste – den adfærdsmæssige 
kapital – er udtryk for en kortlægning af personens 
metakognitive og motivationsmæssige adfærd og 

den adfærdsmæssige evne til at møde andre kulturer 
med en passende og forekommende verbal og non-
verbal adfærd. Disse kapitaler, siger Charas, er ikke 
bare udtryk for det enkelte bestyrelsesmedlems 
kvalifikationer, men også styrende for de sociale 
processer, der udfolder sig i bestyrelsens arbejde. 
Hun knytter an til et teamdynamisk kortlægnings-
princip udarbejdet af andre forskere, som belyser, 
i hvor høj grad bestyrelser udvikler et trygt, støt-
tende og inkluderende arbejdsklima, der fremmer 
tillid, engagement, åbenhed og aktiv lytning. Sam-
arbejde, tillid, åbenhed, engagement og handlings-
orientering giver bedre bundlinjeresultater – ifølge 
Charas på et niveau, der er statistisk signifikant. 

Charas er langt fra den eneste forsker, der beskæftiger 
sig med funktionelle og dysfunktionelle bestyrelsers 
sociale træk og effekter, og hun refererer en stribe 
af dem. Denne nye viden bør præge vores tænkning 
om bestyrelsesarbejde og bestyrelsers sammensæt-
ning. 

Kan bestyrelser være innovative?
Svaret på dette spørgsmål trækker generelt set 
over mod et nej. Innovationsteoretikeren professor 
Jean-Philippe Deschamps peger på, at hverken be-
styrelsers tætte dagsordner, deres begrænsede møde-
tid og de mange statusrapporter og kontroller til-
lader, at så risikofyldte og uklare spørgsmål, som 
innovationsledelse indeholder, bliver dagsordensat 
(Deschamps 2013). Innovationen tager man sig af 
i direktionen og nedefter, ser det ud til. Men bestyrel-
sen kan have overordentligt stor betydning for, om 
organisationen tør og kan iværksætte banebryd-
ende innovation. Derfor ved mange bestyrelser 
også godt, siger han, at innovationen har afgørende 
og strategisk betydning for virksomhedens frem-
tidsmuligheder. Innovations-governance bør være 
en helt central del af bestyrelsesarbejdet, og det bør 
være en del af bestyrelsernes strategiske ledelsesop-
gave og inspektionsbeføjelse. Til støtte og opmuntring 
for hele organisationen. 

På Harvard Business Reviews blog gør forskerne 
Michael Useem, Dennis Carey og Ram Charan gældende, 
at bestyrelser må genopfinde sig selv for at kunne gå 
foran i en verden, der ubønhørligt kræver innovation 
(Useem 2014). Flere virksomheders bestyrelser har 
grundlæggende ændret deres arbejdsformer, ned-
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sat ad hoc-grupper på tværs af organisationen og 
medvirket i de vanskelige drøftelser om innovations-
projekters værdi og strategiske betydning. Direk-
tører for succesfulde virksomheder begynder at 
forlange, at bestyrelserne kommer ind i arbejdet og 
ikke forbliver de distante ”business-turister”, som 
kvartårlige bestyrelsesmøder kunne få det til at ligne. 

Det kræver samtidig bestyrelser, der koncentrerer 
sig om færre virksomheder – måske kun en enkelt – 
og er sammensat af visionære, innovationserfarne, 
teknologisk og markedsmæssigt kyndige medlem-
mer. Jurister og revisorer kan man købe ind, de skal 
ikke fylde pladser op i bestyrelsen. 

Innovation er først og fremmest 
en social proces 
Om danske kulturinstitutioners bestyrelser er inno-
vative, skal jeg ikke forsøge at besvare generelt her. 
Jeg har mødt bestyrelser, der var risikotagende, delte 
og sågar inspirerede lederens forandringsstrategier. 
Der findes også bestyrelser, der nødig ser alle direk-
tørens risikable ideer blive til virkelighed. 

I det omfang bestyrelserne rent faktisk er innova-
tive, er det på trods af de formelle rammer og vel 
også på trods af den nødvendige arbejdsdeling mel-
lem den daglige ledelse og governance-niveauet. En 
arbejdsdeling, som kan suspenderes, hvis formålet 
er vigtigt nok, og aftalerne herom er klare. 

Innovation stiller store krav til åbenhed, frygtløs-
hed og afsked med vante mentale modeller. Det er 
en individuel rejse, men det er først og fremmest 
en social proces, som har transformative elementer.

Otto Scharmers ’Teori U’ beskriver
innovationsprocesser
Otto Scharmer beskriver i sin bestseller Teori U, at 
rejsen fra de vante forestillingers verden går gennem 
det at suspendere, omdirigere sansningen og give 
slip på sikker viden og derved nå ned til en dyb fæl-
les lytten til nutiden, til ”kreativitetens kilde” og til 
”den opstående fremtid” (emerging future) – Se 
Figur 4 (Scharmer 2009). Herfra forbinder gruppen 
sig med nye indsigter og fortsætter en bevægelse opad 
mod konkretisering, prototypearbejde og handling. 
Institutioners innovationsprocesser, siger han, for-
bliver ofte oppe i et meget fladt U, en hængekøje, 
hvor værdier og grundlæggende antagelser ikke 
anfægtes. Men det kan ikke kaldes innovation. Det 
ændrer ikke ved den grundlæggende tænkning om, 
hvad et museum er, hvad et bibliotek er, og hvad et 
symfoniorkester er. 

Spørgsmålet er, som jeg indledte med at sige, om 
bestyrelser i kulturinstitutioner skal redefinere sig 
selv og deres rolle, så de får mulighed for at gennem-
føre så radikalt ændrede videns- og innovations-
processer? Skal de træde ind i en rolle, så de virkelig 
formår – i fællesskab med resten af organisationen 
– at sætte sig i front som lyskastere og diskursstem-
mer i den samfundsmæssige og kulturpolitiske ud-
vikling – gennem deres fordomsfrihed, visioner og 
retningssættende nyskabelser? Jeg vil mene, at meget 
taler for det. Og at det i realiteten ikke er muligt at 
komme uden om.

Figur 4: Otto Scharmers U. 
med egne kommentare

I processen med at sige farvel til 
institutionen, som vi kender den, 
og begive sig ud i ukendt lands 
eksperimenter, bremses vi af tre 
stemmer: den dømmende stemme, 
kynismens stemme og frygtens 
stemme. Magter bestyrelsen at passere 
de tre tærskler og forbinde sig med 
kreativitetens kilde i det dybe U?
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Konklusion: Konsekvenser af de ændrede 
samfundsmæssige vilkår for 
kulturinstitutionerne
Denne fortolkning af bestyrelsernes nye udfordringer 
har gennemgribende konsekvenser for den måde, 
vi tænker bestyrelseskompetencer, -sammensætning 
og -arbejdsformer.

Bestyrelser kan og skal påtage sig 
governance-ansvar for udvikling og
innovation
På kulturområdet er der en udbredt norm om, 
at bestyrelser ikke må blande sig i substansen. 
Armslængden er sakrosankt og ligefrem indskrevet 
i lovgivningen på teaterområdet og på sæt og vis 
også i museumsloven. 

Det vil sige, at lederen har monopol på kompetence 
og måske også viden om branchens normer og 
dynamik. Den model vil stå for fald, hvis en ny engage-
ret og hårdtarbejdende bestyrelse skal fremme institu-
tionens strategi og konsolidering. Bestyrelsen skal 
have centrale kompetencer inden for fagområdet.

Men en direktør inden for kultur vil naturligvis 
have de samme delegationsbeføjelser, som vi kender 
fra governance-principperne generelt. Bestyrelsesmed-
lemmer med faglig viden om kulturinstitutionens 
felt skal forstå og respektere dette. Til overflod kan 
en direktør have glæde af en loyal, støttende og in-
spirerende bestyrelse, der kender feltet og institutionens 
udfordringer. 

Bestyrelsen påtager sig ansvar for både den
økonomiske og den etos-bårne bundlinje
Det følger af det foranstående, at bestyrelsen frem-
over ikke blot skal kontrollere budgetopfølgninger 
og foretage en summarisk godkendelse af direktionens 
strategioplæg. Bestyrelsen skal anderledes aktivt til-
skynde til opnåelse af de overordnede kunstneriske 
eller forsknings-/formidlingsmæssige resultater i 
forhold til en fastsat strategi. Den skal bidrage til 
udvikling af nye mål for institutionen, og den skal 
forpligtes af dem. Den skal ligeledes lede med en 
klar tilkendegivelse af tillid og risikovillighed over 
for direktion og institution. Ingen udvikling kom-
mer af kontrol og straf for fejltrin.

Den styrkelse af omverdensiagttagelsen, som gode 
bestyrelsesmedlemmer udgør, skal udnyttes til in-
stitutionens fordel. 

I praksis vil en forretningsorden, der inddrager be-
styrelsen i centrale udviklingsmål med respekt for 
de interne kompetencer i organisationen, skulle 
udformes. Den vil kunne komme på kant med de 
traditionelle og formelle governance-traditioner. I 
det omfang det bliver tilfældet, skal det ske i en fast 
og forhandlet aftale mellem bestyrelse og direktion. 
Delegation er et følsomt område, hvis grænseover-
skridelser kræver takt og omtanke. 

Når bestyrelsesmedlemmer deltager i tværgående 
task forces, sker det efter en klar kommunikation 
om, at det er et strategisk valg, der ikke reducerer 
direktørens ledelsesret, men blot tillader værdiskaben-
de videns- og innovationsressourcer at gå på tværs 
af afdelinger og vertikale lagdelinger. Hermed kan 
en ny form for kollektiv læring og vidensdeling finde 
sted. 

Kræver nye og mere facetterede 
kompetenceprofiler for bestyrelses-
medlemmer
I en ny bestyrelsesæra, der stiller krav både til organi-
ske samarbejdsformer, dybtgående undersøgende 
processer i samarbejde med direktøren og interna-
lisering af gode governance-principper, skærpes 
kompetencekravene. Kompetenceprofilerne for be-
styrelserne ved rekruttering skal lægge vægt på, at 
der opnås en optimal sammensætning af medlem-
mer med: 

• Samarbejdsevner

• Målrettethed

• Governance-kompetencer

• Kendskab til branchens dynamik 
 og værdier

• Innovationsformåen og -erfaring

• Vilje til dybtgående teamprocesser 
 og tværfaglighed
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Kulturinstitutioner under pres  - nye krav til beSTyrelsen

Større arbejdsmængde i flere og mere 
dybtgående møder, hvis bestyrelsen skal 
skabe værdi
Fire årlige bestyrelsesmøder er ikke tilstrækkeligt 
til, at en god bestyrelse kan bidrage med fuld værdi 
til en institution. Intelligente, vekslende mødeformer 
med deltagelse på tværs af organisationen kan blive 
en tilbagevendende arbejdsrytme, hvor dagsmøder 
og seminarer afveksler med de stramt strukturerede 
bestyrelsesdagsordener. 

Politiske repræsentanter kan stadig 
bidrage til bestyrelsesarbejdet
Politiske repræsentanter er ikke nødvendigvis ud-
faset med disse principper. Gode politisk udpegede 
repræsentanter kan – hvis partierne udpeger dem 
efter kvalifikationer og interesse – bidrage med en 
stor social og politisk kapital til bestyrelsesarbejdet 
samtidig med, at de kan anvise bestyrelsen indflydel-
seskanaler på den politiske beslutningsproces. Det 
kan have stor værdi. Men det skal eksistere i balance 

med andre kompetencer og ikke udgøre et flertal. 
Skrækscenariet er jo, at et større antal politikere falder 
tilbage på Byrådsfejderne og bliver partipolitikere 
mere end uafhængige governance-ressourcer. 

Afslutning
Til afslutning af dette indlæg om det organiske 
aspekt af bestyrelsernes strategiske kulturledelse 
skal blot gentages, at det organiske perspektiv eksiste-
rer i et ying og yang-forhold med den gode og af-
balancerede formelle struktur. 

Principperne for ”God ledelse af selvejende kultur-
institutioner” skal respekteres og rekapituleres jævn-
ligt. Og sideløbende skal bestyrelsens motivation 
samt samarbejds-, innovations- og beslutningsevner 
gøres til genstand for bevidst drøftelse og udvikling. 
God Cultural Governance opstår i den bevidste ple-
je af begge disse aspekter.
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Interview: Flemming lindeløv 
Af redaktionen

Hvad er de største udfordringer for
kulturbestyrelser i disse år?
Jeg mener, at man skal lære at arbejde mere uhøjtide-
ligt og nøgternt med kulturinstitutioner på samme 
måde, som man vil gøre det med andre typer af 
forretninger. En kulturbestyrelse er for mig at se 
ikke meget anderledes end bestyrelser i erhvervs-
sektoren; spillereglerne er de samme, og derfor er 
anbefalingerne om corporate governance inden for 
erhvervslivet også nyttige i kultursektoren. Dét mener 
nogen er noget vrøvl, men efter mine erfaringer 
kan kulturinstitutioner lære meget af erhvervslivet, 
når man arbejder med kontrol, strategiprocesser, 
innovation, værdiskabelse og udvikling i den insti-
tution, man sidder i bestyrelse for.

Bestyrelsen skal arbejde på at gøre sig klart, hvilke 
specifikke udfordringer den pågældende kultur-
institution står overfor i forhold til at få succes. Det 
behøver ikke udelukkende at være kroner og øre, 
men kan også være antal besøgende eller brugere 
af institutionens produkt. Alt i alt er den helt store 
udfordring at sørge for, at institutionen udvikler sig 
hen imod at skabe værdi for alle stakeholders.

Hvad er forskellen på konkurrencetilstanden 
blandt børsnoterede selskaber og 
kulturinstitutionerne? Må et museum f.eks. 
gerne udkonkurrere et andet? 
På sin vis mener jeg, at hver kulturinstitution er sig 
selv nærmest. Vi forsøger at opnå så mange som be-
søger vore museer om året som overhovedet muligt. 
Vi forsøger at være så synlige i (konkurrence)-land-
skabet som muligt. Vi forsøger at opnå så megen 
støtte fra de samme fonde som muligt. Vi forsøger 
at få den største støtte fra stat og kommune som 
muligt. JA – vi konkurrerer på markedsvilkår. Vi vil 
aldrig skade andre af vore kollegaer og deres institu-
tioner, men vi er os selv nærmest.

I 2011 udgav Kulturministeriet ”God 
ledelse i selvejende kulturinstitutioner”-
anbefalingerne. Hvordan går det efter din 
mening med at bruge anbefalingerne i 
praksis? 
På Danmarks Designmuseum, hvor jeg er bestyrelses-
formand, har vi – over årene lidt efter lidt - fulgt 
rapportens anbefalinger punkt for punkt. Hvis man 
som institution ikke vil gøre det, mener jeg, at man 
må forklare over for sig selv og Kulturstyrelsen, 
hvorfor man ikke vil eller kan følge anbefalingerne. 
For hvorfor skal vi ikke lære af hinanden ? Hvorfor 
skal vi ikke lære af erhvervslivet ? Hvorfor skal vi 
ikke stille ambitiøse krav til hinanden, til bestyrelsen 
og til direktionen? Og hvorfor skal vi ikke udvikle 
og forbedre god ledelse i kulturinstitutionerne? 

Opfylder anbefalingerne de behov der er i 
kulturinstitutionernes bestyrelser?
Der er ingen tvivl om, at det var et rigtig godt initiativ, 
som nu mangler en opfølgning. I løbet af de tre-fire 
år, der er gået siden anbefalinger udkom, har meget 
ændret sig. Jeg mener ikke, at anbefalingerne fra 
2011 er tidssvarende i forhold til den virkelighed, 
kulturinstitutioner skal forholde sig til i dag. Verden 
står ikke stille. Derfor skal vi hele tiden arbejde på at 
kunne måle os med de bedste i vores ”peer-group”.  
Anbefalingerne skal følge med tiden. Erhvervslivets 

FLEMMING LINDELØV
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ledende bestyrelsesposter bag sig og er 
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seum Danmark. Han har tidligere været 

administrerende direktør for bl.a.
 Carlsberg og Royal Scandinavia.
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anbefalinger har vel undergået 3-5 ændringer i de 
forløbne fem år og det bør vi også gøre i kultur-
Danmark.

Hvad ser du som næste skridt?
Jeg har presset på over for Kulturstyrelsen for at få 
en revideret opfølgning, som samtidig giver over-
blik over, hvordan anbefalingerne er blevet anvendt 
og implementeret i praksis. Hvis opfølgningen ude-
bliver, mister anbefalingerne ganske enkelt deres 
gyldighed, fordi de vil fremstå som forældede. Og 
der vil være flere vigtige punkter at diskutere i en 
sådan opdateret rapport. Eksempelvis er det min 
oplevelse, at anbefalingerne blandt andet har givet 
anledning til en diskussion om, hvorvidt bestyrelses-
medlemmer i kulturlivet bør modtage honorarer.

I hvor høj grad mener du, at det er 
nødvendigt for en bestyrelse at kigge 
indad og have fokus på sammensætning 
og samarbejdsform?
Bestyrelsen skal afspejle de kompetencer, som er 
nødvendige for institutionen, og det er vigtigt, at 
hvert enkelt bestyrelsesmedlem gør sig klart, hvad 
denne kan bidrage med i forhold til den specifikke 
institution. Noget af det allervigtigste er, at man en 
gang om året laver en evaluering af bestyrelsens arbej-
de og har en åben debat om, hvilke kompetencer 
hvert bestyrelsesmedlem bidrager med til det sam-
lede billede. Det er yderst vigtigt, at man mand til 
mand eller kvinde minimum én gang om året får 
talt ud om, hvorledes bestyrelsesarbejdet fungerer; 
Er møderne for lange eller for korte. Får alle mulig-
hed for at blive hørt? Fungerer debatterne? Trækker 
alle bestyrelsesmedlemmer lige meget eller er der 
nogle som kommer uforberedt og kører frihjul? 

Hvad mener du om, at der skal mere 
fokus på relevant kunstfaglig eller 
kulturarvs-mæssig viden i bestyrelsernes 
rekrutteringsprocesser? Jens Nielsen 
skriver bl.a., at man altid kan købe sig til 
jurister og regnskabsfolk…
Jeg mener, at bestyrelsesarbejde kræver kompetencer 
inden for økonomirapportering, juridiske forhold 
og forretningsdrift, så det er jeg ikke 100% enig i. 
Bestyrelsen skal være den usynlige hånd, der driver 
kulturinstitutionen frem og sætter en ramme op, 
som direktionen udfylder i den daglige ledelse af 
institutionen. Det er meget vigtigt, at bestyrelsens 
kontrollerende opgaver ikke falder sammen med 
direktionens udøvende og faglige opgaver. Problemet 
med at ville prioritere bestyrelsesmedlemmer på 
baggrund af f.eks. kunstnerisk faglighed er, at der 
er en risiko for, at bestyrelsen kommer til at udføre 
direktionens arbejde – og det skal den ikke. 

Mener du, at bestyrelsesniveauet skal 
bidrage mere til innovativ tænkning og 
processer i kulturlivet end de gør i dag?
Ja, det skal de selvfølgelig bidrage til, men det er vigtigt 
at holde fast i, at der er en hårfin grænse mellem 
bestyrelsens ansvar og direktionens ansvar. Det er 
et problem, hvis de to ansvarsområder begynder at 
lappe over hinanden. Der er en forestilling om, at 
man bliver mere innovative, hvis direktionen sidder 
med i bestyrelsen, men jeg tror på en klar adskil-
lelse af direktion og bestyrelse, et såkaldt ”two peer 
system”, hvor det altså er bestyrelsen, der fører kontrol 
med direktionen. Hvis man ikke holder de to dele 
adskilt, er det jo direktionen, der kommer til at 
kontrollere sig selv. Når det er sagt, skal der selv-
følgelig helt generelt være en opfattelse af, at man 
har fælles succeskriterier i og for institutionen, og 
at man hjælper hinanden med at opfylde dem. 

flickr: K2 Space
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Interview: Lars Liebst 
Af redaktionen

Hvad er de største udfordringer for 
kulturbestyrelser i disse år?
I de store kulturinstitutioner er der en generel udfor-
dring i forhold til, hvordan man får sammensat et 
bestyrelseshold, der er i stand til at arbejde sammen 
og hvor medlemmerne bidrager med noget til be-
styrelsen og institutionen samtidig med, at besty-
relsen som en enhed kan finde ud af at udfordre 
direktionen – på en god måde. Og så er der en ud-
fordring i at være i stand til at arbejde strategisk 
med planer, der rækker længere end bare til det 
næstkommende finansår - af den grund, at rigtig 
mange kulturinstitutioner arbejder med meget korte 
bevillingshorisonter. 

En anden udfordring er, at vi flere steder i landet 
oplever, at mange institutioner bliver lagt sammen, 
hvilket jo er et led i den vedtagne politik, både på 
lands- og lokalplan. Politikerne har altså fundet ud 
af, at det i mange tilfælde giver mening at slå for-
skellige kulturelle enheder sammen. Og som jeg 
ser det, er det en kæmpe udfordring at finde ud af, 
hvordan man skaffer de rigtige bestyrelsesmedlem-
mer og hvordan bestyrelserne skal sammensættes 

i de nye konstellationer. Der er en vis tradition for 
politiske vennetjenester i danske bestyrelser – og 
det tror jeg f.eks. er en udfordring at komme til livs, 
især på det lokale niveau.

Overordnet synes jeg, at de - sommetider træge - 
processer, man gennemgår som kulturinstitution 
og -bestyrelse og de kompromiser, man hele tiden 
må indgå pga. mange forskellige kommunale, regiona-
le og statslige betingelser gør, at man indimellem 
glemmer, at det i bestyrelserne handler om at få 
skabt et team og et hold der har nogle intellektuelle, 
kunstneriske og økonomiske ressourcer, der skal 
sættes og spille sammen - mere end det eksempelvis 
skal handle om et politisk kompromis. 

LARS LIEBST

Lars Liebst er administrerende direktør 
for Tivoli og har været bestyrelses-
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Betyder det, at du mener, der er for 
megen politisk pragmatik forbundet med 
bestyrelserne?
Indimellem, ja, bliver der delt lunser ud; hvis det 
ene medlem har fået noget igennem, skal det andet 
medlem også have en luns. Men med den positive 
professionalisering af bestyrelsesarbejde der trods 
alt er sket over de sidste 10 år in mente, er det vigtigt 
at huske at bestyrelsesarbejdet faktisk handler om 
at arbejde professionelt med institutionernes tarv. 

….Og det ligger vel også lidt i anbefalingerne 
fra 2011, som er arvet fra retningslinjer 
og praksis i børsnoterede selskaber – at 
det er institutionernes tarv, der er det 
absolut vigtigste. Men mener du, at der er 
en forskel imellem kulturinstitutioner og 
børsnoterede selskaber på det her område, 
fordi ejerkredsen ikke er ligeså veldefineret 
i kulturinstitutioner?
I juridisk forstand er der ingen forskel. I begge tilfælde 
er det bestyrelsen, der har det endelige ansvar for 
de beslutninger, der bliver truffet - uanset om der 
så måtte være uklarheder omkring ejerstrukturen 
eller ej. Der har dog altid været en tendens til at 
glemme netop den del i kulturlivets bestyrelser. Jeg 
synes dog, det er en problematik, man generelt er 
blevet bedre til at håndtere. 

I børsnoterede selskaber kan en ejer til 
enhver tid udskifte bestyrelsesmedlemmer, 
og det er vel også en vigtig forskel, hvis 
man sammenligner med kulturinstitutioner?
I TV2s bestyrelse, hvor jeg er formand, fik vi lavet 
vores vedtægter om, så det nu er muligt at udskifte 
medlemmer hvert år, og jeg synes faktisk, at det 
gavner bestyrelsens arbejde og dynamik på mange 
områder. Og så er der også noget at leve op til hele 
tiden som bestyrelsesmedlem, fordi man ved, at 
man kan blive skiftet ud med et års varsel - og så 
kan man jo også selv vælge at træde ud, hvis man er 
uenig i ”ejernes” kurs. Der er mange, der mener, at 
det er godt for kontinuiteten i en bestyrelse, at man 
sidder for 4 år ad gangen, men jeg mener faktisk at, 
det er at foretrække, at muligheden for hyppigere 
udskiftning er tilstede. 

Vi fik ikke dette punkt indført i anbefalingerne fra 
2011, da vi kunne se at det ville medføre et stort 

stykke arbejde for administrationerne rundt omkring, 
hvis man hvert år skulle genudpege bestyrelses-
medlemmer. På sigt bør man dog overveje at anbe-
fale kortere bestyrelsesperioder som praksis, f.eks. 
to-årige perioder. 

Hvordan går det efter din mening med at 
bruge de anbefalingerne i ”God ledelse 
i selvejende kulturinstitutioner”, som 
Kulturministeriet udgav i 2011 og som 
du stod i spidsen for? Anvendes de i det 
ønskede omfang?
Jeg har siden 2011 rejst land og rige rundt, holdt 
foredrag og haft mange gode debatter rundt omkring 
i landet om disse anbefalinger, og det er min opfat-
telse, at der er rigtig mange bestyrelser og institu-
tioner, der bruger dem. Der er en generel opfattelse 
af, at det er positivt, at der er kommet nogle ret-
ningslinjer og et sted, hvor man kan slå op, hvordan 
rammerne for en bestyrelse skal sættes – for nogle 
bestyrelser kun én gang om året. Jeg mener på ingen 
måde, at det er et dokument, der skal med til alle 
bestyrelsesmøder. 

Jeg har dog på det sidste, ligesom Jens Nielsen, be-
mærket en efterspørgsel af en revidering af anbe-
falingerne. Eksempelvis er der i disse år meget fokus 
på aflønningsprincipper, hvilket der ikke står så 
meget om - andet end nogle helt overordnede ret-
ningslinjer om, at bestyrelsesmedlemmer bør mod-
tage et passende honorar. 

Jeg fornemmer også, at evalueringsprincipperne 
er svære for rigtig mange at føre ud i livet; Hvis 
man kender hinanden godt i en bestyrelse og har 
været medlemmer meget længe, kan det være svært 
at skulle evaluere så eksplicit. Men at man kender 

Der er mange, der mener, at det er godt 
for kontinuiteten i en bestyrelse, at 

man sidder for 4 år ad gangen, men jeg 
mener faktisk at, det er at foretrække, at 
muligheden for hyppigere udskiftning er 

tilstede.  

”
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hinanden godt er bestemt ikke et argument for at 
undlade at evaluere bestyrelsesarbejdet og –samarbej-
det, både internt i bestyrelsen og imellem ledelsen 
og bestyrelsen. 

Mener du, at anbefalingerne er konkrete 
nok?
Jeg mener, at man skal passe meget på med at konkre-
tisere alt for meget i sådan en sammenhæng som 
anbefalingerne er. Det må ikke blive en decideret 
og detaljeret facitliste. Dét man har brug for er et 
værktøj til få en fælles ramme at arbejde inden for 
og en fælles forståelse af arbejde ud fra.

I hvor høj grad mener du, at det er 
nødvendigt for en bestyrelse at kigge 
indad og have fokus på sammensætning 
og samarbejdsform?
Det er formanden og evt. næstformanden, der har 
ansvaret for, at samarbejdet med ledelsen og det in-
terne samarbejde i bestyrelsen fungerer, og jeg synes, 
at Jens Nielsen har en vigtig pointe i, at man skal 
fokusere mere på dette område generelt. Jeg tror 
dog ikke, at der nødvendigvis skal flere møder i 
forhold til den nuværende praksis. Det er mere et 
kvalitativt end et kvantitativt spørgsmål. 

Hvad ser du som næste skridt i anbefalinger 
til landets kulturbestyrelser?
Det ville styrke bestyrelsesarbejdet i kulturinstitu-
tioner meget, hvis man fra Kulturministeriets eller 
regionernes side fik udarbejdet et form for under-
visnings- eller inspirationsforløb, som bestyrelserne 
i kulturinstitutionerne kunne bestille som efter- og 
videreuddannelse – eller når nye bestyrelsesmed-
lemmer kommer til. Og her skal der ikke kun være 
fokus på generaliseringer eller skolebogseksempler, 
der kommer fra kloge hoveder. Det er også vigtigt 
at høre erfaringer fra folk der har siddet i vanskelige 
situationer i kulturlivet. 

En anden ting er, at hvis man i kulturinstitutionerne 
sørger for, at bestyrelsesmedlemmerne modtager 
en form for minimumsbetaling for den tid de bruger, 
vil engagementet naturligt stige. Det har jeg givet 
udtryk for tidligere – og jeg vil stadig hævde, at det 
hænger sådan sammen. Jeg vil hævde, at hvis man 
som medlem af en bestyrelse bliver betalt for det ar-
bejde, man laver, med et honorar og ikke fire flasker 
Rioja årligt, er det én af vejene til en engageret be-
styrelse. Selvfølgelig skal lønnen være afmålt efter 
institutionens størrelse. 

flickr: Dan Brady
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Interview: Lars Liebst

 det er vigtigt for bestyrelser 
i kulturlivet at blive langt 

mere dynamiske og ikke være så 
angst for at bevæge sig ind på 
de konkrete arbejdsopgaver, 

kulturinstitutionerne arbejder med.  

”

Og så tror jeg, i tråd med det Jens Nielsen udtryk-
ker, at det er vigtigt for bestyrelser i kulturlivet at 
blive langt mere dynamiske og ikke være så angst 
for at bevæge sig ind på de konkrete arbejdsopgaver, 
kulturinstitutionerne arbejder med. Jeg mener 
ikke, at bestyrelserne skal blande sig direkte i f.eks. 
kunstnerisk ledelse af en kunstinstitution, men jeg 
mener, at de skal have en grundlæggende viden om, 
hvad der konkret sker i institutionen og i dens om-
verden, for ellers kan man ikke have et fornuftigt 
samarbejde, ledelsen og bestyrelsen imellem. Når 
man på et tidspunkt skal revidere anbefalingerne fra 
2011, bør man lade sig inspirere af dét, Jens Nielsen 
skriver i sin artikel. 

Betyder det, at du også er enig i, 
at der skal mere fokus på relevant 
kunstfaglig eller kulturarvsmæssigviden 
i kulturbestyrelsernes 
rekrutteringsprocesser? 
Jeg er meget enig i, at man lettere kan købe sig til juri-
disk og økonomisk bistand end til branchekendskab 
og faglig viden i en kulturinstitution. Men man skal 

også være sig bevidst om, at man dermed træder 
ind i en diskussion om armslængdeprincippet.

Jeg mener, at det er meget vigtigt, at dem der ud-
nævner bestyrelsesmedlemmer grundigt overvejer, 
hvorfor de udnævnte skal være en del af den på-
gældende bestyrelse og hvad de kan bidrage med 
til den institution, det handler om. Og det vigtigste 
er faktisk, at de er uafhængige af politiske interes-
ser. Desværre ser man lidt for ofte, at det ikke er de 
kompetencer, de enkelte bestyrelseskandidater har, 
der spiller mest ind i udvælgelsesprocessen, men 
måske snarere nogle politiske aftaler eller lignende. Man 
kommer bare meget længere, hvis man i stedet rekrut-
tere bestyrelsesmedlemmer med den rette faglige 
fundering. Og så er der også en sund accept af, at 
man kan have kunstneriske eller faglige diskus-
sioner på et strategisk plan til bestyrelsesmøderne, 
og ikke udelukkende økonomiske og driftsmæssige. 
Jeg er sikker på, at det har en meget positiv effekt på 
institutionen i sidste ende. 

Når det er sagt, er der ingen tvivl om, at det er 
enormt vigtigt at, bestyrelsen samlet har en meget 
stærk forretningsforståelse og viden om de politiske 
processer. Og hvis man i øvrigt tænker på, hvordan 
den digitale og kommunikationsmæssige udvikling 
ser ud i dag og hvor hurtigt det går, er det da klart, 
at man i bestyrelserne f.eks. har mere brug for folk, 
der ved noget om, hvordan man kommunikerer 
ikke bare om institutionens projekter, men også 
med brugerne – end f.eks. end juraekspert i kontrakt-
skrivning. Den strategiske kommunikation er meget 
vigtig i dag og skal tænkes ind fra bestyrelses-
niveau og ned. 
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Interview: Ole Winther
Af redaktionen

Hvad er de største udfordringer for 
kulturbestyrelser, som det ser ud i disse år?
At kulturinstitutioner skal holde op med at se sig 
selv som noget, der er særligt komplekst sammen-
lignet med alle mulige andre former for virksomheder, 
og at der derfor er en masse forskellige ting, man 
ledelsesmæssigt ikke kan gøre. Det tager unødig 
energi, hvis man hele tiden skal definere sig selv på 
dén måde. Når alt kommer til alt, er det jo en virk-
somhed, man skal have til at køre og i den forstand 
er der ikke stor forskel på at drive et museum sammen-
lignet med f.eks. at drive Tivoli eller Carlsberg. Det 
vigtige er, at man har nogle gode varer, der bliver 
efterspurgt af publikum, at man efterlever de krav, 
der er til ens virksomhed og at der er økonomisk 
stabilitet og overskud i virksomheden. Et andet 
sted, hvor forskellene mellem private virksomheder 
og kulturinstitutioner også er markante, er på be-
styrelsesområdet. Det er min opfattelse, at man på 
kulturområdet ikke i samme grad skifter ud i bestyrel-
sen for til enhver tid at have en bestyrelse med de 
kompetencer, institutionen aktuelt har brug for. 

Overgangen fra dengang, hvor en bestyrelsesplads 
langt hen ad vejen var en hædersbevisning fremfor 
så meget andet er markant, og i mange bestyrelser 
er aldersprofilen høj og udskiftningsfrekvensen lav. 
Jeg tror, der sidder mange på bestyrelsesposter landet 
over, der ikke skeler til, om det tjener til institu-
tionens bedste, eller om der med fordel kunne ske 
en udskiftning. Som bestyrelsesmedlem er det også 
vigtigt, at man hele tiden holder spejlet op foran 
sig selv og overvejer, hvad man kan bidrage med. 
Det betyder ikke, at der f.eks. skal praktiseres alder-
schauvinisme i bestyrelserne, men jeg tror, det er 
vigtigt, at også bestyrelserne afspejler den gene-
relle befolkningssammensætning. Kigger man på 
erhvervslivet, er der her en større tradition for at 
skifte bestyrelsesmedlemmer ud løbende. Ikke for-
di man nødvendigvis er utilfredse med bestyrelsens 
arbejde, men fordi virksomheden er forskellige 
steder i sin udvikling og har brug for forskellig-
artede kompetencer i forskellige perioder. Jeg tror, 
at kulturinstitutionerne skal lære af dette og tænke 
bestyrelsessammensætningen mere aktivt. 

Hvem rekrutterer og afskediger 
ved udskiftninger i bestyrelserne? 
I aktieselskaber og børsnoterede 
virksomheder er det jo ejerne, der frit kan 
beslutte, hvem der skal sidde i bestyrelsen, 
mens det i kulturinstitutioner oftest sker 
på baggrund af en politisk udnævnelse.
Det er bestyrelsesformandens fornemste opgave at 
sørge for, at bestyrelsen til enhver tid er sammensat 
på den bedste måde. Og selvom en institution er 
selvejende, kan man vel godt drage den parallel, at 
det er den offentlige hovedstilskudsyder, som ’ejer’ 
institutionen, og dermed også, at hvis denne ikke 
mener, at bestyrelsen løfter sin opgave tilfredsstil-
lende, så kan en kommune bede om, at der bliver 
nedsat en ny bestyrelse. Der er jo en regelmæssig 
udskiftning i de kommunale udpegninger til bestyrel-
serne efter kommunalvalgene, men der er også 
eksempler på, at en bestyrelse er blevet skiftet ud, 
fordi kommunen vurderede, at det var det bedste 
for museet. Da vi udarbejdede anbefalingerne om 

Ole Winther

Ole Winther er kontorchef for museums-
kontoret i Kulturstyrelsen og var bl.a. 
med til at udarbejde anbefalingerne i 

”God ledelse i selvejende 
kulturinstitutioner” fra 2011.
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god ledelse, var de politiske udpegninger én af de 
ting, som blev drøftet mere end andre emner. For 
tjener det en institution, at en given person alene 
sidder i en bestyrelse pga. partifarve og politiske 
forlig? Det synes jeg ikke. Men jeg ved godt, at det 
kan være virkeligheden, at et bestyrelsesmedlem 
er fundet, fordi man skulle finde én – men det er 
sjældent det bedste afsæt for arbejdet. Vi oplever 
det gudskelov sjældent, for oftest er der stor inte-
resse for at deltage i dette arbejde fra politisk side, 
og også kommuner forsøger at indstille bestyrelses-
medlemmer på baggrund af deres personlige egen-
skaber og kvalifikationer under hensyn til bestyrelsens 
samlede profil.

Hvordan bliver det en attraktion at sidde i 
en kulturbestyrelse?
Jamen er det ikke dét? Jeg tror, at gode og succes-
fulde institutioner er attraktive og har mulighed 
for at rekruttere bestyrelsesmedlemmer til insti-
tutioner, som er mindre succesfulde eller som må-
ske har et dårligt omdømme. Et godt eksempel er 
Roskilde-museerne, hvor det er helt naturligt, at 
både Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommunes 
tre borgmestre sidder i bestyrelsen. Det følger med 
borgmesterposten og er ikke til diskussion - større 
adgang til et byråd og de lokale politiske beslut-
ningsprocesser kan et museum ikke få. Det skyldes 
udelukkende, at museets leder har været dygtig til 
at markere sig, leveret stærke faglige resultater og 

har sat sit præg på store dele af kulturlivet i de tre 
kommuner. Så en institution kan have – og har den 
det ikke, bør den da arbejde på at få det – så god 
en ’standing’, at spørgsmålet slet ikke er relevant at 
besvare.

I 2011 udgav Kulturministeriet ”God 
ledelse i selvejende kulturinstitutioner”-
anbefalingerne. Hvordan går det efter din 
mening med at bruge dem i praksis? 
Jeg hører fra de institutioner, jeg har at gøre med, 
at de er rigtigt glade for anbefalingerne, og at man 
glimrende forstår, at de ikke er en udtømmende op-
skrift på god ledelse af selvejende kulturinstitutioner. 
Dertil er nutidens ledelsesudfordring for kompleks. 
Men de er et solidt afsæt for at udøve god ledelse 
og har en opbygning, som gør dem brugbare i be-
styrelsesarbejdet. Det er min opfattelse, at de fleste 
institutioner har etableret en god praksis med, at 
bestyrelsen gennemgår og evaluerer brugen af dem 
én gang om året. Jeg kunne dog godt tænke mig, at 
institutionerne mere direkte i deres årsberetninger 
løfter sløret for, hvilke diskussioner man har haft 
med afsæt i anbefalingerne – og ikke mindst hvilke 
ændringer, de har ført med sig.

Det danske institutionsbillede er så varieret, at for 
nogle institutioner er det næsten banale anbefalinger, 
mens det for andre åbner døre til nye sider af be-
styrelsesarbejdet. Dette brede spektrum var vi klar 
over, da vi udarbejdede dem, men netop fordi, vi 

flickr: EyeOTBeholder
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har kunnet holde anbefalingerne på et meget funda-
mentalt niveau, gør det dem brugbare. 

Men er anbefalingerne konkrete nok?
Ja, det synes jeg, de er. Hver institution er som sagt 
unik med forskellige udfordringer, og derfor er det 
vigtigt, at anbefalingerne er så neutrale som muligt, 
så de forskellige dele kan bruges - mere eller mindre 
- tilpasset den enkelte institution. På samme måde 
som alle institutioner er unikke, så gør det samme 
sig gældende for bestyrelserne. Gruppedynamik og 
arbejdsgange varierer fra bestyrelse til bestyrelse, 
og det samme gør sig gældende for samspillet med 
den daglige ledelse.

Jeg ved, at der er kommet ændringer i aktieselskabs-
loven, som ligger til grund for principperne i disse 
anbefalinger, men jeg tror ikke, der er behov for på 
nuværende tidspunkt at skrive et nyt sæt anbefalinger. 
Det er noget, vi løbende vurderer, og jeg vil slet ikke 
afvise, at der på et tidspunkt kommer et nyt sæt an-
befalinger.

Vil det sige, at du mener, at 
anbefalingerne opfylder de behov, der 
er i kulturinstitutionernes bestyrelser på 
nuværende tidspunkt?
Når vi taler om selvejende kulturinstitutioner, er 
det jo alt fra den lille lokalradio på Sydsjælland til 
kunstmuseet Louisiana. Det er både en styrke og en 
svaghed ved materialet, at vi forsøger at favne alle 
størrelser af institutioner. For Kulturstyrelsen hand-
ler det i første omgang om at sikre, at anbefalingerne 
fra 2011 bliver brugt. Laver vi ikke en sådan opfølg-
ning først, risikerer vi at tabe nogle institutioner, 
der ikke er ligeså hurtige som andre til at forholde 
sig til anbefalingerne, og det ville være ærgerligt. 

De institutioner, der har været hurtige til at forholde 
sig til anbefalingerne og som nu ønsker en opdateret 
udgave, må vente og acceptere stilstanden - i mel-
lemtiden er der desuden rigeligt at give sig til for 
dem, for alting udvikler sig jo, og mon ikke de også 
har fået nye udfordringer at tackle.

 
s

Hvad ser du som næste skridt i anbefalinger 
til landets kulturbestyrelser?
Jeg hører fra forskellige sider, at en introduktion 
eller uddannelse til nye bestyrelsesmedlemmer bliver 
efterspurgt, og at der bliver etableret en form for 
rum, hvor bestyrelsesrepræsentanter kan mødes og 
drøfte relevante spørgsmål. Så det er noget, vi over-
vejer, om vi skal facilitere sammen med branche-
organisationerne.

Der kommer også nye forretningsmodeller frem på 
området, og det kan være en god idé i hver sektor at 
drøfte, hvilken betydning det har, for den stigende 
omsætning og den stigende størrelse på institu-
tionerne betyder en hel del – ikke mindst ledelses-
mæssigt. 

I hvor høj grad mener du, at det er 
nødvendigt for en bestyrelse at kigge 
indad og have fokus på sammensætning 
og samarbejdsform? 
I høj grad. Det er en forudsætning for også at kunne 
kigge udad. Men vægtningen afhænger jo af den 
enkelte institution. Det er nødvendigt at afstemme 
sit arbejde efter den institution, man står overfor i 
forhold til arbejdsindsats og antallet af årlige møder, 
og hvor aktivt bestyrelsesmedlemmerne indgår i 
institutionens arbejde. I nogle institutioner kan det 
være meget oplagt at udvikle nye arbejdsformer, 
mens andre allerede har arbejdsgange, der fungerer 
godt.

Hvis man ønsker en engageret, 
professionel bestyrelse, er løsningen så, at 
man holder aktivitets- og mødeniveauet 
på lavt blus - eller begynder at lønne 
bestyrelsesmedlemmer i kulturlivet?
Vi skriver i anbefalingerne, at god ledelse er for 
bestyrelsesmedlemmer et reelt stykke arbejde, der 
medfører et ikke uvæsentligt tidsforbrug og et ansvar, 
der rækker ud over den almindelige interesse og 
engagement i relation til institutionen. Udvalget 
anbefaler derfor, at institutionen betaler et vederlag 
for bestyrelsesarbejdet. Anbefalingen herom er 
medtaget, uanset den økonomiske virkelighed for 
institutioner ofte gør det vanskeligt at udbetale et 
vederlag. Udbetaling af vederlag bør derfor til-
lægges principiel betydning, idet det herved signa-
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leres, at bestyrelsens indsats tillægges betydning og 
er forbundet med ansvar svarende til det, der følger 
af Selskabs- og Fondslovgivningen.

Men ville man med et honorar kunne 
forlange, at bestyrelsesmedlemmer f.eks. 
skulle uddanne sig og dermed sikre en 
større professionalisme i 
bestyrelserne?
Det kommer næsten til at lyde som om, at man i så 
fald skal bestå en eksamen for at blive autoriseret 
bestyrelsesmedlem. Jeg mener, at det handler om at 
anskueliggøre værdien af arbejdet for bestyrelses-
medlemmerne og sørge for, at de ser det som en 
mulighed for at få noget ud af dén tid og det arbejde, 
de ligger i det, på flere planer. Jeg vil ikke sætte lig-
hedstegn mellem uddannelse og professionalisme. 
Man må gå ud fra, at man er medlem af en bestyrelse 
af egen fri vilje, og at man derfor også er interes-
seret i på bedste måde at gøre sit arbejde dér. Det 
betyder vel også, at man sætter sig ind i grundlaget 
for institutionens arbejde, regelgrundlag, strategi, 
omsætning etc. Og det er vel også en form for ud-
dannelse? 

I erhvervslivet ses det ofte, at man sagtens 
kan være direktør for et selskab, mens 
man sidder i bestyrelsen for et andet. Der 
foregår altså en vidensudveksling på de 
øverste ledelsesplaner, som man ikke ser 
så ofte i kulturlivet. Ville det være en god 
udvikling for kulturinstitutioner?
Netop dét ser man faktisk i højere og højere grad i 
kulturlivet, og jeg synes ikke, at det er en problematisk 
udvikling, at en direktørs erfaringer fra én institu-
tion kan bruges i bestyrelsesarbejdet et andet sted. 
Inden for ledelse generelt har der de sidste årtier 
været en udvikling – vel pga. at institutionerne 
bliver stadigt større, hvor det bliver tydeligt, at én 
person ikke behøver at vide alt, og den faglighed 
man forudsætter hos lederen ikke længere kun er 
kulturfaglig, men også skal rumme nogle ledelses-
mæssige aspekter. Der har været en udvikling hen 
imod, at det er ledelsesteam, der sammen leder in-
stitutionerne. På den måde er der både plads til og 
brug for mange forskellige kvalifikationer, der med 
fordel kan bruges i andre institutioner i bestyrelses-
sammenhænge. Det ser jeg ikke noget problem i.

Hvad mener du om, at der skal mere 
fokus på relevant kunstfaglig eller 
kulturarvs-mæssig viden i bestyrelsernes 
rekrutteringsprocesser? Jens 
Nielsen skriver bl.a. at man ”altid kan købe 
sig til jurister og regnskabsfolk”.
Der er jeg ikke helt enig. Man ansætter jo en dag-
lig leder som er fagpersonen, og det går galt dér, 
hvor bestyrelsesformanden går hen og bliver den 
egentlige direktør. Man skal som bestyrelsesmed-
lem selvfølgelig ikke være fuldkommen uvidende 
om, hvad der foregår i institutionen, men man skal 
samtidig huske på, at der er folk, der er ansat til at 
arbejde med det indholdsmæssige. Man skal holde 
fast i, at det er direktionen, der udfører arbejdet, 
mens bestyrelsen bl.a. skal indeholde de kompe-
tencer, som direktionen mangler. Men igen; det af-
hænger af den enkelte institution og dens formål, 
hvordan man fastlægger den enkelte kompetence-
profil for bestyrelsen. Hvis man eksempelvis får en 
ny daglig leder, kan det være, at man skal kigge på 
bestyrelsessammensætningen, fordi komponenter-
ne i kompetencerne er ændret.

Mener du, at bestyrelsesniveauet skal 
bidrage mere til innovativ tænkning og 
processer i kulturlivet?
Det tror jeg slet ikke kan undgås. Selvfølgelig sker 
det umiddelbart og kontinuerligt i den enkelte insti-
tution, men alle institutioner ændrer sig kontinuer-
ligt i takt med eller som reaktion på ydre forandringer. 
Så på den måde vil en bestyrelse vel altid indgå i 
disse processer. Sommetider er bestyrelsen mere 
bevidste om behovet for innovation og nytænk-
ning og sørger for at styre udviklingen som en aktiv 
handling, mens det i andre tilfælde f.eks. bliver en 
reaktion på udefra kommende ting, eksempelvis en 
dårlig anmeldelse, kvalitetsvurdering, en personale-
sag eller andet. Jeg tror, der er mange værdier gemt 
i bestyrelserne i de enkelte kulturinstitutionerne, og 
at vi skal øve os i at bruge dem mere tværgående i 
kulturlivet, så bestyrelserne kan lære af hinanden 
og på den måde ikke bare styrke den enkelte insti-
tution, men hele kulturområdet.

Interview:  Ole Winther
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Bestyrelsens strategiske fodaftryk
Af Mette Gadegaard

I efteråret blev konferencen ”Bestyrelsens Strategiske Fodaftryk”, afholdt for 150 deltagere 
fra hele landets offentlige bestyrelser, arrangeret af Dagens Dagsorden. Temaet for dagen 
var som titlen indikerer strategi, og formålet var således at diskutere og give medlemmer og 
formænd fra en bred vifte af offentlige bestyrelser inspiration til, hvordan man hensigtsmæssigt 
arbejder og planlægger strategisk, hvordan man følger op på lagte strategier og desuden 
hvordan man fokuserer på samarbejdsrelationen mellem bestyrelsen og den daglige ledelse 
i strategiarbejdet. Konferencen bød bl.a. på sektoropdelte workshops, der henvendte 
sig til henholdsvis uddannelsessektoren, forsynings- og infrastruktursektoren og endeligt 
kultursektoren. kulturledelse.dks daglige redaktør, Mette Gadegaard, deltog i sidstnævnte, der 
havde kulturbestyrelsen og –institutionens betingelser og arbejdsform som omdrejningspunkt 
med udgangspunkt i oplæg af Jens Nielsen og Flemming Lindeløv. 

Bestyrelser og hyggen
“Morgenmad er dagens vigtigste måltid” – er hvad 
de fleste ernæringseksperter altid har fortalt. Og det 
var netop dét konferencen “Bestyrelsens Strategi-
ske Fodaftryk” begyndte med. Programmet, der om 
formiddagen var henvendt til alle typer bestyrelses-
medlemmer, bød dog også på oplæg med et overordnet, 
men målrettet fokus. Det handlede om forholdet 
mellem bestyrelsesmedlemmers kompetencer og 
bestyrelsesstrategier, om kompetence- og kvalitets-
løft gennem strategisk bestyrelsesarbejde i de offent-
lige sektorer og om bestyrelsens plads og betydning 
i nutidens velfærdssamfund, leveret af oplagte op-
lægsholdere som bestyrelsesformand Waldemar 
Schmidt, Undervisningsminister Christine Antorini 
og professor ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi 
Klausen.

Henk A. van der Liet, der er professor i skandinavisk 
sprog og litteratur ved Universiteit van Amsterdam 
og bestyrelsesformand for Forfatterskolen i Køben-
havn udnævnte desuden sig selv til “socialantropolog 
for en dag” og satte konferencedeltagerne ind i en 
række forskelle i forhold til, hvordan bestyrelser 
organiserer sig og agerer på tværs af landegrænser, 
med fokus på henholdsvis Holland og Danmark. En 

- En reportage

Reportagen indeholde udtalelser fra 
følgende konferencedeltagere: 

• Flemming Lindeløv, 
 bestyrelsesformand for 
 Designmuseum Danmark og   
 tidligere administrerende 
 direktør for en række store
 danske erhvervsvirksomheder,  
 bl.a. Carlsberg og Royal 
 Scandinavia.

• Rasmus Adrian, Musikchef for  
 Sønderjyllands Symfoniorkester  
 og bestyrelsesformand for       
 egnsteateret Cantabile 
 2 i Vordingborg.

• Ulla Schaltz, Museumsdirektør  
 på Museum Lolland-Falster og  
 bestyrelsesmedlem i 
 Organisationen Danske Museer.
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af de overordnede pointer var – der da også fik for-
samlingen til at trække på smilebåndene – at danske 
bestyrelser er mindre strategi- og resultatorienterede 
og, ærlig talt, mere ”hygge”-orienterede. Professoren 
foreslog, at man kunne se dette som en følge af 
nationens stolte, grundtvigianske foreningskultur, 
der har dannet grundlag for en mere ”laid back” 
mødekultur – sammenlignet med mødekulturen i 
Holland vel at mærke. Og med dette in mente kunne 
de jakkesætsklædte bestyrelsesformænd – og med-
lemmer så sluge den sidste bid tebirkes, medbragt 
fra den morgenmadsbuffet, de lige havde forladt. 
I det mindste kunne de bryste sig af, at navnet på 
buffeten var “Brain food”.

Denne “hygge”-iagttagelse var Flemming Lindeløv 
imidlertid ikke entydigt enig i: “At danske bestyrel-
ser skulle være decideret ”hyggelige”, er jeg naturlig-
vis uenig i, da min oplevelse tværtimod er, at bestyrel-
ser i Danmark generelt er meget hårdtarbejdende og 
seriøse. Det gælder for alle typer bestyrelser og sek-
torer.”

Lindeløv tilføjede dog efterfølgende, at der i Dan-
mark – og i særdeleshed i kulturinstitutioner – har 
været tradition for en udbredt “slæben på fødderne” 
og venlighed i forhold til at skifte bestyrelsesmed-
lemmer ud, selvom de eksempelvis i deres profil 
og kompetencer ikke længere passer ind i en given 
bestyrelse. På det seneste er det imidlertid, ifølge 
Lindeløv, blevet mere almindeligt og legitimt i er-
hvervslivet, i kulturinstitutioner og også andre offent-
lige institutioner at bede et bestyrelsesmedlem om 
at træde ud af en bestyrelse. Han udtaler:

“Det forholder sig sådan, at i den verden, vi lever i 
nu, er det ofte forskellige profiler, man har brug for 
i en bestyrelse på forskellige tidspunkter. For tiden 
er der f.eks. også mange der stiller spørgsmålet om, 
om den samme type ledelse, der kunne administrere 
og operere i en nedskæringsperiode, også kan lede i 
tider, hvor man skal igennem en periode med vækst. 
Man skal bestemt ikke se det som et nederlag for 
hverken institutionen, bestyrelsen eller den person, 
der træder ud, at vedkommende skiftes ud med en 
anden, der har en profil der stemmer bedre overens 
med, dét institutionen, ledelsen og bestyrelsen har 
brug for på det pågældende tidspunkt.”

Konklusionen må altså være, at hvis man ved, at det 
er økologisk, groft rugbrød eller Skyr, der er sundest, 
hvorfor så holde fast i den gode gamle tebirkes?
 
Kulturbestyrelsen i fokus
Senere på dagen fik man mulighed for at sætte 
kulturbestyrelser i fokus til en workshop om den 
offentlige kultursektors muligheder og betingelser 
anno 2014. Det blev til en række relevante diskus-
sioner blandt de – relativt (men forventeligt) få 
sammenlignet med de andre sektorer – fremmødte 
bestyrelsesrepræsentanter og ledere fra offentlige 
kulturinstitutioner.

Noget af dét, der blev diskuteret, var netop de om-
skiftelige og sommetider ustabile omgivelser, kultur-
institutioner befinder sig og opererer i i dag, men 
også hvilke og om der overhovedet er forskel på be-
styrelsesarbejde i f.eks. erhvervslivets og kulturlivets 
organisationer – og hvordan man så i kulturinstitu-
tioner balancerer mellem økonomiske og æstetiske 
eller kulturarvsmæssige resultater og bundlinjer. 
Mangel på evaluering af rapporten ”God ledelse i 
selvejende kulturinstitutioner” (Lars Liebst m.fl. 
2011, udgivet af Kulturministeriet) og i hvor høj 
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der er nogen forskel på, hvordan man skal arbejde i 
forhold til de gængse corporate governance-
principper. Bestyrelsesansvaret i en kulturinstitution 
er udelukkende at arbejde med de økonomiske, kon-
trollerende og strategiske rammer – sammen med 
den daglige ledelse. Tanken om, at bestyrelsen f.eks. 
skulle blande sig i de indholdsmæssige og faglige be-
slutninger på et kunstmuseum eller et teater, er direkte 
forfejlet.”

Rasmus Adrian pointerede dog, at ledelsen, inklu-
sive bestyrelsen, i en kulturinstitution skal kunne 
dække over flere bevægelser, som på mange måder 
er anderledes end i en business-verden – og også 
indbyrdes modstridende. Han påpegede, at der i 
kulturlivets institutioner og bestyrelser og til dels i 
alle offentlige bestyrelser helt grundlæggende er flere 
bundlinjer at arbejde med. Rasmus Adrian mener, at 
der er dén primære forskel, at man i erhvervslivets 
bestyrelser i sidste ende kun har én (økonomisk) 
bundlinje at koncentrere sig om, hvilket sommetider 
gør det enklere at prioritere i strategiarbejdet – 
under forudsætning af, at man laver ordentlige ana-
lyser og har en god forståelse for det marked og den 
omverden, man agerer i. Kriteriet for succes er altså 
relativt enkelt, sammenlignet med i en kulturinsti-
tution. Han udtaler:

grad bestyrelsens sammensætning og samarbejds-
form betyder noget i forhold til, hvor innovativt og 
strategisk en bestyrelse kan arbejde, var ligeledes 
emner, der var fokus på til denne kulturworkshop. 

Flere bundlinjer
Lindeløv, der igennem en årrække har haft sin gang 
som bestyrelsesformand for mange typer bestyrelser 
og dermed byggede sit oplæg på konkret og dybde-
gående erfaringer fra bestyrelseslokalet, talte blandt 
andet om, vigtigheden i at udforme strategiske års-
planer og at fastlægge og overholde bestemte interne 
kommunikationsveje – formand, bestyrelsesmed-
lemmer og den øvrige organisation imellem. En af 
de ting han gav udtryk for var desuden, at der er i 
hans optik ikke er nogen større forskelle på at være 
bestyrelsesmedlem i private erhvervsvirksomheder, 
i store børsnoterede selskaber og i kulturinstitu-
tioner. Han udtalte:

”Det er noget vrøvl, at kulturinstitutioner har det 
sværere end andre typer organisationer, når det 
kommer til ledelse og bestyrelsesarbejde. Dét det 
handler om er at lede strategisk og at lede gennem 
medarbejdere og mennesker, og problemstillingerne 
er ofte nøjagtigt de samme. Jeg mener f.eks. ikke, at 

Foto: Dagens Dagsorden
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Om betydningen af at bestyrelsen i en kulturinstitution 
kender til de mange og modstridende bundlinjer 
og har evnen til at forene og manøvrere succesfuldt 
i de udfordringer, dette medfører, pointerede Ulla 
Schaltz følgende:

“Det er min opfattelse, at de fleste offentlige bestyrelser 
i kulturinstitutioner sådan set arbejder med sorte tal 
og generelt er gode til at styre de større eller mindre 
butikker, de råder over. Men faktum er, at der er en 
hel masse andre udfordringer, og det er vigtigt, at 
bestyrelserne også kender dem og har blik for netop 
dette. Det er vigtigt, at bestyrelsen er klar over og 
støtter lederen i, at det ikke kun drejer sig om, at vi 
skal have store, sorte tal og mange gæster igennem 
butikken.”

Både Ulla Schaltz og Rasmus Adrian giver imidlertid 
udtryk for en nødvendighed i forhold til, at bestyrel-
sen i kulturinstitutioner – eller dele af den – skal 
have viden inden for det kunstneriske eller faglige 
område, en given kulturinstitution opererer inden 
for. Adrian:

“En god bestyrelse i kulturlivet skal både have hjernen 
og hjertet med. Bestyrelsen skal kunne balancere 
imellem at være på vagt økonomisk og omvendt skal 
den på samme tid være villig til at bakke op om en 
direktions trang til at være nyskabende og eksperi-
menterende – velvidende, at der er en risiko for, at 
det ikke altid virker og sommetider giver underskud. 
Pointen er, at det kræver, at bestyrelsesmedlemmer-
ne samlet har en dybdegående indsigt i både det øko-
nomiske og kunstneriske parameter.”      

Artiklen fortsætter på næste side >

”I kulturinstitutioner er der selvfølgelig den økono-
miske bundlinje, som man hele tiden skal være op-
mærksom på, men derudover er der f.eks. også en 
bundlinje, der handler om at være værdiskabende 
for den enkelte i samfundet og for vores omgivelser. 
Og hvis man opererer i en kunstinstitution, som jeg 
f.eks. beskæftiger mig med, er der også et aspekt, der 
handler om at bidrage til at udvikle kunsten, hvilket 
er en slags bundlinje, der ikke umiddelbart er mål-
bar og som er et meget abstrakt fænomen.”

I kulturinstitutioner er der altså forskellige komplekse 
hensyn, der skal balanceres, og ifølge Rasmus Adrian 
er det netop denne udfordring, kunst- og kultur-
institutionerne må arbejde ekstra koncentreret og 
fokuseret for at løse.

Ulla Schaltz pointerede ligeledes, at det særlige ved 
en bestyrelse i en kulturinstitution er de forskellige 
bundlinjer, der både er politiske, samfundsmæssige, 
faglige og kunstneriske:

”Der er rigtig mange andre bundlinjer end at have 
sorte tal i et excel-ark i slutningen af hvert år. En af 
de vigtigste bundlinjer i forhold til at drive et museum, 
handler f.eks. om bevarelse af kulturarven, det arkæo-
logiske og faglige arbejde. En anden er formidlingen 
af kulturarven, udstillingsarbejdet.”

Og i følge Ulla Schaltz er en tredje ting, der dog 
også går ind under områder, mange andre typer 
virksomheder arbejder med, er, at man som leder 
og bestyrelse i kulturinstitutioner sørger for at ud-
danne og efteruddanne medarbejderne og motiverer 
til et godt arbejds- og forskningsmiljø for de mange 
vidensarbejdere, der f.eks. er ansat på museer. Hun 
tilføjede desuden, at hvis man er et kulturhistorisk 
museum på landet eller i provinsen, agerer man i 
et lokalsamfund, hvor der er en form for social 
bundlinje. Kommunalt støttede kulturinstitutioner 
skal ofte tage deres del i at bidrage til ”et rumme-
ligt arbejdsmarked”. Og der er altså også en politisk 
bundlinje, der bl.a. består i, at de lokale politikere 
skal føle, at kulturen er værd at investere i – og det 
samme skal borgerne. Udfordringen handler des-
uden om, at det ikke altid er sikkert, at hverken
politikernes eller borgernes ønsker stemmer over-
ens med det, der f.eks. står i museumslovgivningen.
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Den innovative og strategiske bestyrelse
En anden diskussion til workshoppen handlede om 
arbejdsformen og sammensætningen af bestyrelsen 
som gruppe, igangsat af et oplæg af Jens Nielsen 
[oplægget tog udgangspunkt i de synspunkter, Jens 
Nielsen giver udtryk for i  den artikel, der er trykt i 
dette magasin, red.].

Rasmus Adrian erklærede sig enig i en række af Jens 
Nielsens perspektiver: “Både i kulturinstitutionernes 
omgivelser og fra forskellige officielle sider, der har 
forventninger til, hvad vi som offentligt støttet kul-
turinstitution skal lave, er der i dag enorm megen 
bevægelse, udskiftning og udvikling, og det kræver, 
som Jens Nielsen pointerede i sit oplæg, en form for 
bestyrelse, der kan følge med og forstå de her ud-
fordringer til bunds. Og jeg er enig i, at det kræver 
et andet billede af, hvad en bestyrelse skal lave og 
hvordan den skal arbejde.”

Flemming Lindeløv gav dog udtryk for, at man skal 
være varsom med at kræve for meget af bestyrelses-
medlemmer, der ofte er travle, optagede mennesker 
og at denne projektgruppetanke udelukkende er 
oplagt i den periode, hvor årsplaner og strategier 
lægges:

“Jeg er meget optaget af, at bestyrelsen helt overord-
net har ansvaret for at ansætte og fyre ledelsen, stra-
tegiplanen og at kontrollere. Projektgruppe-
tankegangen er udelukkende relevant i den fase, hvor 
bestyrelsen skal udvikle en strategiplan for de næste 
3-4 år. Det foregår på den måde, at ledelsen kommer 
med et oplæg til strategiplanen, diskuterer det med 
bestyrelsen og i fælleskab sætter man så rammerne, 
målene og midlerne for kulturinstitutionen. Men 

til hverdag – f.eks. med hensyn til spørgsmålet om, 
hvad det er for nogle æstetiske eller arkæologiske 
genstande, der skal være på et museum – er det fuldt 
ud ledelsen, der bestemmer. Ledelsen udfylder den 
ramme, som bestyrelsen afmærker.”

Rasmus Adrian mener dog, at det er oplagt “at ryste 
posen” og stille spørgsmålstegn ved den ”traditionel-
le” bestyrelsestankegang og desuden de principper 
der står i God ledelse i selvejende kulturinstituti-
oner-publikationen fra 2011, der er sunde og gode, 
men ikke tilstrækkelige eller tidssvarende i alle 
henseender; noget der var bred enighed om iblandt 
en stor del af de fremmødte konferencedeltagere. 
Rasmus Adrian tilføjede: 

“Man taler meget om at skabe et match imellem eksterne 
betingelser og organisationen og det handler om, at 
bestyrelsen skal formå at afspejle den udfordring, dét 
er – i kraft af viden og kompetencer. Den vejledning, 
der er i God ledelse-rapporten rummer corporate 
government-principper på en fin og brugbar måde, 
men det er også et lidt ensidigt perspektiv på, hvad 
en bestyrelse skal kunne og muligvis et perspektiv, 
der hører fortiden til, da mange af anbefalingerne 
passer bedre til et landskab, hvor kulturinstitutioner 
opererer med et stabilt produkt i stabile omgivelser. 
Vi ser jo mere og mere, at vi eksisterer i nogle vældigt 
volatile omgivelser med store ændringer, der kan ske 
meget hurtigt – f.eks. både i forhold til krav fra til-
skudsydere, men også publikums og brugernes op-
mærksomhed.”
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