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Abstract	
This	paper	will	 try	 to	understand	 the	decision-making	 concerning	 the	partner-

ship	based	on	the	public	company	Dong	Energy.	Here	a	theoretical	choice	of	the	

case	study	has	been	applied	to	capture	the	unique	aspects	of	this	case.	The	pur-

pose	of	the	paper	is	to	answer	the	following	research	question,	which	is	the	cen-

ter	of	the	papers	inquiry:	“From	an	economically	rationally	point	of	view,	on	what	

basis	has	the	Danish	government	chosen	to	enter	a	strategic	partnership	concern-

ing	Dong	Energy?”	A	theoretical	verification	method	has	been	chosen	as	the	core	

method	in	this	paper.	In	order	to	successfully	extract	both	quantitative	and	quali-

tative	information,	document	analysis	methods	and	operationalization	methods	

will	be	applied.	The	following	theoretical	framework	will	be	used	in	order	to	an-

swer	the	research	question:	liquidity-preference-theory	and	public	private	part-

nership	subsequent	by	two	distinctive	directions,	risk	management	and	financial	

partnership.	These	theories	will	each	form	a	hypothesis	that	will	be	either	vali-

dated	or	falsified	throughout	the	paper,	which	will	form	the	basis	for	answering	

the	research	question.	Previous	research	within	this	field	has	mainly	focused	on	

the	effective	outcome	of	 the	privatization	process.	This	 inquiry	will	 instead	ex-

amine	the	case	from	a	new	dimension	in	analyzing	through	an	economically	ra-

tionally	point	of	view	through	specifically	chosen	empirical	materials,	hence	the	

appropriation	of	 the	sales	circumstance	and	Dong	Energy’s	annual	report	2013	

which	will	 lay	foundation	to	strive	and	create	an	in-depth	understanding	of	the	

Danish	government’s	actions	in	this	chosen	case;	Dong	To	narrow	down	the	field	

of	subject	this	paper	has	actively	chosen	the	case,	research	question	and	hypoth-

ecs	as	mentioned	previously.	This	does	create	some	research	implication	due	to	

the	 narrowing	 of	 the	 inquiry.	 Other	 interesting	 perspective,	 which	 would	 in-

crease	the	validly	of	this	paper,	would	be	to	examine	political-	and	historical	el-

ements,	that	could	have	provided	a	more	complete	and	complex	understanding	

of	the	inquiry.	
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1	Indledning	
Den	27.	november	2001	tiltrådte	VK-regeringen	og	en	af	de	første	udmeldinger	

fra	denne	nye	regeringen	var,	at	det	statslige	energiselskab	Dong	burde	privati-

seres.	I	2004	besluttede	VK-regering	sammen	med	Dansk	Folkeparti,	De	Radika-

le,	Socialdemokraterne	og	Socialistisk	Folkeparti,	at	der	skulle	arbejdes	mod	en	

børsnotering	af	Dong.	Dette	skete	 ifølge	daværende	finansminister	Thor	Peder-

sen	 på	 baggrund	 af:	 ”Vi	kan	altså	ikke	bestemme,	at	Dong	på	sigt	år	efter	år	kan	

overleve	i	et	statsligt	ejerskab.”	.	Dette	brede	flertal	blev	dog	opnået	på	den	betin-

gelse,	at	staten	ikke	måtte	sælge	mere	end	49	procent	af	virksomheden	før	d.	1.	

januar	2015.	Selve	børsnoteringen	skulle	have	fundet	sted	i	andet	halvår	af	2007,	

men	blev	dog	udskudt	på	grund	af	parlamentariske	problemer	og	 finanskrisen.	

Herefter	 var	 der:	 ”(…)	ikke	 aktuelle	 planer	 om	 at	 igangsætte	 et	 sådant	 arbejde	

(frem	mod	børsnotering)”	 ifølge,	på	det	tidspunkt	værende	finansminister,	Claus	

Hjort	Frederiksen.	Dette	arbejde	blev	dog	genoptaget,	nu	blot	af	en	anden	rege-

ring	i	året	2012.	Her	var	Dong	Energy	presset	finansielt	i	den	økonomiske	virke-

lighed	 opstået	 i	 kølvandet	 af	 finanskrisen.	 Den	 Socialdemokratisk	 ledede	 rege-

ring	 havde	 i	 måneder	 samarbejdet	 med	 det	 amerikanske	 investeringsfirma	

Goldman	Sachs	og	de	danske	pensionsfirmaer	PFA	og	ATP	om	at	realisere	en	mu-

lig	 investering	 i	 Dong	 Energy.	 Dette	 samarbejde	mundede	 ud	 i	 en	 aftale	 d.	 29.	

november	2013.	(Nielsen,	2014)	Her	blev	indgået	en	”betinget	aktionæroverens-

komst	med	New	Energy	Investment	(Goldman	Sachs	datterselskab),	ATP	og	PFA.”	

(Aktstykke	37,	2013-14,	s.	2).	Denne	aftale	var	betinget	af,	at	de	europæiske	fusi-

onsregler	blev	overholdt	samt,	folketingets	finansudvalg	tilsluttede	sig	betingel-

serne.	Aftalen	blev	 en	 realitet	 d.	 30.	 januar	2014,	 da	 finansudvalget	 godkendte	

aftalen	(Dongenergy.com).	 Inden	dette	var,	der	en	udbredt	samfundsdebat	om-

kring	børsnoteringen	og	hvorfor	denne	blev	 foretaget.	Det	 er	 i	 denne	debat,	 at	

kimen	til	rapportens	undring	ligger.	Tidligere	statsminister	Poul	Nyrup	Rasmus-

sen	har	blandt	andet	blandet	sig	i	debatten.	Han	mener	at:		

	

”Hele	salget	–	prisen,	en	anløben	partner,	tidspunktet	og	de	særlige	rettigheder	til	

Goldman	Sachs	–	er	så	forkert,	at	jeg	simpelthen	ikke	kan	tie	stille.	Samfundsværdi-



	 	

	

	 8	

er	bliver	foræret	væk.	(…)	Det	gør	næsten	fysisk	ondt	på	mig	at	se,	hvad	der	fore-

går”	(Kaufholz,	2014).	

	

Han	begrunder,	 at	 prisen	og	 tidspunktet	 er	 forkert,	 fordi	Dong	Energys	 indtje-

ning	i	2015	vil	være	dobbelt	så	stor,	som	den	var	i	2010.	Det	han	anfægter,	i	afta-

len	er,	at	man	kunne	have	hentet	et	meget	større	provenu	ved	at	vente	med	kapi-

taludvidelsen.	Dernæst	mener	han,	at	den	danske	stat	burde	have	overvejet	an-

dre	muligheder.	Han	 forstår	slet	 ikke	valget,	 fordi	de	 ikke	har	nogen	særlig	ek-

spertise	i	energisektoren.	Poul	Nyrup	Rasmussen	påpeger	også	svagheder	i	den	

måde	 kontrakten	 er	 sammensat	 på.	 Han	 siger:	 ”Selskabet	er	garanteret	en	 for-

rentning	på	4,5	procent	–	uanset	hvad	der	sker.”	(Kaufholz,	2014).	Han	pointerer,	

at	dette	er	en	høj	rente	at	betale.	Yderligere	fremhæver	han	at	grundet	Danmarks	

høje	 kredit	 vurdering,	 ville	 det	 være	muligt	 at	 låne	 pengene	meget	 billigere.	 I	

stærk	kontrast	 til	 Poul	Nyrup	Rasmussens	udlægning	 af	 salget,	 står	 folketings-

medlem,	 for	 Liberal	 Alliance,	 Ole	 Birk	Olesen.	Han	 argumenterer	 for	 et	 salg	 til	

Goldman	Sachs	ud	fra:		

	

”Regeringen	foretrækker	privat	medejerskab	af	Dong	fremfor	flere	statspenge	i	

virksomheden.	Private	penge	er	bedre	end	skattekroner,	fordi	staten	ikke	er	god	til	

at	drive	erhvervsvirksomhed.	Privat	medejerskab	sikrer,	at	der	i	virksomheden	er	

viden	om	og	interesse	i	at	gøre	Dong	mest	muligt	værd,	så	også	statens	ejerandel	

bliver	mest	muligt	værd	til	gavn	for	skatteyderne.	(Olesen,	2014)	

	

En	 anden	 tilgang	 til	 salget	 finder	 man	 hos	 samfundsdebattør	 Asgar	 Aamund.	

Hans	udgangspunkt	er:	 ”Bjarne	Corydon	og	Dongs	bestyrelse	har	måttet	synge	og	

danse	 for	 investorerne	 for	at	skabe	 interesse.”	(Aamund,	 2014).	 I	 samme	 artikel	

fremhæver	han	også,	at	det	er	rigtigt,	at	staten	har	haft	andre	muligheder	for	at	

rejse	kapital.	Disse	muligheder	mener	han	bare	ikke	hjælper	staten	med	den	risi-

kospredning,	der	yderligere	ønskes	opnået	ved	kapitaludvidelsen.	Han	forklarer	

endvidere,	at	staten	derfor	er	tvunget	til	at	acceptere	det	bedste	tilbud,	der	har	

forelagt,	hvilket	de	har	gjort.	Goldman	Sachs	har	derimod	udnyttet	deres	fordel-

agtige	position	 til	 at	 forlange:	 ”Veto-rettigheder,	der	omfatter	ledelsens	sammen-

sætning,	en	forretningsplan	og	investeringsstrategi	samt	kapitalrejsningsplaner	for	
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virksomheden.”	(Aamund,	2014).	Dette	mener	Asgar	Aamund	er	normalt	for	ven-

ture	kapitalister,	når	de	investerer	i	højrisikovirksomheder.	Grunden	til	at	Gold-

man	Sachs	overhovedet	vælger	at	 investere	 i	Dong	Energy,	giver	Professor	ved	

Aalborg	Universitet	Mogens	Rüdiger	et	svar	på:		

	

”Banken	er	allerede	engageret	både	i	infrastruktur	og	energiselskaber,	(…)	ligele-

des	kendt	for	at	investere	i	offentlige	selskaber,	effektivisere	dem	og	sælge	dem	med	

en	pæn	fortjeneste.”	(Rüdiger,	2014).	

	

1.1	Relevans	

Statens	partnerskab	med	Goldman	Sachs	om	Dong	Energy	er	 interessant	at	un-

dersøge;	da	det	er	aktuelt,	har	været	i	mediernes	interesse,	skabt	stor	utilfreds-

hed	hos	befolkningen	og	kreeret	en	bred	vifte	af	forskellige	udlægninger	af,	hvor-

for	selve	salget	overhovedet	er	blevet	foretaget	og	om	dette	var	økonomisk	rati-

onelt.	Det	er	på	baggrund	af	denne	undren,	at	 rapporten	 finder	det	 relevant	at	

undersøge,	hvorfor	staten	har	at	indgået	i	partnerskabet.		

	

Tidligere	har	privatiseringen	af	offentlige	virksomheder	været	undersøgt	og	der	

har	også	været	forsket	i	Dong	Energy,	både	før	og	efter	den	annullerede	børsno-

tering.	Denne	rapport	vil	dog	udfylde	det	videnshul,	der	findes	i	forbindelse	med	

at	anskue	selve	salget	af	aktier	til	Goldman	Sachs	ud	fra	et	økonomisk	rationale.	

Rapporten	undersøger	salget	af	Dong	Energy	ud	fra	det	økonomiske	aspekt	for	at	

belyse,	om	salgets	begrundelse	kan	 findes	ved	hjælp	af	en	økonomisk	egennyt-

temaksimerende	tilgang.	Men	før	en	sådanne	tilgang	kan	muliggøres,	er	en	hvis	

viden,	 om	hvorledes	 anden	 forskning	har	bearbejdet	 offentlig-	 privat	 sammen-

spil	og	Dong	Energy.		

	

1.2	Tidligere	forskning	

Forskning	indenfor	sammenspillet	mellem	det	private	og	offentlige	begyndte	for	

alvor	i	Danmark	i	starten	af	1990’erne	og	der	findes	en	bred	vifte	af	forskning	i	

forbindelse	med	dette	emne.	Dog	findes	der	betydelig	mindre	forskning	om	den-
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ne	rapports	valgte	case;	Dong	Energy.	Det	er	først	indenfor	de	seneste	år,	at	Dong	

Energy	er	blevet	set	som	et	relevant	case	for	denne	type	forskning.	Her	har	andre	

virksomheder,	for	eksempel	TeleDanmark	og	Combus,	tidligere	tjent	som	forsk-

ningsprojekter,	 der	 havde	 omdrejningspunkt	 i	 samarbejdskonstruktioner	 mel-

lem	det	private	og	det	offentlige.	 	Det	har	derfor	været	på	baggrund	af	disse,	at	

forskere	 har	 forsøgt	 at	 klarlægge	 statens	motiver	 i	 forbindelse	med	 at	 indgå	 i	

sådanne	samarbejder	og	evaluere	resultaterne	heraf	(Greve,	2000,	s.	95).		

	

Blandt	 anerkendte	 forskere,	 som	har	beskæftiget	 sig	med	privatisering,	 er,	Ole	

Jess	 Olsen,	 der	 har	 studeret	 liberalisering	 af	 det	 danske	 marked	 gennem	

1990’erne	 i	 sin	 doktorafhandling.	 Derudover	 har	 Carsten	 Greve,	 dedikeret	 sin	

forskning	til	at	kortlægge	privatiseringsfænomenet	og	han	er	blandt	de	mest	re-

ferrede	forskere	i	henhold	til	salget	af	aktier	i	Dong	Energy	i	2014	(Greve,	2000,	

s.	3).		En	anden	tilgang	til	privatisering	som	fænomen	opstod	på	baggrund	af	de	

reformer,	der	forandrede	den	offentlige	sektor	gennem	1980-	og	90’ernes	indu-

strialiserede	 lande.	Forskeren	 Christopher	Hood	 forsøger	 at	 indfange	 disse	 re-

former	med	begrebet	New	Public	Management.	I	hans	tilgang	eksisterer	den	un-

derforståede	antagelse,	at	den	private	sektor	på	grund	af	konkurrenceelementet,	

fra	det	frie	marked,	oftest	vil	effektivisere	en	given	offentlig	virksomhed.	Denne	

påstand	om	at	privatisering	giver	anledning	til	en	øget	effektivisering,	stiller	for-

skerne	Cook	og	Kirkpatric	sig	kritisk	overfor.	Cook	og	Kirkpatric	mener,	at	den	

tidligere	forskning	indenfor	området	har	forsøgt	at	sammenligne	et	før-	og	efter-

billede	 i	 deres	 forskning	 af	 privatisering	 som	 fænomen.	 Yderligere	 kritiserer	

Cook	og	Kirkpatric	det	metodiske	problem,	der	opstår	ved	at	drage	en	parallel	

mellem	privatisering	og	øget	økonomisk	vækst.	Da	 resultaterne	af	disse	 to	 for-

skeres	 forskning	netop	konkludere,	 at	det	 ikke	altid	er	 sådan	det	hænger	 sam-

men	(Greve,	2000,	s.	73-77).	Cook	og	Kirkpatric	skriver	følgende:	

	

”There	is	a	thin,	but	growing	literature	that	claims	that	privatization	has	brought	

substantial	benefits,	both	in	economic	a	social	terms	(…)	The	argument	that	the	

move	towards	privatization	is	necessary	for	performance	gains	has	strengthened	

the	notion	that	”ownership	matters”,	an	argument	consistently	put	forward	by	the	

property	rights	theorist”	(Cook	&	Kirkpatric,	1995,	s.	22).	
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Det	er	derfor	også	et	underforstået-	og	ubesvaret	spørgsmål,	hvor	meget	privati-

sering	 har	 forsaget	 en	 eventuel	 øget	 effektivisering	 og	 økonomisk	 fordel.	 Det	

eneste,	der	ifølge	Cook	og	Kirkpatric	har	betydning,	er	selve	ejerskabet	og	meget	

mere	kan	man	ikke	sige.		

	

Af	nyere	forskning	indenfor	privatisering,	kan	inddrages	en	kandidatafhandling	

fra	CBS,	skrevet	af	Aske	Hougaard	og	Morten	Mommsen.	Afhandlingen	”Debatten	

om	 privatisering	 –	 før	 og	 nu”	 undersøger	 privatiseringer	 af	 aktieselskaber	 i	

Danmark,	hvor	problemstillingen	er	baseret	på	at	analysere	udviklingen	og	op-

fattelsen	 af	 privatisering.	Dette	 sker	 på	 baggrund	 af	 tre	 casestudier,	 hvor	 et	 af	

disse	behandler	 forsøget	på	at	privatisere	Dong	Energy.	Afhandlingen	undersø-

ger	og	sammenligner	de	kampe,	der	opstod	mellem	politiske	aktører	i	privatise-

ringsprocessen,	med	henblik	på	at	afdække,	hvad	der	blev	fokuseret	på	i	debat-

ten	om	privatisering.	Afhandlingen	finder	frem	til,	hvilke	kommunikative	udfor-

dringer	man	fremover	skal	være	opmærksomme	på	indenfor	privatisering.	Lige-

ledes	 udlægges,	 hvorledes	 politiske	 hensyn	 går	 igen,	 fra	 tidligere	 debatter	 om	

privatisering,	 i	debatten	om	Dong	Energy.	Måden	hvorpå	undersøgelsen	tilveje-

bringes,	er	via	kvalitative	data,	eftersom	afhandlingen	diskursteoretisk	fokuserer	

på	sproglige	udsagn.	De	kvalitative	data	er	produceret	ud	fra	interviews	med	en	

række	personer	med	tilknytning	til	privatiseringsprocessen	af	Dong	Energy.	Det-

te	for	at	finde	ud	af,	hvordan	aktørerne	har	været	involveret	i	privatiseringspro-

cesserne	(Hougaard	&	Mommsen,	2014).	

	

1.3	Redegørelse	af	Dong	og	Dong	Energy	

I	dette	afsnit	vil	rapporten	skitsere	Dong	og	Dong	Energys	historie	med	hensig-

ten	at	give	 læseren	et	 indgående	kendskab	til	 formålet	bag	den	proces,	der	har	

ført	op	til	salget	af	Dong	Energy	i	2014.		
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1.3.1	Stiftelsen	af	Dong 
Selskabet	Dong	blev	stiftet	i	1972,	da	oliekrisen	brød	ud,	hvilke	medførte	pro-

blemer	på	energimarkedet.	Dette	medførte	en	politisk	interesse	for	energimar-

kedet	(Rüdiger,	2007,	s.	41-42).	Stiftelsen	skyldes	dog	ikke	kun	oliekrisen	men	

også,	at	ledende	embedsmænd	i	Handelsministeriet	begyndte	at	opfatte	Dan-

marks	energiforsyning	kritisk	og	derfor	ville	imødekomme	denne	udvikling.	

(Rüdiger,	2007,	s.	48).	Dong	blev	stiftet	som	et	aktieselskab	med	staten	som	ene-

ejer,	hvilket	var	usædvanligt,	da	der	ikke	på	daværende	tidspunkt	fandtes	andre	

eneejede	statsselskaber	i	Danmark	(Rüdiger,	2007,	s.	50).	Der	var	dog	ikke	et	

naturgassystem	i	Danmark	og	derfor	havde	man	ingen	viden	indenfor	området.	

Samtidigt	var	det	svært	at	beregne,	om	et	eventuelt	køb	ville	blive	en	økonomisk	

gevinst	for	Danmark.	For	Danmarks	vedkommende	handlede	derfor	om	at	opret-

te	et	aktieselskab	med	staten	som	ejer,	hvilket	medførte,	at	når	Dong	skulle	for-

handle	naturgas,	så	var	Dongs	forhandlere	afhængige	af	politisk	godkendelse	

(Rüdiger,	2007,	s.	51-52).	
 

1.3.2	Grunde	til	at	oprette	Dong 
Hensigten	med	at	oprette	Dong	var	at	få	et	stabilt	naturgasnet	i	Danmark,	men	

i	forhandlingerne	med	andre	selskaber	var	Dong	og	staten	(Handelsministeriet)	

for	tætte	og	derfor	blev	Dong	oprettet	som	et	aktieselskab.	Ydermere	mente	

Handelsministeriet,	at	dannelsen	af	et	aktieselskab	også	ville	være	den	hurtigste	

mindst	ressourcekrævende	metode.	En	tredje	årsag	var	forholdet	mellem	at	føre	

politik	og	virksomhedsdrift,	her	ville	ministeriets	forpligtelse	blive	reduceret	ved	

et	aktieselskabslig	konstruktion	og	ministeriet	ville	heller	ikke	være	direkte	an-

svarlig	på	vegne	af	Dong	(Rüdiger,	2007,	s.	52-53).	Man	indstillede	derfor,	at	

Dong	blev	oprettet	som	et	aktieselskab	med	en	aktiekapital	på	5	millioner	kro-

ner.	Staten	skulle	ikke,	til	at	begynde	med,	tegne	alle	aktierne,	da	det	hermed	

ville	være	muligt	at	udbyde	halvdelen	af	aktierne	til	private	virksomheder.	Dette	

ville	sikre,	at	Dong	handlede	i	overensstemmelse	med	statens	og	markedets	inte-

resser	(Rüdiger,	2007,	s.	54). Dong	endte	dog	med	at	blive	et	rent	statsligt	aktie-

selskab	til	trods	for,	at	olieselskaber,	kommuner,	gas-	og	elværker	eller	store	

danske	private	virksomheder	kunne	have	været	potentielle	aktionærer.	Ligele-
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des	forlød	det,	at	A.P.	Møller	ville	blive	aktionær.	Men	Dong	forblev	en	forvalt-

ningsvirksomhed	og	var	dermed	en	integreret	del	af	de	offentliges	budgetter.	

Grunden	til	at	Dong	forblev	et	statsligt	ejet	aktieselskab	skyldes	til	dels	tilfældig-

heder	som	skiftende	forhandlings-	og	regeringssituationer	og	en	uventet	mangel	

på	interesse	for	at	købe	aktier	i	det	nye	selskab.	Dong	var	dermed	oprettet	som	

det	første	eneejede	statslige	aktieselskab	i	Danmark.	Hvilket	argument	der	var	

mest	afgørende	er	uvist,	men	det	har	for	Dong	spillet	en	afgørende	rolle,	at	sel-

skabet	var	underlagt	aktieselskabsloven	og	dermed	ikke	havde	friheden	til	at	

disponere	økonomisk	(Rüdiger,	2007,	s.	50-56).	

	

1.3.3	Sådan	blev	Dong	Energy	A/S	skabt.	 
Årene	frem	til	2006	ses	som	et	vendepunkt	for	Dong,	hvor	seks	af	Danmarks	vig-

tigste	energiselskaber	fusionerede	og	dannede	virksomheden	Dong	Energy	A/S.	

Dong	Energy	blev	dannet	som	fusion	mellem	forsyningsvirksomhederne:	Dong,	

Elsam	A/S,	 Energi	 E2,	NESA,	 Københavnsenergi	 (KE),	 Frederiksberg	 Forsyning	

(Rüdiger,	2011,	s.	128).	

	

Processen	 startede	 i	 2003,	 hvor	 Dong	 køber	 majoriteten	 af	 aktierne	 i	 Energi-

gruppen	Jylland,	herfra	blev	Dong	medejere	med	en	 lille	ejendel	aktier	 i	Elsam.	

Elsam	var	på	daværende	 tidspunkt	et	 af	de	 største	energiselskaber	 i	Danmark,	

med	samarbejde	 i	seks	 jyske	og	 fynske	kraftværksselskaber	(Den	store	danske,	

Elsam). Dette	skabte	for	Dong	mulighed	for	at	starte	et	opkøbsprogram	af	Elsam,	

som	 ville	 gøre	 Dong	 til	 det	 førende	 og	 største	 energiselskab	 i	 Danmark.	 Dette	

opkøb	skulle	sikre	Dong	overfor	fremtidig	kommende	konkurrence.	 I	2004	lyk-

kedes	det	endelig	efter	 to	omgange	 for	Dong	at	øge	sin	aktieandel	 i	Elsam	gen-

nem	Energigruppen	Jylland,	der	bringer	ejerskab	op	til	24	procent.	Elsam	legiti-

merede	 ikke	 Dong	 som	 værende	 et	 pålideligt	 opkøber,	 da	 staten	 længe	 havde	

diskuteret	et	muligt	salg	af	virksomheden	og	hermed	skabt	en	 frygt	hos	Elsam.	

Denne	frygt	var	baseret	på,	at	Elsam	ville	ende	på	udenlandske	hænder	og	der-

med	forværre	forretningssituationen.	Sagen	fik	Elsam	til	at	få	vurderet	virksom-

heden	af	udenlandske	investor,	herfra	Vattenfall,	der	overtog	en	del	af	Elsam.	Alt	

dette	skabte	en	længerevarende	fusionsproces,	hvor	forhandlingerne	trak	ud	til	
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slutningen	af	2004,	før	en	endelig	kompromis	var	fundet,	og	Elsam	accepterede	

Dong	 som	værende	 en	 legitim	virksomhed	 at	 fusionere	med	 (Rüdiger,	 2011,	 s.	

114-120).	
 

De	efterfølgende	fusioner	foregik	i	perioden	2005-2006,	hvor	processen	gik	be-

tydelig	hurtigere	og	nemmere	end	fusionen	med	Elsam,	da	størrelserne	på	virk-

somhederne	KE,	Energi	E2,	Frederiksberg	Forsyning	samt	NESA	ikke	kunne	må-

les	med	 Elsam	 (Rüdiger,	 2011,	 s.	 126).	 Fusionerne	 af	 de	 seks	 virksomhederne	

blev	 i	marts	 2006	 godkendt	 af	 EU’s	 konkurrencemyndighed,	 som	 resulterede	 i	

skabelsen	af	Dong	Energy.	(Dong	Energy.com).	

	

1.3.4	Energien	liberaliseres	fra	monopol	til	konkurrence 
Liberaliseringen	af	energisektoren	kom	i	1990’erne	på	den	politiske	dagsorden.	

Det	skyldes	den	økonomiske	krise,	der	havde	været	i	70’erne,	hvor	den	Vesteu-

ropæiske	økonomi	var	kommet	bagud	i	forhold	til	USA	og	Japan.	Inspirationen	til	

liberaliseringen	kom	 fra	USA	og	 Storbritannien,	 der	 var	begyndt	 at	 afvikle	 sta-

tens	indflydelse	på	økonomien	og	privatiserede	offentlige	ydelser	som	jernbane-

drift,	 telekommunikation	 og	 energien.	 Interessen	 for	 liberaliseringen	 var	 ikke	

overvældende	i	Danmark	(Rüdiger,	2011,	s.	77).	Liberaliseringen	af	energiområ-

det	skete	gennem	EU	i	1980’erne,	men	var	besværliggjort	grundet	de	nationale	

særinteresser.	Yderligere	kom	hovedparten	af	naturgas,	der	blev	anvendt	 i	EU-

landene	fra	lande,	der	ikke	var	medlem	af	EU.	Derfor	ønskede	EU	at	få	fjernet	de	

monopolrettigheder	 forhold	 til	 import	 og	 salg	 af	 naturgas.	Målet	 var	 at	 styrke	

konkurrencen,	øge	produktionen	og	gøre	energien	billigere	for	forbrugerne.	EU	

kommissionen	vedtog	i	1998	et	gasdirektiv.	EU’s	gasdirektiv	medførte,	at	Folke-

tinget	 i	2000	vedtog	at	åbne	 for	gasnettet,	 så	43	procent	kunne	være	udsat	 for	

konkurrence.	Men	da	det	ikke	var	alle	medlemslandene,	hvor	liberaliseringen	gik	

lige	hurtigt,	blev	et	nyt	direktiv	i	2003	iværksat.	Dette	medførte	en	fremrykning	

af	aftalen	om	markedsåbningen	af	gasnettet.	Ligeledes	vedtog	Folketinget	at	sæt-

te	farten	op,	så	hele	det	danske	naturgasmarkedet	skulle	være	i	konkurrence	fra	

1.	januar	2004,	og	dermed	gik	Danmark	fra	at	være	langsomme	i	gennemførelsen	

til	 at	 være	helt	 fremme	 i	 forhold	 til	 liberaliseringen	 (Rüdiger,	2011,	 s.	91).	For	
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Dongs	vedkommende	handlede	det	om	at	vokse	sig	større,	og	undgå	at	blive	en	

lille	aktør	på	markedet.	Derfor	gik	Dong	i	slut	90’erne	fra	at	være	et	naturgassel-

skab	til	et	energiselskab	(Rüdiger,	1998,	s.	215	&	Rüdiger,	2011,	s.	77-82).	

	 	

1.3.5	Salget	af	Dong	Energy	A/S	

De	liberaliserede	kræfter	fra	Det	Indre	Marked,	medførte	en	svækkelse	af	Dong	i	

henhold	til	de	monopolrettigheder,	som	Dong	besad,	herigennem	skabte	det	øget	

konkurrence	for	Dong	både	på	et	nationalt,	samt	internationalt	plan,	hvor	uden-

landske	selskaber	fik	adgang	til	det	danske	marked	via	energi	netværkerne,	som	

blev	 tilgængelige	 for	 alle.	Modsvaret	 til	 denne	 liberaliseringsproces	 dikteret	 af	

EU,	medførte	en	ændring	i	Dongs	selskabsstrategi	til	at	udvide	fra	gasselskab	til	

et	 energiselskab,	 herfra	 skulle	Dongs	 aktiviteter	 spredes	 for	 at	 bringe	 risikoen	

ned	for	virksomheden,	samt	gøre	sig	klar	til	at	kunne	konkurrerer	på	det	globale	

markedet	(Rüdiger,	2013)	Siden	VK-regeringen	kom	til	 i	2001,	havde	det	været	

en	af	målsætninger,	at	Dong	skulle	privatiseres,	da	dette	ifølge	regeringsgrundla-

get	ville	skabe	”mere	konkurrence”	og	”bedre	service”	og	daværende	finansmini-

ster	Thor	Pedersen	meddelte,	at:		

	

”Det	er	regeringens	vurdering,	at	en	børsintroduktion	i	forbindelse	med	påbegyn-

delse	af	salg	til	en	bred	ejerkreds	vil	kunne	være	en	hensigtsmæssig	privatiserings-

model”	(Nielsen,	2014).	

	

Privatiseringen	af	Dong	ville	betyde,	at	minoriteten	af	aktier	skulle	sælges	på	det	

danske	børsmarked.	Staten	skulle	stadig	fortsætte	med	at	eje	majoriteten	af	akti-

onerne	 for	 at	 have	 kontrol	 over	 virksomheden.	 Denne	 privatiseringsidé	 tager	

udgangspunkt	 i	 de	 liberaliserede	kræfter	under	VK-regerings	 initiativ	 hvis	 for-

mål	 var,	 at	 Dong	 skulle	 børsnoteres	 for	 at	 trække	 gevinsten	 hjem	 samt	 danne	

Dong	 som	 en	 dansk	 folkeaktie	 (Rüdiger,	 2011,	 s.	 113-114).	 En	 privatisering	 af	

Dong	Energy	skulle	havde	trådt	i	kræft	i	andet	halvår	af	2007	og	”alle	glæder	sig	

til,	at	vi	snart	kommer	på	Børsen”	udtalte	Dongs	 tidligere	underdirektør	Michael	

Steen-Knudsen.	(Nielsen,	2014).	
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I	2008	skulle	de	privatiserings	initiativerne	omkring	børsnotering	af	Dong	Ener-

gy	realiseres,	men	lige	inden	denne	børsnotering	skulle	finde	sted	i	slutningen	af	

januar,	skete	der	en	U-vending	og	finansministeriet	trak	nøglen	ud	af	børsnote-

ringensprocessen.	Den	daværende	 finansminister	Lars	Løkke	Rasmussen	sagde	

dengang	følgende:	

	

”Siden	Finansministeriet	den	8.	januar	2008	igangsatte	børsnoteringsprocessen,	

har	de	internationale	aktiemarkeder	været	præget	af	betydelige	fald,	og	der	har	

været	stigende	usikkerhed	om	den	fremtidige	udvikling	(…)	Derfor	har	Finansmini-

steriet	måttet	drage	den	konklusion,	at	det	ikke	vil	være	forsvarligt	at	fortsætte	den	

igangsatte	børsnotering”	(Nielsen,	2014).	

	

Årsagen	til	denne	pludselige	afbrydelse	skyldes	derfor	den	daværende	tvivlsom-

hed	på	aktiemarkedet,	der	bragte	en	udsigt	til	en	mulig	finanskrise,	der	ville	re-

sultere	i	en	dårlig	børsnotering	af	Dong	Energy	og	hermed	ikke	opnå	den	fulde	

potentielle	 fortjeneste	af	 salget	af	aktierne	 (Mortensen,	2008).	Dermed	stod	en	

privatisering	af	Dong	 stille	og	 for	 Socialdemokraterne	 lød	det,	 at	 ”Man	er	bedst	

tjent	med	et	selskab,	som	er	ejet	af	den	danske	stat”,	mens	Børsen	samme	år	skrev	

at:		

	

”En	børsnotering	af	det	statslige	energiselskab	Dong	Energy	er	nu	endegyldigt	lagt	

i	graven	af	regeringen”	(Nielsen,	2014).	

	

I	2012	præsenterede	Dong	Energy	et	underskud	på	 fire	milliarder	kroner	efter	

dårlige	 investeringer	 i	 russisk	 gas	 og	 virksomheder	 såsom	Betterplace.	 Derud-

over	 fortsatte	 finanskrisens	uro,	der	yderligere	sårede	Dong	Energys	 indtægter	

(Rüdiger,	2014).	Dette	medførte	underskud	og	en	forringet	rating	af	Dong	Ener-

gy,	hvilket	 yderligere	 forværrede	Dong	Energys	 situation,	da	denne	 førte	 til	 en	

forhøjet	lånesats	(Ussing	mfl.,	2014).	Alt	dette	betød,	at	”Dong	Energys	regnskab	

for	2012	er	ikke	tilfredsstillende”	som	det	lød	det	fra	Dong	Energys	administrere-

de	direktør	Henrik	Poulsen	(Nielsen,	2014).	Det	dårlige	regnskab	i	2012	førte	til,	

at	Dong	Energys	 ledelse	 indledte	en	pengejagt,	der	havde	til	hensigt	at	rette	op	

på	Dongs	Energy	regnskab	og	øge	grønne	investeringer	(Rüdiger,	2014).  
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Ledelsens	pengejagt	resulterede	i	en	anskaffelse	af	en	samlet	værdi	på	11	milli-

arder	kroner.	Goldman	Sachs	var	den	største	hovedaktionær	med	opkøb	af	aktier	

på	otte	milliarder	kroner.	De	resterende	tre	milliarder	blev	fordelt	ud	på	ATP	og	

PFA,	 herfra	 foregik	 handlen	 under	 en	 antagelse	 om	 en	 samlet	 værdi	 af	 Dong	

Energy	på	31,5	milliarder	kroner.	Den	samlede	kapitalindsprøjtning	på	11	milli-

arder	 sænkede	 statens	 ejerskab	 over	 Dong	 Energy	 med	 26	 procent	 (Ritzau,	

2014),(Aktstykke	37,	s.	1).	
Figur	1:	Ejerskab	

	
Kilde:	Dong	Energy,	2013,	s. 	5	

	

Goldman	Sachs	som	storaktionær	i	Dong	Energy,	skabte	strid	blandt	politikerne	

og	 befolkning.	 Trods	 den	 virak	 sagen	 skabe,	 blev	 aftalen	 om	 kapitalindskud	 i	

Dong	Energy	godkendt	i	januar	2014	og	realiseret	i	februar	samme	år.	Den	frem-

tidige	plan	for	Dong	Energy	består	 i,	at	der	 inden	2015	skal	komme	en	strategi	

over	virksomhedens	fremtid,	samt	endnu	et	forsøg	på	børsnotering	af	selskabet	

inden	2018,	herfra	vil	staten	stadig	besidde	aktiemajoriteten,	51	procent	af	akti-

erne	efter	børsnoterings	(Ritzau,	2014). 
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2	Problemformulering	
Med	udgangspunkt	i	den	underen	der	blev	skildret	i	overstående	og	på	baggrund	

af	den	opnåede	viden	om	Dong	Energys	historie,	har	denne	rapport	nu	skabt	et	

grundlag,	hvorpå	en	problemformulering	kan	produceres.			

	

”Hvorfor	har	staten,	ud	fra	et	økonomisk-	og	rationelt	udgangspunkpunkt,	

valgt	at	indgå	i	et	partnerskab	om	Dong	Energy?”	

	

Der	er	i	denne	problemformulering	et	vigtigt	begreb,	der	er	nød	til	at	udpensles	

før	 en	 videre	 udlægning	 af	 problemformuleringen	 og	 en	 analysestrategi	 kan	

præsenteres.	Dette	begreb	er	”Et	økonomisk	rationelt	udgangspunkt”.		

	

2.1	Begrebs	definition		

For	at	kunne	forklare	hvorledes	denne	rapport	benytter	begrebet	”	Et	økonomisk	

rationelt	udgangspunkt”	må	en	forståelse	af	rationalitet	udlægges	og	herefter	de	

antagelser	 denne	 rapport	 benytter	 i	 forbindelse	med	 at	 definere	 et	 økonomisk	

rationale.	Når	dette	er	gjort,	vil	rapporten	beskrive	de	begrænsninger	valgte	an-

tagelserne	vil	medføre	og	hvorledes	disse	vil	påvirke	det	videre	analytiske	arbej-

de	og	senere	konklusion.		

	

Tilgangen	 til	 aktøres	 rationalitet	 i	denne	rapport	er	baseret	på	Rational	Choice	

teorien.	 Denne	 teori	 bliver	 ofte	 benyttet	 både	 indenfor	 økonomi	 og	 politologi.		

Den	mest	kendte	skole	inden	for	teorien	er	Virginiaskolen.	Virginiaskolen	bliver	

oftest	associeret	med	teoretikerne	James	Buchanan	og	Gordon	Tulluck	på	grund	

af	 deres	 bidrag	 til	 teorien	 (Nannestad,	 2009	 s.	 838).	 Selve	 retningen	 indenfor	

teorien	 defineres	 kort	 ved:	 ”The	economic	study	of	nonmarket	decision	making.”	

(Mueller,	1989,	 s.	 1).	Det	 er	 i	 forbindelse	med	dette	 citat	 vigtigt	 at	pointere,	 at	

genstandsfeltet	 er	 tværfagligt.	 Der	 er	 altså	 tale	 om,	 at	 bruge	 den	 økonomiske	

tankegang	 til	 at	 forstå	 politiske	 beslutninger.	 Man	 giver	 politikerne	 et	 såkaldt	

”marked”	at	operere	på.	Her	benyttes	samme	”kausalitet”/	slutningsproces	som	i	
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økonomi.	Hvilket	medføre,	at	der,	modsat	andre	politiske	teorier,	kan	produceres	

en	logisk	slutning.	Der	er	sandsynligvis	tale	om	en	alt	andet	lige	slutning,	men	i	

det	 mindste	 forklarer	 denne	 retning	 en	 del	 af	 undersøgelsesområdet	 med	 en	

kausalitet,	 der	 er	 brugbar	 indenfor	 samfundsvidenskaben.	 Læren	 er,	 at	 det	 er	

lettere,	ved	hjælp	af	økonomisk	ræsonnement	at	komme	til	en	slutning,	der	har	

evidens,	 end	 det	 er	 ved	 hjælp	 af	 samfundsvidenskabens.	 Retningen	 fremstiller	

yderligere	det	komplekse	i	forsøge	at	adskille	økonomi	og	politik,	da	næsten	alle	

politiske	 spørgsmål	 vil	 have	 et	 fordelingsmæssigt	 aspekt	 (Rasmussen	 1971,	 s.	

62).	Yderligere	skal	den	rationalitet,	Rational	Choice	arbejder	med,	forstås	i	skæ-

ret	af	teorien	tilgang	til	nyttemaksimerende	adfærd:		

	

”Rationel	adfærd	er	nyttemaksimerende	adfærd	i	forhold	til	de	politiske	aktørers	

målsætninger,	og	politiske	aktører	antages	at	handle	på	en	sådan	måde,	at	de	

maksimerer	deres	forventede	nytte.”	(Nannestad,	2009,	s.	841).	

	

Der	antages	i	Rational	Choice,	at	alle	aktører	har	nogle	målsætninger	eller	præfe-

rencer,	som	ender	ud	i	den	adfærd,	der	gavner	dem	selv	mest.	Rapporten	benyt-

ter	 her	Rational	 Choice	 teoriens	udgangspunkt	 i	 økonomisk	 rationale	 til	 at	 be-

stemme,	 hvorledes	 statens	 præferencer	 skal	 forstås.	 En	 stats	 præferencer	 kan	

nemlig	være	meget	svære	at	fastlægge	uden	en	teoretisk	tilgang.	Dette	skyldes,	at	

staten	som	enhed	er	så	kompliceret,	at	antagelser	og	begrænsninger	er	nødven-

dige	 for	 at	 undgå	modsigelser	 indenfor	 selve	 handlingsrationalet.	 I	 denne	 rap-

ports	 sammenhæng	er	antagelsen,	at	 staten	er	en	enhedsaktør,	der	både	vil	og	

kan	forfølge	de	muligheder,	der	måtte	være	i	forbindelse	med	at	nyttemaksimere	

i	en	økonomisk	sammenhæng.	

	

Rational	 Choices	 anden	 tilgang	 er	 nemlig	 en	 tilgang	 til	 tilgængeligheden	 af	 in-

formation	om	valg.	Her	påpeger	teorien,	at	aktører	handler	ud	fra	en	hvis	viden	

om	mulige	scenarier,	der	måtte	opstå	 i	 forbindelse	med	disse	valg.	Teorien	har	

her	to	forskellige	grundantagelser.	Den	første	antagelse	bygger	på,	at	aktører	har	

den	 fulde	og	sande	viden	omkring	de	muligheder	et	valg	medfører.	Dette	bety-

der,	at	aktører	med	den	fulde	og	sande	viden	vil	være	i	stand	til	at	træffe	det	bed-

ste	af	 samtlige	mulige	valg.	Den	anden	grundantagelse	 foreskriver,	 at	 individet	
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handler	ud	fra	sin	besiddende	viden.	Denne	er	muligvis,	hverken	den	sande	eller	

den	 fulde,	 men	 aktørens	 egen	 antagelse	 af,	 hvad	 der	 er	 nyttemaksimerende	

(Nannestad,	2009,	s.	844).		

	

Et	valg	af	grundantagelse	nummer	to	er	i	denne	rapport	sammenhæng	truffet	for	

at	finde	de	grunde,	staten	kunne	have	haft	til	at	indgå	i	partnerskabet.	Herudfra	

antager	rapporten,	at	staten	ikke	har	haft	kendskab	til	alle	tænkelige	scenarier,	

et	 partnerskab	 kunne	medføre,	men	 derimod	 kun	 har	 set	 de	muligheder,	 som	

umiddelbart	ud	 fra	almen	økonomisk	virksomhedsrationale	måtte	være	 fordel-

agtige	for	staten.			

	

2.2	Afgrænsning	

Efter	at	have	begrebs	defineret	skal	 rapporten	 i	dette	afsnit,	 redegøres	der	 for,	

hvad	og	hvor	rapporten	aktivt	har	valgt	at	afgrænse	sig.	I	rapporten	undersøges,	

hvorfor	den	danske	 stat	har	 indgået	 i	 et	partnerskab	med	Goldman	Sachs	med	

Dong	Energy.	Dette	bliver	undersøgt	ud	fra	en	økonomisk	tilgang.	Rapporten	har	

dermed	 begrænset	 sig	 til	 det	 økonomiske	 aspekt,	 hvor	 der	 ses	 på,	 om	 Dong	

Energy-salget	var	økonomisk	rationelt.	For	at	finde	ud	af	dette	vil	teorien	Ratio-

nal	Choice	benyttes	til	at	definere	hvorledes	en	rationel	aktør	bør	handle.		Yder-

ligere	er	foretaget	en	tidsmæssig	afgrænsning	i	rapporten.	Denne	afgrænsning	er	

specifikt	gældende	i	forbindelse	med	statens	økonomiske	rationale	og	planer	for	

Dong	Energy.	Her	afgrænses	til	perioden	2012-2014,	hvori	selve	samarbejdet	er	

blevet	en	realitet.	Hermed	vil	rapporten	ikke	direkte	forsøge	at	medregne	statens	

tidligere	 forsøg	på	at	privatisere	Dong	Energy	 i	 forbindelse	med	partnerskabet.	

Her	 kunne	 privatiseringsbølgen	 i	 det	 offentlige	 have	 været	 inkluderet	 og	 den	

politiske	situation	i	årene	optil.	Yderligere	kunne	også	en	analyse	have	inddraget,	

hvorledes	 energiselskaber	 og	 energipolitikken	 generelt	 har	 udviklet	 sig,	 efter	

EU’s	 liberalisering	 af	 energimarkedet.	 På	 trods	 af	 denne	 tidsmæssige	 afgræns-

ning	af	statens	rationale,	introducere	denne	rapport	dog	også	en	redegørelse	for	

virksomheden	op	til	selve	partnerskabet.	Grunden	til	dette	er,	at	en	sådan	rede-

gørelse	er	nødvendig	i	forbindelse	med	at	forstå,	hvad	der	er	fortløbende	til	selve	

salget.		
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En	anden	aktiv	afgrænsning	denne	rapport	har	valgt,	er	at	se	bort	fra	den	parla-

mentariske	del	af	salget.	Her	kunne	have	været	analyseret	ud	fra	følgende	argu-

menter,	hvorfor	de	respektive	partier	stemte	for,	et	salg	af	Dong	Energy?	Hvorle-

des	salget	af	aktier	til	Goldman	Sachs	blev	kommunikeret	rigtigt?	Eller	noget	helt	

tredje	parti-	eller	politikerorienteret.	Begrundelsen	 for	denne	afgrænsning	skal	

findes	 i,	 at	 denne	 rapports	 ønske	 har	 været	 at	 undersøge,	 hvorfor	 den	 danske	

stat	indgår	i	et	partnerskab	ud	fra	et	Rational	Choice	økonomisk	udgangspunkt.	

Her	er	den	politiske	begrænsning	nødvendig	for	at	kunne	se	staten	som	en	selv-

stændig	 aktør.	 Heller	 ikke	 Goldman	 Sachs	 som	 investorer	 vil	 blive	 undersøgt	

nærmere	 i	 rapporten.	Netop	Goldman	 Sachs,	 som	det	 fremgik	 af	 indledningen,	

var	en	af	årsagerne	til,	at	Dong	Energy	salget	skabte	så	stor	mediedebat.	Rappor-

ten	 har	 ikke	 yderligere	 beskæftiget	 sig	med	Goldman	 Sachs	 som	 investorer	 og	

dens	rolle	i	finanskrisen.		

	

I	rapporten	arbejdes	med	hypoteser	på	baggrund	af	teorier.	Hypoteserne	skal	så	

verificeres	eller	falsificeres,	ud	fra	denne	empiri,	der	er	indsamlet.	Rapporten	har	

dog	her	valgt	at	afgrænse	sig	indenfor	de	konkrete	teorier,	hvilket	vil	forme	be-

svarelsen	 af	 hypoteserne.	 Her	 er	 foretaget	 et	 valg	 af	 empiriretningen	 indenfor	

”offentlig-	 privat	 partnerskabs”	 på	 baggrund	 af	 den	 tilstedeværende	 empiri	 og	

føromtalte	afgrænsninger.		Den	valgte	analytiske	retning	er	kontrakttilgangen,	da	

andre	 tilgange	 ville	 have	 betydet	 enten	 overskridelse	 af	 den	 parlamentariske	

afgrænsning	eller	krævet	et	opgør	med	udformningen	af	rapporten	og	den	tids-

mæssige	 afgrænsning.	 Brugen	 af	 disse	 analytiske	 retninger	 kunne	 have	 været	

benyttet	 til	 at	 belyse	 problemstillingen	 anderledes.	 Dette	 ville	 dog	 have	 givet	

rapporten	en	anden	vinkel	på	emnet.	
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3	Teori	
Med	 statens	 rationale,	 i	 relation	 til	 information	omkring	valg	og	præferencein-

tensitet	indenfor	disse,	vil	rapporten	nu	begynde	at	tage	stilling	til,	hvilke	grunde	

der	kunne	have	lagt	bag	partnerskabet.	Denne	proces	vil	ske	ved	hjælp	af	en	teo-

retisk	tilgang,	hvori	rapporten	vil	udlægge	en	partnerskabsteori,	der	vil	forsøge	

at	 forklare,	hvorfor	stater	 indgår	 i	partnerskaber	med	private.	Yderligere	vil	en	

økonomisk	teoretisk	tilgang	appliceres,	der	kan	forklare,	hvorfor	virksomheder	

har	behov	for	likviditet	for	at	fungere	optimalt.	I	praksis	vil	dette	foregå	ved,	at	

teori	præsenteres	og	efter	gennemgang	af	denne,	vil	en	hypotese	kreeres.		

	

3.1	Offentlig-	Privat	Partnerskab	

I	dette	afsnit	præsenteres	offentlig-	privat	partnerskabs	teorien.	Afsnittet	starter	

ud	med	at	skildre	en	generel	analytisk	tilgang	til	partnerskab	mellem	det	offent-

lige	og	det	private.	Herefter	vil	 to	 teoretiske	 tilgange	 til	at	anskue	et	offentligt-	

privat	 partnerskab	 forklares.	 Den	 første	 teoretiske	 tilgang	 giver	 et	 indblik	 i,	

hvordan	et	partnerskab	kan	 fungere	 som	en	 transfereringsmetode	af	 risiko	 fra	

det	offentlige	til	det	private.	Her	vil	være	en	udlægning	af,	hvorledes	risiko	allo-

kering	i	et	partnerskab	kan	evalueres.	Med	risiko	allokerings	teorien	klarlagt	vil	

en	hypotese	opstilles,	der	senere	vil	danne	grundlag	for	besvarelsen	af	problem-

formuleringen.	 Slutteligt	 vil	 rapporten	 introducere	 den	 anden	 Offentlig-	 Privat	

partnerskabs	teoretiske	tilgang;	Det	finansielle	partnerskab.	Denne	teori	udlæg-

ger	 hvorledes	 et	 partnerskab	 kan	 fungere	 udelukkende	 baseret	 på	 finansielle	

motiver.		

	

3.1.1	Offentlig-	privat	partnerskabs	to	hovedretninger	

I	forbindelse	med	teori,	der	har	dets	virke	i	offentlig-	privat	partnerskaber	findes	

der	to	hovedretninger.	Den	ene	retning	er	baseret	på,	at	selve	begrebet	offentlig-	

privat	partnerskab	kun	er	et	ordspil,	der	ikke	har	nogen	reel	nyskabelse	i	forhold	

til	 tidligere	 tiders	mere	konkrete	begreb	privatisering.	Her	 tager	denne	retning	

sit	udgangspunkt	 i	bevisførelse	 for,	at	offentlig-	privat	partnerskab	er	et	 ”word	
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game”,	hvis	 formål	kun	er	at	skabe	en	mere	positiv	 tilgang	hos	offentligheden	 i	

forbindelse	 med	 privatisering.	 Dette	 skyldes	 ifølge	 retningen,	 at	 privatisering	

ofte	har	en	negativ	klang	hos	den	almene	borger,	og	bruges	grundet	tidligere	ti-

ders	mere	nedladende	udtryk	som	udlicitering	og	privatisering,	der	gav	politiske	

fiaskoer	fra	fortiden.	Hvorimod	offentlig-	privat	partnerskab	er	et	nyt	begreb,	der	

skaber	et	 indtryk	af	en	”de	bedste	fra	to	verdener	i	en”	 (Greve	&	Hodge,	2005,	 s.	

7).	Den	anden	retning	anskuer	derimod	offentlig-	privat	partnerskab,	som	et	vig-

tigt	redskab	den	moderne	stat	kan	benytte	til	at	aktualisere,	planlægge	og	udføre	

større	infrastrukturelle	eller	finansielle	udfordringer.	Inden	for	denne	retning	er	

fokus	hovedsagelig	på,	hvordan	partnerskabet	mellem	det	offentlige	og	det	pri-

vate	 i	 praksis	 fungerer	og	hvorledes	projektet	 finansieres	og	drives.	Retningen	

undersøger	blandt	andet,	hvorledes	stater	kan	indgå	i	partnerskaber	med	private	

investorer	ud	fra	forskellige	rationaler	og	ønsker.	Yderligere	fokuserer	den	ana-

lytiske	vinkel	på	de	fordele	og	ulemper,	der	kan	opstå	ved,	at	de	offentlige	indgår	

i	 partnerskaber.	 Teorien	 benytter	 her	 teoretiske	 antagelser,	 om	 hvorledes	 det	

offentlige	og	det	private	kan	udnytte	hinandens	kompetencer	med	gensidig	suc-

ces,	men	 også	 hvordan	 det	 offentlige	 kan	 tabe	 på	 partnerskaber,	 hvis	 ikke	 be-

stemte	 forbehold	 tages.	 Ydermere	 konkretiserer	 teorien	 også	 hvorledes	 stater	

bør	 handle	 for	 at	 egennyttemaksimere	 i	 forbindelse	 med	 disse	 partnerskaber	

(Greve	&	Hodge,	s.	10-12,	2005).	

	

3.1.2	Typer	af	offentlig-	private	partnerskaber	

Et	af	de	væsentligste	elementer	i	det	teoretiske	arbejde	med	det	offentlige-	priva-

te	 partnerskab	 er	 at	 kortlægge,	 hvilken	 form	 for	 partnerskab,	 der	 rent	 faktisk	

eksisterer.	 Her	 opererer	 teorien	 med	 tre	 overordnede	 analysestrategier,	 der	

kredser	om	det	ønskede	formål,	partnerskabet	bestræber	sig	på	at	opnå.	Her	er	

det	første	ønskede	formål	at	opbygge	infrastruktur,	det	andet	er	at	udnytte	den	

private	 sfæres	 kapital	 og	 ekspertise	 til	 at	 opnå	 kostminimering	 og	 nyskabelse	

indenfor	produktionen	og	det	sidste	ønske	er,	at	allokere	risiko	fra	det	offentlige	

til	det	private	(Greve	&	Hodge,	s.	5-6,	2005).	
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3.1.3	Analytisk	tilgang	til	et	offentlig-	privat	partnerskab	

Efter	 nu	 at	 have	 kortlagt	 hvilken	 af	 disse	 tre	 former	 for	 partnerskab,	 der	 rent	

faktisk	er	tale	om,	er	næste	skridt	i	offentlig-	privat	partnerskabs	teorien	at	væl-

ge,	hvilken	tilgang	selve	partnerskabet	skal	analyseres	ud	 fra.	Dette	kan	ske	på	

tre	 forskellige	måder.	 Ifølge	 offentlig-	 privat	 partnerskabsteorien	 er	 den	 første	

mulighed	at	analysere	et	givent	partnerskab	ud	fra	politikeres	retorik	og	udsagn,	

den	anden	mulighed	er	at	 se	på	den	kontrakt,	der	 foreligger	mellem	den	givne	

virksomhed(er)	 og	 staten.	 Ydermere	 består	 en	 tredje	 mulighed	 i	 at	 evaluere	

partnerskabet	ud	fra	tidligere	partnerskab,	der	ligner	det	givne	(Greve	&	Hodge,	

2005,	s.	12).	

	

3.2	Risiko	i	en	kontraktmæssig	sammenhæng	

I	denne	tilgang	til	partnerskabet	er	det	nødvendigt	først	at	præcisere,	hvorledes	

partnerskabet	håndterer	risici	partnerne	i	mellem.	Dette	sker	på	baggrund	af	den	

underskrevne	 kontrakt,	 der	 måtte	 forlægge.	 Her	 operer	 den	 kontraktmæssige	

analyse	 af	 risiko,	 indenfor	 offentlig-	 privat	 partnerskaber,	 med	 to	 kategorier,	

hvori	 risiko	behandles.	Det	 første	 skridt	 at	 belyse,	 hvilke	 former	 for	 risiko	der	

eksisterer	 latent,	og	 i	praksis,	 i	partnerskabet.	Her	operer	 teorien	med	syv	 for-

skellige	risikokategorier;	 lokalitet,	design	og	konstruktion,	operationel	og	vedli-

geholdelse,	 finansiel,	konkurrence,	naturlig	samt	 lovændrende	(Greve	&	Hodge,		

2005,	s.	67).	Den	anden	tilgang	beskæftiger	sig	med	hvem,	der	bærer	disse	risici	i	

partnerskabet;	det	offentlige,	det	private	eller	under	et	 fælles	ansvar.	Når	dette	

er	belyst	 til	 fulde	kan	det	offentlig-	private	partnerskab	evalueres	med	henblik	

på	at	 fastslå,	hvor	succesfuld	partnerskabet	har	været	 i	 forhold	 til	et	value-for-

money	perspektiv.		

	

3.2.1	Former	for	risici	

Offentlig-	 privat	 teori	 operer	med	 en	 forståelse	 af,	 at	 samarbejdet	mellem	 det	

private	og	det	offentlige	hovedsagligt	omhandler	overføring	af	risici	 fra	den	of-

fentlige	sektor	til	den	private.	Denne	transferering	af	risici	er	af	mange	blevet	set	

som	et	paradigmeskift	i	sammenhæng	med,	hvorledes	det	offentlige	kan	udlicite-
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re	til	det	private	(Greve	&	Hodge,	2005,	s.	66).	Den	private	sektor	vil	prissætte	en	

sådan	overtagelse	af	risici	baseret	på	muligheden	for,	at	en	sådan	risiko	manife-

stere	sig	og	dennes	indvirkning	på	udgifter	og/eller	indtægter.	Det	er	også	i	den-

ne	sammenhæng	(værdisætningen	af	risiko),	at	den	komparative	fordel	ved	det	

offentlige-	 privat	 partnerskab	 skal	 findes.	 Her	 kan	 private	 virksomheder	 på	

grund	af;	kompetencer,	flid,	tekniske	foranstaltninger,	virksomhedskonstruktion	

eller	forsikring,	have	lavere	omkostninger	ved	at	løbe	visse	risici	end	det	offent-

lige.	Hermed	skabes	ved	 risikoallokeringen	en	bedre	 ”value	 for	money”	 for	det	

offentlige	(Greve	&	Hodge,	2005,	s.	66).	Men	før	en	nærmere	forklaring	af	”value	

for	money”	perspektivet	introduceres,	må	først	klarlæges,	hvori	risiko	kan	eksi-

stere.	Her	operer	teorien	med	syv	forskellige	risikokategorier.		

	

Den	første	risikokategori	omhandler	lokalitet(er)	for	selve	det	projekt,	partner-

skabet	omhandler.	Her	er	de	væsentligste	risici	 leje,	 tilgang	og	brugbarhed;	her	

også	 inkluderet	 sårbarhed	overfor	områdets	naturlige	 geografiske	problemstil-

linger	 så	 som	 forgiftning	af	 jorden,	 fugt	mm.	Den	anden	 kategori	 er	design	og	

konstruktion,	 her	 er	de	væsentligste	 risiko	omhandlende	 selve	bygningerne	og	

den	risiko	disse	indebærer,	ved	konstruktion	og/eller	drift,	hvis	disse	ikke	lever	

op	 til	 de	 infrastrukturmæssige	 krav	 implicit	 i	 fabrikationen	 af	 produktet.	Den	

tredje	omhandler	uforudsete	operationelle-	og	infrastrukturmæssige	komplika-

tioner	og	vedligeholdelses	udgifter.	Den	fjerde	risikokategori	indebærer	de	risi-

ci,	der	måtte	opstå	ved	finansielle	komplikationer	som	f.eks.	en	stigning	i	rente-	

og	skattesatsen	eller	 inflation.	Risikokategori	nummer	fem	er	kendetegnet	ved	

chancen	for,	at	den	konkurrencemæssige	situation	måtte	forværres	på	baggrund	

af	markedsforandringer.	Næstsidste	kategori	inkluderer	ødelæggelser,	der	måt-

te	kunne	kobles	sammen	med	naturens	kræfter.	Og	den	sidste	kategori	omhand-

ler	risiko,	der	måtte	forekomme	på	baggrund	af	ændringer	i	den	gældende	lov-

givning	 (Greve	&	Hodge,	2005	s.	67).	Yderligere	er	det	også	værd	at	nævne,	at	

private	aktører	kan	bede	om	at	få	stillet	parlamentarisk	sikkerhed,	så	en	privati-

sering	kan	beskyttes	 sig	mod	politiske	 forandringer,	 der	måtte	bringe	partner-

skabet	i	fare	(Greve	&	Hodge,	2005,	s.	68).		
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3.2.2	Hvorledes	kan	risiko	fordeles?	

Offentlig-	privat	partnerskabs	teori	benytter	selskabskonstruktionen	til	at	belyse	

hvem,	 der	må	 påtage	 sig	 disse	 risici,	 hvis	 partnerskabet	 skal	 fungere	 optimalt.	

Teorien	påpeger,	ved	en	privatisering	overlades	de	fleste	risici	som	oftest	til	den	

private	part.	Her	 vil	 det	private	oftest	 overtage	design	og	udvikling	 af	 produk-

ter/service	og	dermed	bære	risikoen	indenfor	disse	felter	plus	risiko	i	forbindel-

se	med	 en	ændret	markedssituation	 (Greve	&	Hodge,	 2005,	 s.	 66-67).	 Risiko	 i	

forbindelse	med	 konstruktion	 og	 finansiering	 er	 også,	 i	 længere	 (tidsmæssigt)	

partnerskaber,	placeret	hos	det	private,	der	dog	vil	begynde	at	 tjene	penge	når	

konstruktionen	af	den	givne	virksomhed	er	komplet	(Greve	&	Hodge,	2005	s.	48	

og	52).	Hvis	der	i	en	given	kategori	eksisterer	store	risici,	og	den	private	sektor	

skal	varetage	disse,	vil	dette	også	afspejle	sig	i	den	pris	det	offentlige	skal	betale	

det	private.	Denne	form	for	trade-off	i	forbindelse	med	allokering	af	eksisterende	

risiko	og	den	pris	det	offentlige	senere	skal	betale,	er	et	af	de	mest	fundamentale	

forhold	i	kontrakt	skrivningen.		

	

3.2.3	Hvem	bør	varetage	hvilke	risici?		

Effektiv	risikoallokering	kræver	forudseenhed,	så	negative	resultater	opstået	på	

baggrund	af	forkert	allokering	undgås	eller	i	værste	tilfælde	effektivt	bliver	mi-

nimeret.	Dette	skal	dog	gøres	så	fordele	og	merindkomst	ved	risikotagning	ikke	

minimeres	eller	elimineres.	Den	største	fordel	ved	risikoallokering	til	den	private	

sektor,	set	fra	den	offentlige	sektors	perspektiv,	er,	at	allokeringen	sikrer	et	stør-

re	incitament	hos	den	private	udbyder	til	at	deltage	effektivt	og	helhjertet	i	part-

nerskabet.	Ydermere	sikres	effektiv	risikoallokering	af,	at	det	offentliges-	og	den	

private	udbyders	interesser	afstemmes	og	tilgangen	til	risikotagning	samordnes	

(Greve	&	Hodge,	2005	s.	52).	

	

I	en	kategorisering	af,	hvilke	risici	der	eksisterer	i	et	givent	partnerskab,	og	hvem	

der	bedst	kan	varetage	disse,	er	en	forståelse	af	”value	for	money”	perspektivet	

nødvendigt.	Dette	perspektiv	bygger	på	en	forståelse	af,	at	risici	er	bedst	placeret	

hos	den	part,	der	kan	håndtere	denne	 form	for	risiko	bedst.	Den	 fundamentale	

tilgang	til	placering	afgøres	ud	fra	hvem,	der	kan	håndtere	risikoen	billigst.	Yder-
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ligere	findes	også	en	forståelse	af,	at	der	er	bestemte	risici,	hvor	en	optimal	allo-

kering	 kræver,	 at	 staten	påtager	 sig	 denne	 form	 for	 risiko.	Dette	 skyldes	 at	 en	

allokering	 af	 denne	 type	 risiko	 enten	 ikke	 er	mulig	 at	 varetage	 for	 det	 private	

eller	vil	skabe	større	skade	end	gavn.	Derfor	bør	et	succesfuldt	partnerskab	ikke	

tilstræbe	maksimal	 risikoallokering	men	derimod	at	 finde	den	 allokering,	 hvor	

den	 korrekte	 sektor	 håndterer	 den	 form	 for	 risiko	 den	 er	mest	 velegnet	 til	 at	

håndtere	(Greve	&	Hodge,	2005,	s.	52).	

	

3.2.4	Evaluering	af	kontrakt	i	forbindelse	med	et	Offentlig-	privat	partnerskab	

Det	første	skridt	 i	 forbindelse	med	at	etablere	en	vellykket	kontrakt	 i	et	offent-

ligt-	privat	partnerskab	er	at	sikre,	at	kontrakten	rent	faktisk	dækker	bredt	nok	i	

forbindelse	med,	hvilke	risici	der	kan	opstå	og	hvem	der	er	ansvarlige	for	disse.	

Yderligere	vil	fordelingen	ofte	være	baseret	på	hvem,	der	varetager	hvilke	af	de	

syv	førnævnte	risikokategorier.	Jo	flere	kategorier	det	private	har	klart	ejerskab,	

ansvar	og	kontrol	over,	jo	mere	risiko	vil	det	private	også	være	parat	til	at	tage	i	

en	given	kontrakt.	Hvis	det	offentlige	derimod	i	kontrakten	forsøger	at	bibeholde	

ejerskab	og	kontrol	og	kun	udlicitere	ansvar	og	 risiko	vil	det	private	kræve	en	

langt	højere	pris	for	deres	service	(Greve	&	Hodge,	2005	s.	54).		

	

Ud	over	trade-off’et	mellem	kontraktmæssig	overførsel	af	risiko,	fra	det	offentli-

ge	til	det	private,	og	det	privates	ønske	om	bedre	betaling,	kan	en	ikke	specifik	

nok	kontrakt	skabe	større	risiko	end,	hvad	der	rent	faktisk	eksisterer.	Risikoska-

belse	opstår,	når	der	i	et	partnerskab	opereres	med	ukendte	faktorer	og	det	of-

fentlige	prøver	at	gardere	sig	overfor	disse	ved	at	udspecificere	risikoansvaret	i	

kontrakten.	Hermed	skabes	en,	muligvis,	unødvendig	stor	risiko,	da	det	private	

vil	prøve	at	gardere	sig	mod	denne	nye	og	måske	større	risiko	ved	at	kræve	en	

alt	for	høj	pris.	En	anden	væsentlig	faktor	i	kontraktudførelsen	er,	at	det	offentli-

ge	sikre	sig,	at	den	private	virksomhed	rent	faktisk	ikke	pågriber	sig	alt	for	meget	

risiko	uden	at	tage	sig	betalt.	Selvom	dette	umiddelbart	lyder	som	en	fordel	for	

det	 offentlige,	 kan	 for	 stor	 en	 risikotagning	 føre	 til,	 at	 den	private	 virksomhed	

pludselig	må	indse,	at	den	ikke	har	midlerne	til	at	håndtere	disse	manifisterede.	

Dette	medfører,	at	det	offentlige	bliver	mere	eller	mindre	direkte	ramt	på	grund	
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af	partnerskabets	tosidede	dimension.	I	tilfælde	af	at	det	offentligt-	privat	part-

nerskab	fejler,	vil	det	nemlig	som	oftest	være	det	offentlige,	der	må	overtage	ta-

bene	og	håndteringen	af	den	service	det	private	leverede.	Dette	er	især	gældende	

for	 service	 som	 vedrører	 essentielle	 dele	 af	 samfundets	 infrastruktur.	 I	 denne	

sammenhæng	er	det	derfor	overordentligt	vigtigt,	at	det	offentlige	ikke	giver	den	

private	 distributør	 indtryk	 af,	 at	 det	 offentlige	 altid	 vil	 skride	 ind	 og	 håndtere	

risiko	og	fejl	hos	den	private	leverandør.	Dette	kan	medføre,	at	den	private	leve-

randør	ikke	længere	har	noget	initiativ	til	at	undgå	risiko	eller	levere	god	service.	

Derfor	må	en	succesfuld	kontrakt	indeholde	alternative	løsninger,	i	tilfælde	af	en	

privat	virksomheds	 fejlhåndtering	af	risiko,	der	ellers	ville	 tvinge	det	offentlige	

til	at	skride	ind.	Hvis	den	private	leverandør	i	modsatte	tilfælde	leverer	den	lo-

vede	 service,	 uden	 fejlhåndtering	 af	 risiko,	 skal	 denne	også	modtage	 en	beløn-

ning,	der	er	tilsvarende	den	risiko	som	opstod	eller	kunne	have	opstået	i	forbin-

delse	med	leverancen	af	denne	service	(Greve	&	Hodge,	2005	s.	52-56).		

		

Ud	fra	denne	teori	har	rapporten	valgt	at	fremsætte	en	hypotese	der	lyder:	

”Partnerskabet	om	Dong	Energy	skyldes	statens	ønske	om	at	risikoallokere.”	

	

3.3	Finansielt	partnerskab		

Dette	 afsnit	 vil	 beskrive,	 hvorledes	 det	 offentlige	 og	 det	 private	 kan	 indgå	 et	

partnerskab	ud	fra	et	finansielt	udgangspunkt.	Her	vil	først	beskrives,	hvorfor	et	

finansielt	 partnerskab	 opstår	 og	 hvordan	 dette	 fungerer	 i	 praksis.	 Herefter	 vil	

redegøres	for	de	mekanismer,	der	eksistere	i	et	offentligt-	privat	partnerskab	og	

hvorledes	henholdsvis	det	offentlige	og	det	private	bør	forvalte	visse	aspekter	af	

partnerskabet.	Herefter	vil	introduceres	en	teoretisk	tilgang	til	at	evaluere	på	et	

finansielt	partnerskab.		

	

3.3.1	Begrundelsen	for	det	finansielle	partnerskab	

Et	 finansielt	partnerskab	opstår	som	oftest	på	baggrund	af	et	ønske,	 fra	det	of-

fentlige,	om	at	et	givent	projekt	skal	finansieres	og	drives	af	det	private.	Fornuft-
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grundlaget	for	dette	ønske	skal	findes	i	fire	fordele,	implicit	i	det	finansielle	part-

nerskab.	Den	første	grund	er,	at	hvis	det	private	selv	finansierer,	evt.	bygger	og	

driver	 et	 givent	 projekt,	 så	 vil	 der	 opstå	 synergi	mellem	 projektets	 forskellige	

elementer.	Den	anden	grund	er	at	det	private	vil	være	tvunget	til	at	kostminime-

re	og	effektmaksimere	for	at	tjene	på	deres	egen	investering	–	dette	vil	rappor-

ten	senere	vende	tilbage	til.	Grund	nummer	tre	er,	at	det	offentlige	kan	sikre	sig	

en	 mere	 administrativ	 rolle	 i	 forbindelse	 med	 projektet	 og	 dermed	 minimere	

statens	størrelse.	Den	sidste	grund	er,	at	det	offentlige	ikke	behøver	at	have	kapi-

tal	til	det	ønskede	projekt	nu	og	her.	Derfor	kan	gennemføres	projekter,	der	el-

lers	 ikke	ville	være	mulige	på	grund	af	manglende	midler	på	grund	af	stramme	

budgetregler,	underskud	på	 statsbudgettet,	 internationale	budgetforpligtigelser	

eller	andre	tiltag	der	begrænser	statens	økonomiske	handlefrihed	(Greve	&	Hod-

ge,	2005	s.	46-47).	

	

Det	finansielle	partnerskabs	mulighed	for	en	igangsættelse	af	investeringer	eller	

projekter	med	meget	 lidt	 eller	 ingen	 kapital	 fra	 det	 offentliges	 side,	 gør	 denne	

model	yderst	attraktiv	på	kort	sigt.	Det	er	dog	 ikke	alle	projekter	eller	 investe-

ringer,	 der	 er	 lige	 velegnede	 eller	mulige	 at	 indgå	 finansielle	 partnerskab	 om.	

Dette	kan,	derfor	føre	til,	at	det	offentlige	til	 tider	træffer	et	 forkert	valg	og	op-

prioriterer	projekter,	der	muliggør	 finansielt	partnerskab,	 selvom	dette	 ikke	er	

det	mest	påtrængende	eller	nødvendige	projekter	(Greve	&	Hodge,2005	s.	48).		

	

Det	finansielle	partnerskab	vil	ofte	være	funderet	i	længerevarende	kooperation	

mellem	det	private	og	det	offentlige	med	en	økonomisk	approach,	der	vil	minde	

om	en	 afbetalingsordning.	Denne	 afbetalingsordning	 er	 dog	 som	oftest	 baseret	

på,	at	det	offentligt	 løbende	vil	betale	den	private	part	 for	at	 levere	et	produkt.	

Denne	betaling	vil	som	regel	følge	nedstående	figur	to	som	eksemplificerer	den	

basale	 tilgang	 til	 det	 finansielle	 partnerskab.	 Figur	 2	 illustrerer	 både	 den	 tids-

mæssige	dimension,	hvori	udgifterne	indtræffer,	og	de	udgifter	den	klassiske-	og	

den	partnerskabslige	finansiering	indebærer.	Her	afbilleder	”søjle”	nummer	et	og	

to	den	udgift,	staten	har	ved	et	givent	projekt.	Søjle	nummer	tre	repræsenterer	

den	ekstra	udgift,	der	er	forbundet	ved,	at	have	en	privat	partner	som	finansier	

(Greve	&	Hodge,	2005	s.	48).	
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Den	klassiske	finansiering	foranlediger,	at	staten	selv	finansierer	hele	projektet.	

Derfor	skal	alle	omkostninger,	der	er	forbundet	med	projektet,	betales	af	staten	

indenfor	 en	 relativ	 kort	periode1.	Denne	 finansieringsmetode	medfører	ofte,	 at	

projekter	må	udskydes,	indtil	midlerne	til	dette	er	fundet	på	statsbudgettet.	Det	

finansielle	 partnerskab	 muliggøre	 eminent	 påbegyndelse,	 men	 giver	 også	 en	

større	samlede	pris,	set	i	et	større	perspektiv,	da	staten	betaler	en	højere	pris	for	

det	 produkt	 den	private	 part	 producerer.	Denne	højere	 pris	 skyldes,	 at	 det	 of-

fentlige	må	kompensere	det	private	for	tabt	indtjening	i	forbindelse	med	investe-

ringen.	Dette	er	på	grund	af,	at	det	private	lånemarked	ofte	vil	operer	med	et	hø-

jere	afkast	på	investeringer	end	den	rentesats	det	offentlige	ville	skulle	have	be-

talt	for	et	lignende	lån.	Dermed	må	det	offentlige	betale	en	højere	pris	for	at	til-

trække	 private	 investorer	 til	 finansielle	 partnerskab	 (Greve	 &	 Hodge,	 2005	 s.	

48).	

	
Figur	2:	Omkostnings	fordeling	

	

	
Kilde:	Greve	&	Hodge,	2004,	s. 	48	

	

I	 det	 finansielle	 partnerskab	bliver	 en	privat	 partner	 som	oftest	 fundet	 ved	 en	

udbudsrunde	 med	 en	 konkurrencepræget	 dialog,	 så	 de	 bydende	 parter	 kan	

komme	med	den	mest	innovative	og	effektive	løsning.	Denne	proces	giver	både	

staten	og	den	private	investor	muligheden	for,	at	vurdere	de	udfordringer,	der	er	
																																																								
1	Find	I	regnskabsføringen	at	stater	betaler	udgifter	på	en	gang,	og	ikke	løbende	over	flere	bud-
getår.			
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forbundet	med	projektet,	hvilket	skaber	råderum	for	en	dualistisk	rettidig	omhu	

(NAO,	s.	22).	Om	det	finansielle	partnerskab	i	realiteten	bliver	en	god	eller	dårlig	

forretning,	for	det	offentlige,	afhænger	i	høj	grad	af,	hvad	det	finansielle	partner-

skabs	udgangspunkt	er.	Her	vil	fordele	og	ulemper	ved	et	finansielt	partnerskab	

svinge	meget	i	forbindelse	med,	hvorledes	partnerskabet	er	struktureret	og	hvad	

formålet	med	partnerskabet	er	(Greve	&	Hodge,	2005	s.	48-49).	

	

3.3.2	Evalueringsgrundlag	for	det	finansielle	partnerskab.		

Dette	afsnit	 vil	 forklare	og	 specificerer	de	potentielle	 fordele	og	ulemper,	 et	 fi-

nansielt	partnerskab	kan	føre	med	sig.		

	

Den	mest	åbenlyse	fordel	er	som	tidligere	nævnt,	at	staten	kan	virkeliggøre	nogle	

projekter,	som	ellers	ville	have	været	umulige.	Fordelen	medfører	endnu	en	gun-

stig	ordning	for	staten.	Denne	opstår	på	baggrund	af	den	specielle	form	for	afbe-

talingsordning,	hvor	en	bestemt	overpris	for	den	service	eller	produkt,	der	leve-

re	til	staten,	fastsættes.		

	

Med	 en	 sådan	 kontraktbunden	 og	 stabil	 udgiftsordning	 opnår	 det	 offentlige	 et	

fast	 årligt	 udgiftsniveau	og	 forudsigelighed	 forbundet	med	afbetalingen.	Denne	

fastlagte	pris,	 for	den	ydelse	der	 leveres,	 sikre	 staten	 imod	uforudsete	udgifts-

stigninger	 i	 forbindelse	med	 leverance,	 der	 dermed	må	 betales	 af	 den	 private	

part.	Yderligere	sikre	en	fast	udgiftsordning	også	en	besparelse	i	forbindelse	med	

bogføring,	 bureaukrati	 og	 fordelingsmæssige	 slagsmål	 omkring	 områdets	 op-	

eller	 nedprioritering	 på	 den	 politiske	 dagsorden.	 Men	 denne	 første	 fordel	 har	

dog	også	sine	ulemper	som	i	høj	grad	udspringer	fra	de	samme	momenter	som	

fordelene.	Her	 stammer	den	 første	 ulempe	også	 fra	 den	kontrakt,	 der	 som	ud-

gangspunkt	kun	kan	ændres,	hvis	dette	er	stadfæstet	i	kontrakten.	Den	bindende	

aftale	om,	hvad	der	skal	produceres	og	til	hvilken	pris,	kan	hurtigt	blive	proble-

matisk	for	staten,	da	samfundet	efterspørgsel	og	økonomiske	situation	konstant	

ændre	 sig.	Dette	 kan	medføre,	 at	 der	opstår	 en	difference	mellem,	hvad	 staten	

forventer	 og	 hvad	 det	 private	 leverer,	 hermed	 er	 den	 føromtalte	 synergi,	 som	

partnerskabet	skulle	have	skaffet,	forsvundet	(Greve	&	Hodge,	2005,	s.	49).	
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Den	anden	store	fordel	ved	det	finansielle	partnerskab	ligger	i	statens	mulighed	

for	at	overføre	en	del	af	ansvaret	for	selve	driften	af	den	offentlige	sektor	til	en	

privat	 investor.	Konkret	 sker	dette	via	kontrakten.	Her	vil	det	medføre	en	 stor	

fordel	for	staten,	hvis	det	lykkedes	at	outsource	visse	dele	af	den	offentlige	sek-

tor,	der	reelt	ligger	uden	for	statens	kompetencefelt.	Yderligere	er	det	essentielt	

for	staten,	at	det	i	kontrakten	er	specifikt	udpenslet,	hvorledes	den	private	inve-

stor	vil	håndtere	dette	ansvar	og	til	hvilken	pris.	På	denne	måde	opstår	der	hver-

ken	misforståelser	 eller	uenigheder	parterne	 i	mellem.	Yderligere	påpeger	den	

finansielle	 partnerskabsteori,	 at	 det	 at	 få	 en	 privat	 investor	 til	 at	 overtage	 an-

svarsområder,	der	måtte	 ligge	udenfor	statens	kompetenceområde,	vil	medføre	

fornyet	innovation	her	indenfor.	Dette	sker,	fordi	den	private	aktør	vil	forsøge	at	

finde	nye	og	mere	effektive	måder	at	møde	den	offentlige	sektors	efterspørgsel	

på.	Heri	påpeger	teorien	dog	også,	at	der	kan	opstå	en	ulempe,	hvis	den	opnåede	

effektivitet	 er	 sket	på	bekostning	af	 serviceniveauet.	 I	 så	 fald	 vil	 der	blot	 være	

tale	om	en	kvantificering	af	den	service,	der	tidligere	blev	udbudt	af	staten	(Gre-

ve	&	Hodge	,2005	s.	49).	

	

En	tredje	fordel	ved	det	finansielle	partnerskab	er,	at	det	offentlige	ikke	skal	be-

tale	 alle	 startomkostningerne	 før	 hele	 samarbejdet	 er	 eksekveret.	 Dette	 er	 en	

fordel,	da	det	tilskynder,	den	private	partner	at	overholde	deadlines,	men	også	at	

overholde	det,	der	i	kontrakten	er	blevet	nedskrevet.	Her	kan	der	dog	også	være	

tale	om	en	ulempe	i	de	situationer,	hvor	der	er	stor	usikkerhed	omkring	udgifter	

for	de	ydelser	der	leveres.	Her	kan	ny	teknologi,	prisfald	eller	andet	have	sikret	

den	private	 investor	en	uforholdsmæssig	god	pris	hos	det	offentlige	 i	sammen-

ligning	med,	hvad	det	ville	have	kostet	det	offentlige,	hvis	denne	havde	beholdt	

produktionen	 af	 ydelsen.	 Ulempen	 eksisterer	 derfor	 i,	 at	 staten	 ender	med,	 at	

betale	 en	 overpris,	 fordi	 udgifterne	 hos	 det	 private	mindskes	 (Greve	&	Hodge,	

2005	s.	49).	

	

Et	 finansielt	 partnerskab	 medfører,	 ifølge	 teorien,	 også	 en	 anderledes	 incita-

mentstruktur.	 Den	 private	 part	 er	 nemlig	 interesseret	 i	 at	 få	 det	 bedst	mulige	

afkast	ud	af	partnerskabet.	Derfor	vil	den	private	part	håndtere	problemer,	der	
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opstår	med	et	andet	fokus	end	det	offentlige	ville	have	gjort.	Den	privat	vil	nem-

lig	mere	effektivt	undgå	et	fald	i	serviceniveaet,	da	dette	vil	medføre	en	tilbage-

betaling	fra	den	private	part	til	det	offentlige,	på	grund	af	dette	ville	være	et	kon-

traktbrud.	Finansiel	partnerskabsteori	påpeger	dog	også,	at	denne	mere	effekti-

ve	problemløsning,	ofte	vil	indgå	i	kontrakten	og	derfor	allerede	vil	blive	betalt	af	

det	 offentlige.	 Heri	 eksisterer	 dog	 en	mulighed	 for,	 at	 det	 offentlige	 ikke	 vil	 få	

gavn	 af	 denne	 betalte	 produktionssikkerhed,	 hvis	 problemerne	 ikke	 opstår.	

Ydermere	har	staten	også	det	endelige	ansvar,	hvis	en	 leverance	går	galt,	 fordi	

denne	ikke	har	samme	mulighed,	som	den	private	part,	for	at	trække	sig	helt	ud	

eller	 gå	 konkurs.	 Dette	 langsigtede	 samarbejde	 tvinger,	 derfor	 både	 staten	 og	

den	 private	 partner	 til	 at	 overveje	 samtlige	 omkostningerne	 for	 partnerskabet	

(Greve	&	Hodge,	2005	s.	49).	

	

Organisatorisk	opstår	der	også	fordele	ved	det	finansielle	partnerskab.	Den	væ-

sentligste	fordel	opstår,	fordi	konstruktion-	og	operationel	strukturen	i	virksom-

heder	alene	varetages	af	det	private.	Dette	betyder,	at	der	i	forhold	til	almindelig	

privatisering,	er	en	mulighed	 for	ved	kreationen	af	virksomheden	at	skabe	den	

løsning,	 der	 giver	 kongruens	 mellem	 konstruktion	 og	 operationalisering.	 Her-

med	kan	skabelse	og	formål	begge	holdes	for	øje	samtidig.	Yderligere	vil	den	pri-

vate	investors	mulighed	for	at	kunne	tilpasse	produktion	og	produktet	i	forhold	

til,	 hvad	 det	 offentlige	 forventer,	 skabe	 en	 forventningsafstemmelse,	 parterne	

mellem,	og	 forhøje	 chancerne	 for	et	optimalt	partnerskab.	Dette	kommer	af,	 at	

når	 begges	 succes	 afhænger	 af,	 at	 det	 endelige	 produkt	 er	 hensigtsmæssigt	 og	

lever	op	til	de	opstillede	krav,	skabes	et	fælles	ønske	om,	at	projektet	lykkedes	og	

dermed	 vil	 ingen	 forsøge	 at	 undgå	 at	 overholde	 deres	 del	 af	 aftalen	 (Greve	 &	

Hodge,	2005	 s.	49).	Det	næste	afsnit	har	 til	 formål	 at	 skitsere,	hvordan	en	 stat	

kan	bedømme	om	et	finansielt	partnerskab	er	bedre	end	blot	at	udføre	en	opga-

ve	konventionelt.		

	

3.3.3	Value	for	money	

Stater	 vil	 på	 baggrund	 af	 det	 finansielle	 partnerskabs	 længerevarende-	 og	bin-

dende	karakter	ofte	forsøge	at	foretage	forudgående	evalueringer	af	partnerska-
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bet	i	forbindelse	med	om	partnerskabet	overhovedet	er	bedre	egnet	end	konven-

tionel	udførelse	af	opgaven.	Udgangspunktet	for	denne	evaluering	er	her	”value	

for	money”	perspektivet	tidligere	beskrevet	 i	rapporten.	Selve	evalueringen	be-

tegnes	 som	 værende	 en	 ”offentlig	 sektor	 komparation”.	 Den	 offentlige	 sektor	

komparation	 forsøger	 ved	 hjælp	 af	 dybdegående	 eksamination	 af	 den	 forelig-

gende	aftale	med	det	private	at	vurdere,	om	tilbuddet	kan	betale	sig	i	relation	til	

de	beregninger	det	offentlige	har	af,	hvor	meget	det	tilsvarende	ville	have	kostet	

det	offentlige	at	udføre	samme	opgave.	

	

Teorien	understreger	dog,	at	denne	tilgang	til	at	måle	om	hvorvidt	et	 finansielt	

partnerskab	er	rentabelt,	har	visse	begrænsninger.	Her	er	det	den	kompleksitet,	

der	måtte	eksistere	i	selve	partnerskabet,	der	kan	skabe	forvirring	og	de	forudsi-

gelser,	der	er	nødvendige	for	at	evaluere	hvorledes	fremtiden	vil	forme	sig.	Yder-

ligere	vil	 risiko,	discountrater	og	 teknologisk	kompleksitet	også	udgøre	en	grå-

zone,	der	kan	skævvride	den	offentlige	sektor	komparation.		

	

Den	finansielle	partnerskabsteori	påpeger	yderligere,	at	substantiel	risiko	i	 for-

bindelse	med	 at	 handle	med	 den	 offentlige	 sektor	 komparation	 ligger	 i,	 at	 det	

offentlige	tror,	at	denne	model	reelt	kan	belyse	forskellen	mellem	det	private	og	

det	 offentlige.	 Hermed	 kan	 beslutninger	 træffes	med	 udgangspunkt	 i	 små	 for-

skelle	i	komparationen,	der	dog	stammer	fra	beregningsmetoder	eller	andre	spo-

radiske	 sammenhænge,	 der	 på	 ingen	måde	 har	 bund	 i	 virkeligheden	 (Greve	&	

Hodge,	2005	s.	50).	

	

Den	matematiske	baggrund	for	en	offentlig	sektor	komparation	vil	ofte	bestå	af	

data	 indsamlet	 i	 forbindelse	med	evaluering	og	beregning	 af	 tidligere	 lignende	

partnerskaber	eller	offentlige	projekter.	Her	eksisterer	dog	en	reel	mulighed	for,	

at	det	offentlige	stirrer	sig	blind	på	tidligere	data	omkring	partnerskab	og	derfor	

træffer	beslutninger	ud	fra	et	grundlag,	der	 ikke	nødvendigvis	er	sagligt.	For	at	

imødekomme	denne	udfordring	 italesætter	 teorien,	 at	 sammenligninger	 af	 pri-

sen	på	et	projekt	foretaget	udelukkende	ud	fra	den	opgave,	der	ligger	for.	Yderli-

gere	understreges	det,	at	den	offentlige	sektor	komparation	skal	ske	på	et	neu-

tralt	grundlag,	da	det	tidligere	er	set,	at	der	har	eksisteret	en	hvis	bias	fra	politisk	
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side	 i	 forbindelse	med	 at	 påvise,	 at	 det	 private	 alternativ	 var	 billigere	 end	 det	

offentlige	(Greve	&	Hodge	2005	s.	50).	

	

Ud	fra	denne	teori	har	rapporten	valgt	at	fremsætte	en	hypotese	der	lyder:	

	

”Partnerskabet	mellem	den	danske	stat	og	Goldman	Sachs	i	forbindelse	med	

Dong	Energy	skyldes	statens	ønske	om	at	opnå	fordelene	forbundet	med	det	

finansielle	partnerskab.”	

	

	

3.4	Likviditetspræference	og	likviditetsratio	

Her	 vil	 rapporten	 præsentere	 teorien	 om	 likviditetspræference	 skabt	 af	 John	

Maynard	Keynes	 og	 redegøre	 for	 formlen	 for	 likviditetsratio.	 Likviditetspræfe-

renceteorien	vil	i	dette	afsnit	blive	udlagt	for	at	give	et	indblik	i,	hvorfor	en	virk-

somhed	 skal	 have	 likviditet	 for	 at	 kunne	 fungere.	 Denne	 udlægning	 vil	 foregå	

ved,	at	teoriens	tre	antagelser	om	efterspørgsel	af	likviditet	fremstilles	og	deref-

ter	vil	teoriens	tilgang	til	at	bestemme	ligevægtspunktet	mellem	investeringer	og	

likviditet	beskrives.	Efter	dette	vil	formlen	for	likviditetsratio	introduceres	med	

henblik	på	at	skabe	en	forståelse	for,	hvordan	denne	vil	kunne	benyttes	til	at	for-

tolke	kvantitativt	data.		

	

Likviditetspræferenceteorien	blev	første	gang	lanceret	i	Keynes	bog	”The	Gene-

ral	 Theory	 of	 Employment,	 Interest	 and	Money”	 fra	 1936.	 Denne	 teori	 bidrog	

med	en	ny	forståelse	af	pengeefterspørgsel.	Denne	pengeefterspørgsel	var	base-

ret	på	tre	aspekter.	Det	 første	aspekt	anskuer	transaktionsefterspørgsel.	Denne	

form	 for	 efterspørgsel	 beskriver,	 hvorfor	 efterspørgeselen	 efter	 likviditet	 for-

størres,	når	indtægter	stiger.	Dette	sker,	fordi	et	stigende	antal	transaktioner	ind	

og	ud	af	en	given	instans	vil	kræve	en	større	mængde	likvide	midler	for	at	sikre,	

at	sådanne	kan	behandles	retmæssigt.		

Dernæst	 omhandler	 det	 andet	 aspekt	 forsigtighedsefterspørgslen.	 Denne	 be-

handler	nødvendigheden	af,	at	 formuer	holdes	 i	 likvide	midler	 for	at	kunne	be-

skytte	sig	mod	uforudsete	udgifter.	Det	tredje	og	sidste	aspekt	tilgår	en	spekula-
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tionsefterspørgslen.	Denne	påpeger,	at	en	efterspørgsel	af	penge	i	forhold	til	ob-

ligationer,	kan	 forandres,	hvis	der	eksisterer	en	 forventning	om,	at	 rentesatsen	

stiger,	samt	kursen	på	obligationerne	falder	(Keynes,	1936,	s.	85-86).		

	

Likviditetspræferenceteori	 besidder	 ydermere	 en	 anden	 væsentlig	 observation	

af	markedet,	investering	og	ønsket	om	likviditet.	Her	foreskriver	teorien,	at	i	pe-

rioder	hvor	renten	for	optagelse	af	 lån	er	 lavere	end	et	gennemsnitligt	 investe-

ringsafkast,	vil	det	altid	kunne	betale	sig	at	operere	med	lav	likviditet,	da	merli-

kviditet	vil	kunne	anskaffes	til	en	billigere	pris	end	det	ville	koste	at	have	egen	

likviditet	 liggende.	Dette	 skyldes,	 skjulte	omkostning	ved	at	besidde	 likviditet	 i	

form	 af	 opportunitetsomkostninger.	 Disse	 opportunitetsomkostninger	 repræ-

senterer	den	forskel,	der	er	mellem	afkastet	på	investerede	penge	og	den	fordel	

virksomheden	får	ud	af	at	have	likviditet.	Likviditetsligevægtspunktet	skal	såle-

des	 findes	 i	 kalkulationen	mellem	 rentesatsen,	 der	 vil	 diktere	 omkostningerne	

for	erhvervelse	af	ny	likviditet	og	de	opportunitetsomkostninger,	der	måtte	være	

ved	 ikke	at	 investere	 likvide	midler.	Ved	brug	af	de	overstående	tre	antagelser,	

kan	der	beregnes	frem	til	en	bestemmelse	af	en	ligevægtspunkt,	der	kan	bruges	

til	at	beskrive	hvor	meget	aktørne	skal	besidde	af	kapital.		

	

Eftersom	 kravet	 for	 at	 finde	 ligevægtspunktet,	 kræver	 informationer	 omkring	

rentesats,	gennemsnitlige	investeringer,	herfra	også	fremtidige	forventninger	og	

hastigheden	af	 transaktioner	 (velocity	of	money)	 (Keynes,	1936,	 s.	99-100).	På	

baggrund	af	den	komplekse	 ligning	til	beregning	af	 ligevægtspunktet,	samt	den	

uvidenhed	omkring	de	overstående	informationer,	har	rapporten	valgt	at	bruge	

en	mere	simplificerede	måde	at	beregne	 likviditet	på,	ved	brug	af	 formlen	om-

kring	likviditetsratio.		

	

3.4.1	Likviditetsratio		

Likviditetsratio	formlen	vil	nu	blive	præsenteret,	denne	fremgår	nedenfor.	
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Rapporten	 har	 valgt	 at	 inddrage	 formlen	 om	 likviditetsratio,	 som	 alternativ	 til	

Keynes	formel	for	ligevægtspunktet.	Likviditetsratioformlen	tager	udgangspunkt	

i	at	dividere	aktiver	med	passiver,	der	vil	resultere	i	et	ratio-tal,	der	kan	bruges	

til	at	bekrive	aktørnes	 likviditetsniveau.	Alt	efter	om	 likviditetsratioen	giver	en	

værdi	over	én	eller	under	én,	kan	der	fortolkes	hvorvidt	aktørende	har	høj	eller	

lav	 likviditet.	 Herfra	 vil	 en	 likviditetsratio	 på	 under	 én	 give	 et	 underskud	 på	

driftskapitalen,	det	vil	 sige,	at	aktøren	 ikke	har	nok	 indkomst	 til	 at	dække	sine	

løbende	 udgifter,	 og	 hermed	 er	 aktørerne	 på	 længere	 sigt	 tvunget	 til	 at	 skaffe	

likviditet	gennem	andre	kanaler.	På	den	anden	side,	hvor	likviditetsratio	er	over	

én	 vil	 aktøren	have	nok	 indkomst	 til	 at	 betale	 for	 sine	 løbende	udgifter,	 og	 alt	

efter	hvor	højt	likviditetsniveauet	er,	vil	det	resultere	i	en	højere	likviditetskapi-

tal,	da	indtægten	dækker	mere	end	udgifterne.	Hermed	vil	en	aktør	med	likvidi-

tetsratio	på	to	have	et	likviditetsforhold	på	to	kroner,	for	hver	en	krone,	der	bli-

ver	tjent	(Investopedia).	Alt	efter	hvilken	sektor	aktøren	befinder	sig	i	er	der	be-

hov	 for	 forskellige	 mængder	 af	 likviditet.	 En	 generel	 regel	 ved	 likviditetsratio	

omhandler,	at	aktøren	skal	have	en	 likviditetsratio	mellem	1,5	 til	2.	Dette	skyl-

des,	at	aktøren	vil	tilsidesætte	1,5	til	2	kroner	for	hver	en	krone	de	tjener	hjem.	

Hermed	vil	en	likviditetsratio	mellem	1,5	til	2	give	nok	likviditet	for	at	få	udbe-

talt	 sine	 passiver,	 men	 stadig	 have	 nok	 likviditet	 til	 fremtidlige	 investeringer,	

samt	have	nok	 likviditet	 for	sikkerhedens	skyld,	hvis	der	kommer	en	uforudset	

udgift.	

	

Rapporten	 benytter	 quick-ratio,	 som	 indikator	 for	 likviditetsratio,	 da	 dette	 vil	

give	 en	 situationsbestemt	 illustration	 af	 virksomhedens	 likviditet,	 hvorfra	 den	

fratrækker	varebeholdning	fra	aktiverne,	for	at	give	et	billede	af	de	mest	likvide	

aktiver,	som	virksomheden	besidder	(Investopedia).	

	

	
			

Ud	 fra	den	overstående	teori,	 samt	 formlerne	har	rapporten	valgt	at	 fremsætte	

en	hypotese,	der	lyder	følgende:	
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”Staten	har	valgt	at	sælge	aktier	i	Dong	Energy	for	at	skaffe	mere	likviditet	i	

virksomheden?”.	
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4	Fravalg	af	teori	
I	dette	afsnit	vil	rapporten	redegøre	for,	hvilke	teorier	der	kunne	have	været	in-

teressante,	 at	 have	undersøgt	 i	 forbindelse	med	at	 belyse	 genstandsfeltet,	men	

som	dog	af	den	ene	eller	anden	grund	er	blevet	 fravalgt.	 I	denne	sammenhæng	

vil	teorierne	kort	blive	præsenteret,	hvorefter	der	udredes,	hvorledes	teorierne	

kunne	have	 bidraget	 til	 at	 besvare	 problemformuleringen.	 Slutteligt	 vil	 der	 ar-

gumenteres	for,	hvorfor	teorierne	ikke	er	blevet	valgt.						

	

4.1	New	Public	Management	

Denne	”teori”	opstod	i	90’erne,	hvor	der	var	en	stor	interesse	for	privatisering	i	

den	offentlige	sektor.	New	Public	Management	omhandler	de	 forandringer,	der	

er	 sket	 i	 forholdet	mellem	det	offentlig	og	det	private	 siden	midt	 firserne:	mo-

dernisering	 af	 den	offentlige	 sektor	og	organisationer,	markedskræfternes	 ind-

tog	 i	 disse,	 (Berg-Sørensen	m.fl.,	 2011,	 s.	 25),	 nedbrydningen	 af	monopolkræf-

terne,	 udlicitering	 og	 dannelse	 af	 statslige	 aktieselskaber	 (Greve,	 2002,	 s.	 1-2).	

New	 Public	 Management	 beskæftiger	 sig	 netop	med	mange	 af	 de	 områder	 og	

mekanismer,	 som	 findes	 i	 genstandsfeltet	 og	 de	 undersøgelsestilgange,	 denne	

rapport	benytter.	Her	kan	nævnes,	at	New	Public	Management	operer	med	stats-

ejede	 virksomheder	 eller	 organisationer,	 som	 fx	 Dong	 Energy,	 der	 kommer	 i	

nærkontakt	med	den	private	sektor	af	den	ene	eller	anden	årsag.		

	

Denne	 rapport	 har	 dog	 valgt	 ikke	 at	 benytte	 New	 Public	Management	 af	 flere	

grunde.	Den	første	grund	er,	at	New	Public	Management	nærmere	er	en	system-

teoretisk	 tilgang	 til	management.	Dette	gør,	 at	den	 ikke	er	 særlig	velvalgt	 til	 at	

afdække	 handlingsmotiver,	 da	 dens	 formål	 nærmere	 er	 at	 begrebsindfange	 en	

bestemt	tilgang.	Yderligere	indeholder	New	Public	Management	nogle	antagelser	

om,	hvorfor	stater	udlicitere,	disse	ville	kunne	skjule	statens	reelle	grundlag	for	

at	indgå	i	partnerskabet	med	Goldman	Sachs.		
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4.2	Modebølge	og	Historisk	Institutionalisme	

Modebølgetesen	skildrer,	hvordan	virksomheder	vil	afspejle	sig	i	henhold	til	den	

mode,	der	eksisterer	og	bruge	det	som	inspiration	til	formning	af	organisations-

struktur.	Strukturen	ændres	 for	at	beskytte	virksomhedens	essentielle	aktivite-

ter	og	investeringer.	Hermed	omhandler	bølgen,	det	at	ændre	sin	organisatorisk-

struktur	for	at	kunne	varetage	sine	interesser,	ved	at	holde	sig	opdatereret	(Gre-

ve,	2000,	s.	27).	Modebølgen	kunne	for	eksempel	benyttes	til	at	beskrive,	hvorle-

des	etablering	af	aktieselskaber	i	det	private	kunne	føre	til	etableringen	af	aktie-

selskaber	i	det	offentlige,	 i	håb	om	at	denne	organisatoriskstruktur	ville	føre	til	

samme	succes	i	det	offentlige	som	i	det	private	(Greve,	2000,	s.	28).	

	

Modebølgetesen	er	som	ordet	antyder	en	tese	og	ikke	en	reel	teori,	men	den	in-

deholder	dog	elementer,	som	kunne	have	været	yderst	interessante	at	anvende	i	

forbindelse	med	denne	rapport.	For	at	benytte	modebølgetesen	er	en	inddragel-

se	af	en	mere	overordnet	teoretisk	tilgang	nødvendig.		Derfor	vil	denne	rapport	

kort	beskrive	historisk	institutionalisme.		

	

Historisk	institutionalisme	er	en	af	de	tre	kategorier	inden	for	nyinstitutionelle-

teorier.	Den	historiske	 institutionalisme	er	specifikt	udvalgt	 til	at	belyse	mode-

bølgen,	da	den	muliggør	et	historisk	indblik	med	henblik	på	at	se,	hvordan	tidli-

gere	 begivenheder,	 har	 været	med	 til	 at	 påvirke	 nutidens	 beslutninger.	 Denne	

deterministiske	 forståelse	 overfor	 institutionens	 gang	 og	 destination	 (Peters,	

2012,	70-71),	muliggør	en	analytisk	 tilgang,	der	kan	 illuminere	en	stiafhængig-

hed.	 Denne	 stiafhængighed	 viser,	 det	 mønster	 aktører	 ubevidst	 eller	 bevidst	

handler	ud	fra	(Nørgaard,	1997,	s.	22-23).		

	

Modebølge	 i	et	historisk	 institutionalistisk	perspektiv	kunne	have	været	yderst	

interessant	i	denne	rapports	sammenhæng,	da	den	giver	en	direkte	forklaring	på,	

hvorfor	Dong	Energy	har	udviklet	sig	som	den	har	gjort.	Dette	ville	dog	minimere	

muligheden	 for	 at	 afdække	 statens	 handlingsmotiv	 og	 samtidig	 umuliggøre	 et	

rationelt	perspektiv,	da	historisk	institutionalisme	forudsætter,	at	aktører	hand-

ler	på	baggrund	af	tidligere	tiders	beslutninger	og	handlinger	og	derfor	ikke	har	

et	øjebliks	rationale	eller	et	frit	valg.	Hermed	ville	konklusionen	på	denne	analy-
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tiske	 tilgang	 nærmere	 besvare,	 hvordan	 Dong	 Energys	 historie	 har	 medført	

handlen	med	Goldman	Sachs.	Dette	ville	ikke	forklare,	hvorfor	staten	har	indgået	

i	partnerskabet.						

	

4.3	Public	Choice		

Public	 Choice	 er	 baseret	 på	 Rational	 Choice	 teoriens	 antagelser,	 hovedsageligt	

har	denne	 teori	 en	økonomisk	 tilgang	 til	politik.	Her	 specificerer	Public	Choice	

dog	dette	økonomiske	rationale	i	henhold	til	de	individer,	der	skaber	politik.	El-

ler	sagt	med	teoriens	udtryk;	et	”marked”	at	operere	på.	Teorien	påpeger	yderli-

gere,	at	denne	tilgang	er	en	selvfølge,	da	politik	og	økonomi	er	 i	symbiose	med	

hinanden.	 Ifølge	 teorien	 er	 disse	 gensidigt	 afhængige	 af	 hinanden	 fordi	 politik	

essentielt	 handler	 om	 fordeling.	 Lasswell	 sagde:	 ”Who	gets	what,	when,	 how?”	

(Rasmussen	1971,	s.	62).	

	

Yderligere	benytter	Public	Choice	også	Rational	Choice	teoriens	tese	om,	at	aktø-

rer	egenyttemaksimere.	Dette	 tankesæt	gælder,	 i	Public	Choice,	både	 for	politi-

kere,	der	skaber	politik	med	det	rationale	at	stemmemaksimere,	og	vælgere,	der	

stemmer	på	de	politikere,	der	vil	føre	en	politik,	der	kan	komme	vælgerne	selv	til	

gode	(Mitchell	&	Simmons,	s.	46-47	&	49-50).	

	

Public	Choice	kunne	have	været	yderst	velvalgt,	hvis	denne	rapports	formål	var	

at	undersøge	det	politiske	rationale	bag	salget	af	Dong	Energy.	Dette	er	dog	ikke	

formålet	med	denne	 rapport	og	derfor	 er	hverken	vælgere	eller	politikeres	 til-

gang	til	salget	relevant.	Yderligere	benytter	rapporten	også	de	fleste	af	de	anta-

gelser	Public	Choice	er	baseret	på	og	dermed	formår	rapporten	ved	hjælp	af	Ra-

tional	 Choice	 at	 udnytte	 de	 antagelser,	 om	 aktøres	motiver	 og	 rationaler,	 som	

Public	Choice	operer	med.		
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5	Empiri	
Efter,	at	rapporten	nu	både	har	fremlagt	de	valgte	og	de	fravalgte	teoretiske	ret-

ninger	og	præsenteret	de	tre	hypoteser,	der	vil	danne	rammen	for	den	analytiske	

tilgangen,	vil	empirien,	der	senere	vil	undersøges	ved	hjælp	af	hypoteser	og	teo-

ri,	nu	præsenteres.		

	

5.1	Aktstykket	37		

Dette	afsnits	formål	er	at	tydeliggøre,	hvad	aftalen	mellem	folketinget	og	udefra	

stående	investorer	indeholder.	Afsnittet	vil	ikke	direkte	slå	ned	på,	og	i	den	for-

bindelse	udpensle	juridiske	aspekter	af	udvalgte	steder	i	aktstykket,	men	vil	re-

degøre	for	de	væsentligste	elementer	i	aktstykket.	Afsnittet	tilstræber	dermed,	at	

skabe	et	overblik	over	relevant	information,	hvilket	vil	kunne	benyttes	til	senere	

analytisk	tilgang	til	de	udvalgte	problemstillinger.		

	

5.1.1	Hvad	er	et	aktstykke?	

Inden	redegørelsen	for	 indholdet	af	aktstykket	 introduceres	der	kort	en	forkla-

ring	af,	hvad	et	aktstykke	er.	Et	aktstykke	er	en	bevillingsansøgning	fra	en	mini-

ster	 til	 Folketingets	Finansudvalg.	Her	 fungerer	Folketingets	Finansudvalg	 som	

en	kontrolenhed	overfor	ministrene,	hvilket	skal	sikre	en	anstændig	distribution	

af	det	offentliges	penge	(folketinget.dk).	I	dette	tilfælde	er	denne	”distribution”	at	

kunne	 underskrive	 kontrakten	 med	 Goldman	 Sachs.	 I	 dette	 aktstykke	 ønsker	

finansminister	Bjarne	 Corydon	 Finansudvalgets	 godkendelse	 i	 forbindelse	med	

et	frasalg	af	en	del	af	Dong	Energy	som	led	i	en	kapitaludvidelse	(Aktstykke	37,	

2013-14,	 s.	1).	Nedenfor	vil	de	 relevante	elementer	 i	Finansministeriets	ansøg-

ning,	som	Finansudvalget	godkendte,	blive	skitseret.			

	

Her	ønskes	et	beløb	på	mellem	11	til	13,6	mia.	kr.	tilført	udefra.	Dette	beløb	skal	

komme	 fra	NEI,	 (New	Energy	 Investment)	ATP	 (Arbejdsmarkeds	Tillægspensi-

on)	 og	 PFA	 (Pension	 forsikringsaktieselvskab).	NEI	 er	 en	 investeringsselvskab,	

der	er	administreret	og	eget	af	Goldman	Sachs	Group	Inc	(aktstykke	37,	2013-14,	
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1).	Grunden	til	variation	af	kapitaludvidelsens	størrelse	fra	11	til	13,6	mia.	kr.	er,	

at	de	eksisterende	mindretals	aktionærer	tilbydes,	på	samme	vilkår,	at	købe	ak-

tier	for	op	til	2,6	mia.	kr.	og	det	vides	endnu	ikke,	hvor	stor	en	andel	der	opkøbes.	

Nedenfor	ses	oversigten	over	fordelingen.	

 
Tabel	1	Ejerskab	

 
Kilde:	Aktstykke	37,	2013,	side	2	

	

Udover	dette	vil	der	i	Dong	Energy	blive	indført	nogle	incitamentprogrammer	for	

ledelse	og	medarbejdere.	Dette	kan	medføre	et	ekstra	salg	af	aktier	på	op	til	450	

mio.	kr.	Dette	gøres	for	at	sidestille	aktionærer	og	ledelses	interesser	(Aktstykke	

37,	2013-14,	s.	8).	Her	er	tale	om,	at	staten	går	fra	en	samlet	ejerandel	af	Dong	

Energy	på	81	procent	til	mellem	56,1	og	60	procent.		

	

Nedenfor	udlægges	den	 investeringsaftale,	 som	er	 indgået	mellem	de	nye	 inve-

storer,	Dong	Energy	og	den	danske	stat	(Finansministeriet).	

	

5.1.2	Investeringsaftale	

I	denne	aftale	værdisættes	Dong	Energy	til	31,5	milliarder	kroner	før	denne	ka-

pitaludvidelse.	 Der	 udstedes	 i	 alt	 102.565.361	 nye	 aktier,	 hvilket	 bringer	 det	

samlede	antal	aktier	op	til	396.275.261	med	en	nominelværdi	pr.	styk	på	10	kro-

ner	(Aktstykke	37,	2013-14,	s.	3).	Her	er	 ikke	medregnet	aktier	 til	 tidligere	be-

skrevne	 incitamentsprogrammer	og	evt.	køb	af	aktier	af	mindretalsaktionærer-

ne2.	 I	 henhold	 til	 værdisætningen	 af	Dong	 Energys	 og	 antallet	 af	 udstedelse	 af	

																																																								
2	Der udstedes 102.565.361 nye aktier, og det samlede antal aktier vil herefter udgøre 
396.275.261 (eksklusiv den eventuelle deltagelse fra eksisterende mindretalsaktionæ-
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nye	antal	aktier	har	finansministeriet	rådført	sig	med	Danske	Bank,	som	har	af-

givet	en	fairness	opinion.	En	fairness	opinion	er	en	tredjeparts	vurdering,	typisk	

som	del	af	en	privatisering	af	en	virksomhed	og	dens	aktiver.	I	forbindelse	med	

salget	af	aktierne	i	Dong	Energy	skal	begge	parter	overholde	alle	givne	juridiske	

regler	omkring,	hvidvaskning	af	penge,	korruption,	miljømæssige	hensyn,	trans-

aktioner	med	mere.	Yderligere	forpligter	Dong	Energy	sig	til	at	overholde	visse	

garantier	 overfor	 de	 nye	 aktionærer.	 De	 to	 væsentligste	 garantier	 inkluderer	

henholdsvis	 spørgsmålet	 om	 sagsomkostninger,	 hvor	 Elsam	 anklager	 Dong	

Energy	 for	misbrug	af	sin	markedsposition,	disse	må	 ikke	overstige	448	millio-

ner	kroner.	Yderligere	må	der	 ikke	opstå	uforudsete	udgifter	på	mere	end	500	

millioner	kroner	med	hensyn	til	reparationer	på	Siri-feltet3	(Aktstykke	37,	2013-

14,	s.	4).	

	

5.1.3	Bestyrelsens	sammensætning	

Som	betingelse	 for	 salget	har	Goldman	Sachs	og	ATP	 fået	nogle	 særrettigheder	

som	investorer,	hvilket	dog	bortfalder,	hvis	de	reducerer	deres	ejerandel	til	hen-

holdsvis	under	10	og	2,5	procent.	En	af	de	 særrettigheder	 som	Goldman	Sachs	

får,	er	en	plads	i	bestyrelsen	samt	to	observatørpladser,	der	dog	ikke	har	stem-

meret,	men	som	kan	deltage	i	møderne.	ATP	får	lov	til	at	indstille	en	til	bestyrel-

sen	såfremt	staten	ikke	godkender	dette	medlem	har	ATP	ret	til	en	observatør,	

som	dog	heller	ikke	har	stemmeret.	Den	øvrige	bestyrelse	kommer	til	at	bestå	af	

otte	medlemmer	 valgt	 på	 den	 årlige	 generalforsamling	 samt	 fire	medarbejder-

valgte.	 Derudover	 har	 de	 resterende	 mindretalsaktionærer	 en	 repræsentant	 i	

bestyrelsen.	Goldman	Sachs	får	derudover	ret	til	repræsentation	ved	alle	komi-

téer	nedsat	af	bestyrelsen	enten	som	medlem	eller	repræsentant.	(Aktstykke	37,	

2013-14,	 s.	 5).	 Dette	 kunne	 eksempelvis	 være	 Vederlagskomiteen	 eller	 Risiko-

komiteen	 Risikokomiteens	 opgave	 er,	 at	 ”Overvåge	 selskabets	 finansielle	 risici,	

herunder	 forhold	 i	 relation	 til	 den	 af	 bestyrelsen	 fastlagte	Risikopolitik”	 (Donge-

nergy.com)	 og	 vederlagskomiteens	 varetager	 fastholdelse	 af	 nøglepersoner	

(Dongenergy.com).	Derudover	får	Goldman	Sachs	vetoret	i	forbindelse	med	æn-
																																																																																																																																																															
rer og de aktiebaserede incitamentsprogrammer) med en nominel værdi på 10 kr. pr. 
styk. / det er det der står! 
3	Siri-feltet er en boreplatform, hvori der er opstået en revne i tanknæsen.	
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dringer	 af	 vedtægter,	 selvom	 dette	 ifølge	 gældende	 lovgivning	 (selskabsloven)	

først	bør	ske	ved	en	ejerandel	på	minimum	33	procent.	Desuden	skal	Goldman	

Sachs	give	grønt	lys,	før	en	række	af	bestyrelsens	større	beslutninger	kan	reali-

seres.	Her	med	henblik	på	beslutninger,	 der	 vitalt	ændre	på	den	virksomheds-

struktur	 som	 Goldman	 Sachs	 har	 godkendt.	 Her	 er	 blandt	 andet	 tale	 om	 god-

kendte	udskiftninger	i	direktionen,	større	frasalg	eller	opkøb	og	væsentlige	æn-

dringer	 i	 risikoprofilen.	Væsentlige	beslutninger	om	naturgasinfrastrukturen	er	

dog	 ikke	 inkluderet	 (Aktstykke	 37,	 2013-14,	 s.	 5).	 Der	 er	 udover	 dette	 opnået	

enighed	 om	 at	 standse	 udbyttebetalingen	 i	 2014	 og	 2015,	 fordi	 de	 finansielle-

nøgletal	er	presset.	Det	vil	sige,	at	der	er	opnået	enighed	om,	at	stoppe	udbytte-

betalingen	for	at	styrke	selskabet	frem	mod	en	børsnotering.		

 

Der	er	samtidig	opnået	enighed	om,	at	selskabet	Dong	Energy	skal	børsnoteres	

inden	2018.	Herudover	skal	foretages	en	gennemgang	af	Dong	Energy	i	slutnin-

gen	af	2014	eller	starten	af	2015	med	henblik	på	salget.	Det	er	derfor	besluttet,	

at	der	skal	nedsættets	en	komite,	som	skal	arbejde	mod	netop	dette.	Denne	ko-

mite	kommer	 til	at	bestå	af	bestyrelsesformanden	samt	en	 fra	staten,	Goldman	

Sachs,	ATP	og	de	resterende	mindretalsaktionærer.	

 

Staten	skal	have	sammentykke	fra	både	ATP	og	Goldman	Sachs	for	at	gennemfø-

re	en	børsnotering.	ATP	og	NEI	forpligter	sig	derimod	til	at	sælge	samme	andel	

som	staten	af	deres	beholdning	ved	en	børsnotering	(I	periode	1)	(Aktstykke	37,	

2013-14,	s.	6).	Ved	en	børsnotering	i	anden	periode	gælder	dette	ikke.	Her	gæl-

der	det	dog,	at	hvis	staten	sælger	aktier,	så	de	derefter	ejer	under	50	procent	af	

aktierne	og	ATP	og	NEI	ikke	sælger,	garanterer	staten,	deres	eksisterende	privi-

legier.	

 

I	 forbindelse	med	salget	skildres	der	mellem	to	perioder.	Her	er	 første	periode	

de	 45	 dage,	 der	 efterfølger	 offentliggørelsen	 af	 årsregnskabet	 for	 2017.	 Anden	

periode	løber	fra	slutningen	af	første	periode	til	og	med	2020.	I	den	første	perio-

de	kræves	samtykke	fra	ATP	og	Goldman	Sachs	 i	 forbindelse	med	en	børsnote-

ring.	 Dette	 gælder	 ikke	 i	 anden	 periode.	 Vedrørende	 salgsretten	 i	 forbindelse	

med	børsnoteringen	har	ATP	og	NEI	en	såkaldt	”put	option”.	Helt	konkret	bety-



	 	

	

	 46	

der	det,	at	investorende	får	en	ret	til	at	sælge	deres	aktier	tilbage	til	staten,	hvis	

noget	uforudset	skulle	ske.	Dette	kunne	for	eksempel	være,	at	udgifterne	til	Siri-

platformen	overstiger	de	 føromtalte	500	millioner	kroner.	Ydermere	gælder,	at	

hvis	ikke	Dong	Energy	børsnoteres	i	den	første	periode	og	investorende	ønsker	

at	 sælge	deres	aktier	 tilbage	 til	 staten,	 vil	40	procent	 af	de	aktier	de	vælger	at	

tilbagesælge	blive	vurderet	efter	en	fair	markedsværdi,	de	resterende	60	procent	

vil	så	blive	 tilbagesolgt	 til	købsværdien	plus	2.25	procent	 i	årlig	rente.	Den	 fair	

markedsværdi	 vil	 blive	 vurderet	 på	 baggrund	 af	 seneste	 kvartals-regnskab	 og	

gennemsnittet	af	to	uafhængige	investeringsforeninger.	Hvis	der	er	mere	end	10	

procent	mellem	de	to	bud,	vil	et	tredje	blive	indhentet.	Dette	vil	bestemme	mar-

kedsværdien	såfremt	det	placerer	sig	mellem	de	to	 forrige	skøn.	Hvis	noget	så-

dan	ikke	er	tilfældet	fastlægges	markedsværdien	som	gennemsnittet	af	det	tredje	

skøn	og	det	nærmeste.	Alle	udbytte-	 og	 erstatningsbetalinger	udbetalt	 til	 inve-

storende	siden	opkøbet	af	aktierne,	skal	tilbagebetales	til	staten	enten	i	form	af	

aktier	eller	kontanter.	Desuden	eksisterer	en	ekstra	klausul,	der	 foreskriver,	 at	

hvis	investorende	ønsker	at	trække	sig	ud	inden	en	børsnotering,	vil	de	kun	få	60	

procent	af	deres	anskaffelseskurs	og	staten	overtager	uden	beregning	de	reste-

rende	40	procent	(Aktstykke	37,	2013-14,	s.	6-7).		

 

Ønsker	investorende	at	udnytte	denne	”put	option”	må	de	kun	tilbagesælge	de-

res	aktier	 til	 aktører,	der	allerede	er	 tilknyttet	ejerskabet	af	Dong	Energy.	Som	

nævnt	 ovenfor	 kan	 staten	 ikke	 sælge	 i	 periode	 1	 uden	Goldman	 Sachs	 og	ATP	

sammentygger	men	i	periode	2	kan	den	(Aktstykke	37,	2013-14,	s.	7).		

 

Hermed	er	der	 redegjort	 for	Aktstykke	37	 som	er	 en	del	 af	 rapportens	empiri.	

Der	er	blevet	redegjort	for,	hvad	et	aktstykke	er	og	processen	fra	finansministe-

riets	ansøgning	til	 finansudvalgets	godkendelse.	Der	blev	i	ovenstående	beskre-

vet,	hvordan	udefrakommende	investorer	kom	med	kapital	til	Dong	Energy,	der	

var	med	til	at	reducere	statens	ejerandel	i	Dong	Energy.	Ydermere	blev	der	rede-

gjort	for,	hvordan	Dong	Energy	blev	værdisat	og	hvordan	bestyrelsens	sammen-

sætning	 var	 efter	 børsnoteringen.	 Herefter	 blev	 endeligt	 udlagt,	 hvorledes	 og	

hvornår	en	børsnotering	måtte	realiseres.		
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5.2	Årsrapporten	af	Dong	Energy		

Dette	afsnit	har	 til	 formål	at	 redegøre	 for	 indholdet	 i	Dong	Energys	årsrapport	

fra	2013.	Afsnittet	vil	starte	ud	med	at	fremlægge	Dong	Energys	situation	og	her-

efter	uddybe	relevante	dele	af	årsrapporten	med	henblik	på	at	danne	en	forståel-

se	af	Dong	Energys	økonomiske	situation.	Denne	uddybelse	sker	med	henblik	på	

en	senere	analyse.		

	

Årsrapporten	 lægger	 med,	 at	 Fritz	 Schur	 beskriver,	 hvordan	 energisektoren	 i	

Europa	generelet	bevæger	sig	væk	fra	de	mere	traditionelle	former	for	produkti-

on	 af	 strøm.	 Derudover	 påpeger	 han,	 at	 Dong	 Energys	 investeringer	 i	 gas-

kontrakter	delvist	er	blevet	påvirket	af	dette,	hvilket	har	skabt	et	dårligt	afkast.	

Yderligere	 har	 Dong	 Energys	 overgang	 fra	 den	 traditionelle	 energisektor	 over	

mod	 vedvarende	 energi	 bidraget	 til	 det	 dårlige	 resultat	 på	 bundlinjen	 (Dong	

Energy,	2013,	s.	1).	Dong	Energys	svar	på	denne	udvikling	har	været	at	flytte	in-

vesteringer	til	mere	profitskabende	sektorer	såsom	offshore	havvindmøller	samt	

produktion	af	olie	og	gas.	Disse	sektorer	har	nemlig	været	de	to	profitgenerende	

kræfter	i	det	indeværende	år	(Dong	Energy,	2013,	s.	1).	

	

Efter	denne	 introduktion	af	Dong	Energys	 transformation	begynder	årsrappor-

ten	at	præsentere	nedstående	tabel,	der	viser	nøgletal	over	Dong	Energys	regn-

skab.	Årsrapporten	vil	her	kun	uddybe	tallene	omkring	”EBITDA	(driftsresultat),	

årsresultatet	 og	 nettoinvesteringer,	 da	 disse	 anses	 som	værende	 de	mest	 rele-

vante	 nøgletal	 og	 det	 er	 disse	 rapporten	 senere	 vil	 forsøge	 at	 forklare	 Dong	

Energys	finansielle	situation	ud	fra.	Disse	tal	beskriver	størrelsen	af	Dong	Ener-

gys	indtjening	i	forhold	til	de	investeringer,	der	er	fortaget	samt	den	tabte	fortje-

neste,	som	var	årsagen	til,	at	Dong	Energy	startede	den	kapitalsøgning,	der	resul-

tere	i	et	salg	af	Dong	Energys	aktier.		
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Tabel	2	Årsrapport	nøgle	tal	

	
Kilde:	Dong	Energy,	2013,	s. 	4	

	

I	forhold	til	Dong	Energys	indtjening	og	kapitalgrundlag	bliver	der	i	årsrapporten	

sammenlignet	for	årene	2011,	2012	og	2013.	I	2013	var	Dong	Energys	EBITDA	

(driftsresultat)	på	15	milliarder	kroner	mod	8,6	milliarder	kroner	i	2012	og	13,7	

milliarder	kroner	i	2011.	Det	afvigende	resultat	i	2012	skyldes	til	dels	tabsgiven-

de	kontrakter,	der	generede	mindre	indtjening	end	forventet	og	en	lavere	pris	på	

gas	skabt	af	generel	overkapacitet	på	markedet	(Dong	Energy,	2013,	s.	4).	Dong	

Energys	årsresultatet	blev	i	2013	efter	skat	på	minus	én	milliarder	kroner,	mod	

et	minus	på	fire	milliarder	kroner	i	2012	(Dong	Energy,	2013,	s.	4).		

	
Figur	3	Underskud	i	2012	og	2013	

	
Kilde:	Dong	Energy,	2013,	s. 	4	

	

På	baggrund	af	de	negative	resultater	i	2012	havde	Dong	Energys	nyligt	tiltrådte	

direktør	Henrik	Poulsen	udlagt	en	handlingsplan	som	Dong	Energy	nu	har	gen-
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nemført.	 Her	 vil	 nu	 redegøres	 for	 denne.	 Formålet	 med	 handlingsplanen	 for	

Dong	Energy	var	at	genetablere	et	økonomisk	fundament	og	mulighed	for	vækst.	

Dette	skulle	ske	ved	frasalg	af	ikke-kerne	aktiviteter	og	tilførsel	af	kapital	fra	nye	

investorer	 (Dong	Energy,	2013,	 s.	8)	Overordnet	 set	 er	 resultatet	 af	 handlings-

planen	tilfredsstillende	i	forhold	til	resultaterne	fra	2012.	Fremgangen	på	drifts-

resultatet	skyldes	nemlig	tildeles	frasalget	af	ikke-kerneaktiviteter	på	14	milliar-

der	kroner	(Dong	Energy,	2013,	s.	5).	

	

5.2.1	Investeringer	

Investeringer	 er	 et	 andet	 perspektiv	 som	 rapporten	 har	 valgt	 at	 inddrage,	 da	

denne	forklare	de	store	investeringsrunder,	der	blev	sat	i	gang	i	2012	jf.	nedestå-

ende	tabel.	

	
Tabel	3	Investering	i	2013	og	2012	

	
	

Kilde:	Dong	Energy,	2013,	s. 	24	
	

I	 tabellen	 er	 nettoinvestering	 betegnelsen	 for	 den	 samlede	 investering,	 Dong	

Energy	har	fortaget	det	givne	år.	Bruttoinvesteringer	er	frasalg,	derfor	kan	netto-

investeringen	ses	som	den	samlede	udgift	til	 investering.	Fordi	investeringer	er	

kapital	krævende,	da	de	 ikke	generer	profit	 før	aktiven	er	produktionsklar,	har	

disse	været	med	 til	 at	 trække	kapital	 fra	virksomheden	 (Dong	Energy,	2013,	 s.	

16).	Det	er	derfor	først	i	år	2013,	hvor	frasalget	af	investeringerne	træder	i	kraft,	

at	indtægterne	begynder,	at	stige.	Dette	afspejles	sig	også	i	tabellen.		
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5.2.2	Omkostningsfulde	investeringer	

På	de	to	nedstående	figur	skitserer	figuren,	hvordan	disse	investeringer	forløber	

fra	 planlægning	 til	 konstruktion	 før	 de	 begynder	 at	 give	 afkast.	 Offshore	 vind-

møller	samt	udvinding	af	gas	og	olie	er	blevet	Dong	Energys	nye	kerneområder,	

siden	de	traditionelle	kulkraftværker	ikke	har	været	profitgivende	(Dong	Energy,	

2013,	 s.1).	Figurerne	giver	et	godt	visuelt	overblik	 samt	en	 forklaringskraft	på,	

hvorfor	deres	nettoinvestering	er	højere	i	2012	end	2013.		

Figur	4	Livstid	for	offshore	vindfarm		 	 Figur	5	Livstid	for	gas	felter		 	

	

	
Kilder:	Dong	Energy,	2013,	s. 	16	

	

På	baggrund	af	denne	omkostningsfulde	 investering,	 har	Dong	Energy	normalt	

ikke	kapital	nok	til	fuldfører	processen,	som	værende	ene	ejer	på	disse	projekter.	

Derfor	 vælger	 Dong	 Energy	 at	 indgå	 i	 samarbejde	 med	 andre	 virksomheder,	

samt	indgåelse	af	forskellige	former	for	lån	for	at	kunne	fuldføre	konstruktionen,	

der	kan	ses	som	frasalg	af	15	milliarder	kroner	i	2013	på	den	tidligere	tabel.	

	

5.2.3	Dong	Energys	finansierings	metoder	

For	 Dong	 Energy	 er	 der	 hovedsagelig	 benyttet	 to	 muligheder,	 for	 at	 opnå	 til-

strækkeligt	kapital	 i	 virksomheden	 for	at	 få	gennemført	 investeringer.	Disse	er	

frasalg	og	optagelse	af	forskellige	lån.	På	den	nedstående	tabel	kan	Dong	Energys	

egenkapital	og	passiver	for	2012	aflæses,	herfra	kan	der	korte	og	lange	passiver	

hurtigt	opdeles.	Det	er	disse,	der	danner	grundlag	for	Dong	Energys	finansiering.	

Størstedelen	af	de	korte	passiver	består	bank	lån	og	obligationer,	afledte	finan-
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sielle	instrumenter,	samt	gæld	til	datterselskaber,	der	tilsammen	giver	et	passiv	

på	næsten	37	milliarder.		

	
Tabel	4	Egenkapital	og	Passiver	2013	og	2012	

	
Kilde:	Dong	Energy,	2013,	s. 	54	

	

Den	 overstående	 tabel	 viser	Dong	 Energys	 samlede	 pasiver	 i	 2012,	 hvor	Dong	

Energy	primært	finansierer	sine	anlægsaktiver	gennem	banklån	og	obligationer,	

herfra	har	Dong	Energy	valgt	at	diversificere,	sin	finansiering,	indenfor	et	større	

spektrum.	Dong	Energy	har	her	valgt	at	sprede	risikoen	ved	at	ekspandere	på	det	

internationale	marked,	ved	afbenyttelse	af	obligationer	og	hybridkapital	spredt	

på	forskellige	valutaer.	Dong	Energy	ønsker	yderligere	at	bevare	en	høj	likviditet	

i	virksomheden	for	at	sikre	sin	stabilitet.	Dette	skal	sikre	Dong	Energys	investo-

rer,	samt	give	en	robust	styringsmulighed	i	forbindelse	med	fremtidlige	investe-

ring.	Dong	Energy	 har	 opnået	 deres	 likviditet	 gennem	 forskellige	 lånemulighe-

der,	herfra	stærke	kreditfaciliteter	fra	internationale	banker,	samt	fra	likviditets	

reserver	(Dong	Energy,	2013,	s.	34).			

	

Dong	 Energy	 skriver	 følgende	 i	 deres	 årsrapport,	 hvordan	 de	 håndtere	 deres	
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likviditet,	med	forbehold	for	deres	passiver,	herfra	omfatter	det	 lån,	kreditorer,	

pant,	udskudt	omsætning	og	andre	omkostninger.		

	

“DONG	Energy	fastsætter	størrelsen	af	likviditetsberedskabet	med	henblik	på	at	

kunne	møde	alle	forpligtelser,	herunder	at	kunne	gennemføre	påbegyndte	og	plan-

lagte	investeringer,	i	en	længere	periode	(1-2	år)	i	et	stress-scenarie,	hvor	DONG	

Energys	økonomi	udvikler	sig	værre	end	ventet,	og	hvor	der	f.eks.	som	følge	af	en	ny	

dyb	finanskrise	ikke	kan	gennemføres	ny	låneoptagelse.”	(Dong	Energy,	2013,	

s.40).	

	

5.2.4	Dong	Energys	fremtid	

Den	 faldende	 efterspørgsel	 indenfor	 den	 traditionelle	 energisektor,	 fejlinveste-

ringerne	i	gaskontraker	og	de	igangsatte	byggeprojekter	i	2011	og	2012,	medfør-

te	i	2012,	at	Dong	Energy	iværksætte	en	redningsplan	(kapital	søgning,	samt	in-

vestering	i	offshore	vindmøller	og	produktion	af	olie	og	gas),	for	at	kunne	reali-

sere	fremtidlig	vækst	indenfor	forskning	og	udvikling	i	offshore	vindenergi,	her-

fra	opsætning	af	 flere	vind	møller,	nedsætning	af	prisen	på	vedvarende	energi.	

Yderligere	skulle	denne	redningsplan	også	forsøge	at	fordoble	olie	og	gasproduk-

tion	i	2020	(Dong	Energy,	2013,	s.	9).	

	

Realiseringen	af	denne	redningsplan	skete	i	februar	2013,	i	form	af	en	kapitalud-

videlse.	Kapitaludvidelsen	blev	gennemført	ved	en	investeringsaftale	mellem,	på	

den	 ene	 side,	 Dong	 Energy	 og	 Finansministeriet	 og,	 på	 den	 anden,	 Goldman	

Sachs,	PFA	og	ATP	(Dong	Energy,	2013,	s.	46).	Kapitaludvidelsen	resulterede	i	et	

samlet	 indskud	på	11	milliarder	kroner	 fra	de	overstående	 tre	 investorer.	Der-

udover	blev	ydereliger	to	milliarder	kroner	indskudt	af	eksisterende	aktionær	i	

Dong	Energy,	 så	disse	kunne	bevare	deres	andel	 af	 indflydelse	 i	 virksomheden	

(Dong	Energy,	2013,	s.	1).			
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6	Metode		
I	dette	kapital	vil	der	blive	gennemgået	de	metodiske	overvejelser	som	rappor-

ten	har	valgt	at	opbygge	sin	forskning	på.	Herigennem	er	der	benyttet	casestudi-

et	til	at	indfange	rammerne	for	Dong	Energy.	Efterfølgende	bliver	der	redegjort	

for,	 hvilke	 form	 for	 empiri	 rapporten	 benytter	 og	 hvordan	 dette	 anskaffes.	 Af-

slutningsvis	 forklarer	rapporten	forsknings	reliabilitet	og	gentagelseskraft,	her-

fra	om	hvorvidt	rapporten	kan	genskabe	det	på	et	senere	tidspunkt	samt	rappor-

tens	validitet.		

	

6.1	Forskningsdesign	

Det	specielle	ved	et	casestudie	er	dets	egenskab	til	at	kunne	opfange	både	kom-

plekse	sammenhænge	og	undergående	mekanismer	indenfor	selve	caset.	Det	er	

denne	egenskab,	der	har	gjort	casestudiet	til	et	af	de	mest	brugte	forskningsde-

sign	indenfor	politologi	og	sociologi.	Her	kan	designet	benyttes	til	at	undersøge	

alt	lige	fra	enkelte	individer	til	avancerede	institutioner	(Bryman	2012	s.	66-67).	

I	denne	rapport	er	selve	genstandsfeltet;	det	sammenspil	der	eksisterer	mellem	

den	danske	stat	og	en	privat	partner	i	forbindelse	med	et	offentligaktieselskab.		

	

Der	findes	mange	forskellige	måder	at	anskue	brugen	af	et	case-design	på.	Gene-

relt	 for	 casestudiet	 er:	 ”studiet	af	en	eller	flere	specifikke	cases”	 (Antoft,	 2012,	 s.	

29),	og	 ”et	sådan	studium	gennemføres	med	afsæt	i	en	kvalitativ	metodologi”	(An-

toft,	2012,	s.	29).	Derudover	”repræsenterer	valget	af	case	en	hypotese	om,	at	ca-

sen	er	repræsentant	for	en	mere	generel	sammenhæng	eller	repræsenterer	et	sær-

ligt,	et	ekstremt	eller	unit	fænomen.”	(Antoft,	2012,	s.	31).	Hermed	muliggør	case-

studiet	undersøgelse	ud	fra	enten	et	enkeltstående	case	eller	en	række	af	cases.	

Her	vil	denne	rapport	fokusere	på	et	enkeltstående	case.	Denne	case	er;	partner-

skabet	mellem	den	danske	stat	og	Goldman	Sach,	i	forbindelse	med	Dong	Energy.		

	

I	valget	af	case	er	det	vigtigt	at	holde	for	øje,	at	den	valgte	case	skal	kunne	sige	

noget	om	det	genstandsfelt,	der	ønskes	undersøgt.	I	denne	sammenhæng	er	ca-

sen	velvalgt,	da	den	netop	 indeholder	alle	genstandsfeltets	kendetegn	som	den	

danske	 stat,	 en	 privat	 aktør	 og	 et	 offentligaktieselskab.	 I	 forbindelse	med	 den	
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analytiske	kontekst	findes	der	flere	velvalgte	analytiske	værktøjer	i	casestudiets	

forskningsdesign.	Et	af	casestudiets	stærkeste	tilgange	findes	i	dens	benyttelse	af	

den	kvalitative	metode.	Det	er	en	udbredt	misforståelse,	at	dette	er	den	eneste	

tilgang	 casestudiet	 besidder,	 casestudiet	 har,	 som	 et	 af	 de	 få	 forskningsdesign,	

muligheden	for	både	at	benytte	den	kvalitative	og	den	kvantitative	tilgang	(Bry-

man	2014	s.	68).		

	

I	denne	rapport	benyttes	denne	kombination	af	metodiske	tilgange.	Dette	gøres	

for	 at	 styrke	 besvarelsen	 og	 samtidig	 belyse	 genstandsfeltet	 todimensionelt.	

Yderligere	benyttes	den	deduktive	tilgang	til	at	opstille	hypoteser,	der	enten	vil	

findes	gyldige	eller	ugyldige.	I	en	falsifikationsproces	af	hypoteser	bør	grænsebe-

tingelser	først	identificeres	for	de	benyttede	teorier	og	ud	fra	denne	kan	gyldig-

hedsområder	opsættes	for	disse	(Antoft,	2012,	s.	43).	Yderligere	vil	valget	af	case	

være	afgørende	for	et	validt	svar	i	forbindelse	med	selve	testen	af	teorier.	I	den	

teoritestende	case	er	det	mindre	vigtigt	at	casen	er	unik	eller	repræsentativ,	for	

en	større	sammenhæng,	det	væsentligste	er,	at	casen	har	relevans	i	 forbindelse	

med	de	teorier	der	afprøves	(de	Vaus,	2011,	s.	240).		

	

Rapporten	anvender	det	 teoritestende	casestudie,	 fordi	rapporten	 tager	afsæt	 i	

teorien	og	forsøger	via	den	at	udfordre	eller	videreudvikle	den	eksisterende	teo-

ri.	Den	teoritest	der	vil	forekomme	i	rapporten	baseres	på	den	grænsebetingelse,	

at	staten	har	handlet	ud	fra	et	økonomisk	rationale.	Dette	økonomiske	rationale	

benyttes	her	til	at	teste	om	teorierne	kan	forklare	selve	udfaldet	indenfor	dette	

gyldighedsområde.	Det	at	rapporten	anvender	det	teoritestende	casestudie	giver	

yderligere	rapporten	en	naturlig	deduktiv	karakter	fordi	det	teoritestende	case-

studie	tager	afsæt	i	det	gennerelle	for	at	forstå	det	specifikke	(Antoft,	2012:	41-

42).	

	

Med	begrundelsen	 for	valget	af	 forskningsdesign	på	plads	opstår	et	 andet	 sub-

stantielt	spørgsmål	 i	 forbindelse	med	at	belyse	genstandsfeltet	og	besvare	pro-

blemformuleringen.	 Dette	 spørgsmål	 er,	 hvilken	 konkret	 metodisk	 tilgang	 der	

benyttet	i	rapporten.	Som	tidligere	udlagt	er	det	en	kombination	af	den	kvalitati-

ve-	og	den	kvantitative	metode,	der	vil	danne	rammerne	for	valget	af	den	teoreti-
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ske	tilgang,	hvilket	både	vil	afspejle	sig	i	empiri,	analysen	og	hermed	konklusio-

nen.	Med	dette	 in	mente	 er	 det	 derfor	 essentielt	 at	 fremhæve	præcis,	 hvordan	

både	den	kvalitative-	og	den	kvantitative	metode	benyttes	i	praksis.		

	

Den	kvalitative	metode	

Her	udnytter	rapporten	den	kvalitative	metodes	styrke,	hvilket	er	dens	tilgang	til	

behandling	af	ord.	Dette	er	i	stærk	kontrast	til	den	kvantitative	metode	der	i	ste-

det	benytter	data	(Bryman	2012	s.	380).	Som	tidligere	udlagt	bruger	denne	rap-

port	en	deduktiv	tilgang	for	at	 forsøge	at	 falsificere	de	tre	hypoteser,	denne	til-

gang	er	nemmere	at	belyse	med	kvantitativdata,	da	talmateriale	 i	dets	natur	er	

nemmere	at	kalkulere	om	visse	parametre	er	opfyldt	eller	ej.	For	at	imødekom-

me	denne	mangel	på	absolut	viden,	om	hvornår	en	hypotese	kan	be-	eller	afkræf-

tes,	opsættes	et	parameter,	baseret	på	rapportens	antagelser.	Herudfra	vil	der	så	

vurderes	om	en	hypotese	er	valideret	eller	falsificeret.	Dette	parameter	er	base-

ret	på	antagelsen	om,	at	staten	er	egennytte	maksimerende.	Ud	fra	dette	parame-

ter	vil	opgaven	kunne	afvise	en	hypotese,	hvis	denne	ikke	giver	økonomisk	me-

ning	for	staten.	Ud	fra	disse	vil	det	være	muligt	at	forsøge	at	belyse	om	stater	har	

handlet	efter	et/det	bestemte	økonomisk	rationale	nedfældet	i	hypotesen.		

	

6.1.1	Dokumentanalyse	

Det	materiale	den	kvalitative	metode	vil	forsøge	at	”fremskaffe”	i	denne	rapports	

sammenhæng	stammer	hovedsageligt	 fra	dokumentanalysen.	Dokumentanalyse	

tager	sit	udgangspunkt	i	dokumenter,	der	ikke	er	fremstillet	med	specifikt	hen-

blik	på	sociologisk	eller	politologisk	forskning.	Her	vil	ofte	være	tale	om	officielle	

dokumenter,	kontrakter,	dagbøger,	biografier,	aviser	og	magasiner	mm.	Det	væ-

sentligste	kriterium	for	materiale	i	forbindelse	med	dokumentanalysen	er	dog	at	

det	benyttede	materiale	er	relevant	i	forbindelse	med	den	givne	forskning	(Bry-

man	2012	s.	543).		

	

I	denne	rapports	sammenhæng	vil	dokumentanalysen	forholdsvis	benyttes	på	to	

empiriske	kilder;	Aktstykke	37	og	Årsrapport	2013	Fra	Dong	Energy.	Det	doku-

mentanalytiske	arbejde	med	disse	to	kilder	har	til	formål	at	skaffe	viden,	der	vil	
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muliggøre	 den	 analytiske	 tilgang	 krævet	 for	 at	 besvare	 de	 tre	 hypoteser.	 Akt-

stykket	vil	her	fungere	som	et	indblik	i	den	kontrakt,	der	foreligger	mellem	den	

danske	stat	og	Goldman	Sachs,	formålet	med	at	undersøge	denne	er	at	afdække,	

hvorledes	staten	har	risikoallokeret.	Yderligere	vil	aktstykket	også	producere	en	

essentiel	 indsigt	 i	 rammerne	 for	 det	 finansielle	 partnerskab	mellem	 staten	 og	

Goldman	Sachs.	Dokumentanalysen	 af	 årsrapporten	 fra	Dong	Energy	 sker	med	

det	 sigte	 at	 belyse	 både,	 Dong	 Energys	 økonomiske	 planer	 og	 hvorledes	 Dong	

Energy	muligvis	 mangler	 likviditet	 for	 at	 kunne	 fungere.	 I	 forbindelse	 med	 at	

ekstrahere	ny	viden	ved	hjælp	 af	 dokumentanalysen	er	der	 tre	 faktorer	der	 er	

vigtige.	Disse	tre	faktorer	er	autencitet,	troværdighed	og	mening.	Den	autencitet	

som	Aktstykket	har	i	forbindelse	med	at	repræsentere	kontrakten,	der	foreligger,	

er	rimelig.	Selvfølgelig	ville	den	oprindelige	kontrakt	have	mere	autencitet,	men	

da	denne	er	fortrolig,	må	Aktstykke	37	tjene	i	stedet	og	da	aktstykket	også	er	et	

officielt	dokument	 fra	 finansministeriet,	skal	dette	både	overholde	strenge	 juri-

diske-	og	bureaukratiske	regler.	Det	er	også	på	baggrund	af	disse	to	overstående	

regelpraksisser,	at	Aktstykke	37	må	siges	at	have	en	stor	 troværdighed	 i	doku-

mentanalytisk	forstand.	Fejl	eller	fordrejninger	af	aktstykkets	indhold	kan	være	

direkte	imod	loven	og	derfor	kan	dokuments	indhold	med	en	hvis	sindsro	accep-

teres.	Selve	meningen	i	aktstykket	er	svær	at	misforstå,	da	denne	er	nedfældet	i	

juridiske	 termer	 og	 ret	 konkret	 belyser	 de	 betingelser,	 der	 gør	 sig	 gældende	 i	

kontrakten	 og	 dermed	 ikke	 overlader	 meget	 i	 forbindelse	 med	 fortolkning	 og	

forståelse.	Dong	Energys	årsrapport	er	troværdig	men	dens	mening	er	klart	svæ-

rere	 at	 forstå	 helt	 konkret.	 	 Årsrapporten	 fra	 Dong	 Energys	 autencitet	 er	 dog	

svær	at	sætte	en	finger	på.	Afsenderen	af	selve	rapporten	er	Dong	Energy	og	der-

for	kan	der	ikke	være	tale	om	en	forfalskning	eller	en	involveret	tredjepart,	der	

kan	have	mindsket	rapportens	autencitet.	Rapportens	troværdighed	i	forbindel-

se	med	at	fremlægge	deres	regnskab,	kan	dog	tilspørges.	Dette	er	på	baggrund	af,	

at	 Dong	 Energys	 objektivitet	 i	 forbindelse	 med	 at	 udlægge	 præcist,	 hvordan	

regnskabsåret	er	gået	og	hvori	virksomhedens	reelle	problemer	eksisterer,	kan	

være	farvet	af	deres	ønske	om	at	forbedre	deres	egen	forretning.	Her	er	dog	væ-

sentlig	 at	 huske,	 at	 Dong	 Energys	 Årsrapport	 er	 tvunget	 til	 at	 overholde	 visse	

standarter	i	forbindelse	med	troværdighed	på	grund	af	lovgivning	om	informati-

on	til	aktionærer	og	Finansministeriets	regelsæt	om	indhold	i	årsrapporter	(Fi-
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nansministeriet,	2004,	s.	29).	Dong	Energys	regnskabs	kan	dog	være	påvirket	af	

særlige	ønsker	fra	direktionen	om	at	fremhæve	visse	resultater	ved	hjælp	af	be-

stemte	ordvalg	eller	lignende.	Disse	latente	handlingsmotiver	er	svære	at	afdæk-

ke,	og	dermed	udelukke,	derfor	er	det	vigtigt	at	erindre,	at	meningen	i	årsrapport	

2013	kan	være	kompromitteret.	

 

Kvantitativ	metode	

Den	 kvantitative	metode	 er	 den	metodiske	 tilgang	 til	 behandlingen	 af	 tal.	 Her	

udnytter	den	kvantitative	metode	muligheden	for	at	kunne	operationalisere	vis-

se	koncepter	og	måle	en	direkte	kausalitet	mellem	disse.	Den	kvantitative	meto-

de	kan	med	fordel	udnyttes	i	forbindelse	med	den	deduktive	tilgang,	hvilket	også	

er	tilgangen	i	denne	rapport	(Bryman	2012	s.	160	–	161).	Her	vil	tilgangen	være	

at	 teste	hypoteser	baseret	på	 teori,	der	hovedsagelig	 i	denne	kvantitative	 sam-

menhæng	omhandler	kausalitet	eller	korrelation	mellem	forskellige	operationa-

liserede	koncepter.	Disse	koncepter	vil	hovedsagelig	være	af	økonomisk	karakter	

som	for	eksempel	kapital,	investeringsmuligheder	og	indtjeningsgrundlag.	For	at	

operationeldefinere	disse	koncepter	vil	rapporten	benytte	en	eller	flere	indikato-

rer	indfanget	i	empirien.		

	

En	 af	 de	 væsentligste	 faldgruber,	 henfør	 kvantitativ	 forskning	 er,	 hvorvidt	 der	

rent	faktisk	er	tale	om	kausalitet	/	korrelation	mellem	de	operationelt	definere-

de	koncepter	eller	om	denne	blot	 skyldes	 sporadiske	sammenhæng.	Yderligere	

er	 udvælgelsesprocessen	 af	 indikatorer	 til	 operationalisering	 også	 vigtig	 i	 for-

bindelse	med	at	sikre,	at	der	måles,	hvad	der	ønskes	at	måles	(Bryman	2012	s.	

175).	Dette	vil	i	denne	rapportsammenhæng	forsøges	imødekommet	ved	benyt-

telse	af	valid	og	troværdig	empiri	og	teoretisk	rygdækning	i	kausalitets	sammen-

hæng.	

	

6.1.2	Reliabilitet	og	gentagelseskraft	

Reliabilitet	 beskæftiger	 sig	med,	 hvorvidt	 et	 studies	 tilgang	 til	 et	 genstandsfelt	

senere	vil	kunne	gentages.	Her	er	fokus	hovedsagelig	på,	hvorledes	de	begreber,	

koncepter	eller	variable	der	benyttes	er	konsistente	og	mulige	at	genfinde	eller	
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genskabe	på	et	senere	tidspunkt	(Bryman	2012	s.	46).	Reliabilitet	er	som	oftest	

højest	 i	 studier,	der	afbenytter	den	kvantitative	metode,	 i	denne	rapports	sam-

menhæng	vil	 reliabilitet	dog	også	 skulle	 afgøres	på	baggrund	af,	 de	kilder	 rap-

porten	 benytter	 til	 at	 besvare	 hypoteserne,	 er	 velvalgte	 i	 forbindelse	med	 den	

kvalitative	metode.	I	denne	sammenhæng	foreskriver	det	teoretiske	valg,	foreta-

get	 i	offentlig-	privat	partnerskab,	at	denne	rapport	benytter	den	kontrakt,	der	

foreligger	parterne	mellem.	Dette	valg	medføre	en	høj	grad	af	reliabilitet,	da	en	

kontraktændring	vil	muliggøre	en	ny	tilgang	på	samme	præmisser.	Dog	ville	en	

anden	teoretisk	tilgang	indenfor	offentlig-	privat	partnerskab	muligvis	frempro-

ducere	en	anden	konklusion	af	partnerskabets	karakter.	Inden	for	den	kvantita-

tive	metode	er	det	vigtigt,	at	de	rette	kvantitative	data	benyttes:	Her	skal	disse	

data	kunne	operationaliseres	så	det,	der	rent	faktisk	ønskes	undersøgt	også	un-

dersøges.	Yderligere	skal	disse	data	kunne	efterprøves	på	et	senere	tidspunkt	og	

skal	 derfor	 kunne	 genfindes.	 Reliabilitet	 i	 brugen	 af	 den	 kvantitative	 metode	

bygger	mest	på,	at	de	antagelser	der	benyttes	for	at	kunne	besvare	problemfor-

muleringen	er	konsistente	og	om	de	benyttede	kilder	er	velvalgte	 i	 forbindelse	

med	det	at	 formulere	besvarelser,	der	be-	 eller	afkræfter	hypoteserne.	 I	denne	

rapport	eksisterer	en	hvis	svaghed	i	reliabiliteten	i	det	øjemed,	at	der	opereres	i	

en	afgrænset	tidsmæssig	kontekst.	Mere	præcise	kilder	til	at	belyse	karakteren	af	

partnerskabet	mellem	staten	og	Goldman	Sachs	vil	sikkert	kunne	findes	i	fremti-

den,	da	fremtidige	kilder	vil	kunne	evaluere	virksomhedens	før	og	efter	partner-

skabet.	Denne	 form	for	kilder	er	dog	 ikke	 tilgængelig	 for	denne	rapport,	da	så-

danne	materiale	ikke	forligger	endnu.	Det	samme	gælder	for	Dong	Energys	regn-

skab,	hvor	en	viden	om	hvorledes	partnerskabet	udvikler	sig	i	fremtiden	også	vil	

kunne	belyse	dette	aspekt	bedre.			

	

6.1.3	Validitet		

Validitet	er	et	af	de	vigtigste	kriterier	indenfor	forskning	og	beskæftiger	sig	med	

den	 integritet	 en	 given	 konklusion	har,	 ud	 fra	 den	 forskning	 der	 ligger	 bag.	 Et	

studies	validitet	måles	ofte	indenfor	tre	kategorier	af	validitet;	målbar	validitet,	

intern	 validitet	 og	 ekstern	 validitet	 (Bryman	 2012	 s.	 47).	 Tilgangen	 til	 at	 be-

dømme	en	opgaves	målbare	validitet	 er	baseret	på,	hvorvidt	en	opgave	 faktisk	
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måler	det	den	 forsøger.	 I	denne	rapport	kan	der	spekuleres	 i,	hvorvidt	hypote-

serne	rent	faktisk	er	velvalgte	til	aktivt	at	besvare	problemformuleringen.	For	at	

opnå	 indsigt	 i	 dette	må	 problemformuleringens	 afgrænsning	 derfor	 inddrages.	

Her	 har	 rapporten	 begrænset	 sig	 til	 det	 økonomiske	 aspekt	 af	 partnerskabet.	

Udgangspunktet	i	økonomiske	forhold	forsøgs	indfanget	ved	hjælp	af	de	tre	hy-

poteser,	der	hver	især	fokuserer	på	væsentlige	økonomiske	elementer	i	en	virk-

somhedsmæssig	sammenhæng.	Indenfor	litteraturen	om	private	og	en	offentlige	

partnerskab	benævnes	disse	tre	ofte	som	værende	blandt	de	tre	vigtigste	fakto-

rer,	 herfra	 hvordan	 offentlige	 private	 partnerskab	 påvirkning	 til	 likviditet	 (Ca-

ballero	 &	 Kurlat,	 2009),	 hvilket	 derfor	 også	 er	 en	 af	 grundende	 til	 at	 disse	 er	

valgt.	Selvfølgelig	er	der	her	tale	om	en	aktiv	udvælgelses	proces,	da	denne	rap-

port,	 selv	 indenfor	det	økonomiske	aspekt,	er	 tvunget	 til	at	afgrænse	sig	 til	det	

rapporten	finder	mest	essentielt	i	håbet	om	at	kunne	afdække:		

	

”Hvorfor	har	staten,	ud	fra	et	økonomisk	rationelt	udgangspunkpunkt,	valgt	

at	indgå	i	et	partnerskab,	i	forbindelse	med	Dong	Energy?”.	

	

Hvor	den	målbare	validitet	hovedsagelig	beskæftiger	sig	med	hvad	der	måles	og	

hvorledes	dette	gøres,	forsøger	den	interne	validitet	at	sikre	at	den	kausalitet	der	

eksistere	mellem	de	undersøgte	variabler,	ikke	blot	er	skyldes	en	skjult	variabel.	

Den	 interne	validitet	kan	siges	at	være	 specielt	høj	ved	casestudiet,	 fordi	 case-

studiet	med	større	sikkerhed	kan	undersøge,	hvordan	enkelte	variable	fungerer	i	

sammenhænger	med	hinanden	uden	at	blive	påvirket	af	udefrakommende	fakto-

rer	(de	Vaus,	2011:	247).	I	denne	rapports	sammenhæng	vil	den	interne	validitet	

hovedsagelig	være	i	højsæde	i	forbindelse	med	at	belyse	sammenhængen	mellem	

Dong	Energys	økonomi	og	partnerskabet.	Her	vil	den	interne	validitet	afhænge	af	

den	 kausalitet,	 der	måtte	 være	mellem	 den	 afhængige	 variabel	 ”Dong	 Energys	

økonomiske	situation”	og	den	uafhængige	variabel	”forandringen	der	måtte	ind-

træffe	ved	et	partnerskab”.	Den	sidste	form	for	validitet,	ekstern	validitet,	findes	

ved	at	spørge,	hvorvidt	de	fund	der	måtte	have	opstået	ved	besvarelsen	af	pro-

blemformuleringen,	 kan	 benyttes	 til	 at	 belyse	 andet	 end	 blot	 det	 begrænsede	

område	casen	operer	indenfor	(de	Vaus,	2011:	231-240).	I	denne	sammenhæng	

kan	konklusion	på	denne	rapport,	kun	i	ringe	grad	siges	at	kunne	fortælle	noget	
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generelt.	 Det	 er	 især	 dét	 specifikke	 økonomiske	 udgangspunkt	 i	 Dong	 Energy,	

med	 henblik	 på	 at	 forklare	 statens	 indtrædelse	 i	 partnerskab	 med	 Goldman	

Sachs,	der	begrænser	generaliserbarheden.	Rapportens	konklusion	vil	dog	mu-

ligvis	kunne	 fortælle	noget	generelt	om	statens	 rationale	 i	økonomiske	spørgs-

mål.		
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7	Analyse	

7.1	Offentlig-	Privat	partnerskab	

I	 dette	 afsnit	 vil	 rapporten	 forsøge	 at	 klarlægge,	 hvorfor	 staten	 har	 indgået	 et	

partnerskab	om	Dong	Energy.	Her	benyttes,	som	tidligere	redegjort	for,	tre	teo-

retiske	tilgange,	der	hver	især	belyser,	hvorfor	stater	normalt	indgår	i	offentlig-	

private	 partnerskaber.	 Det	 er	 ud	 fra	 dette	 teoretiske	 udgangspunkt,	 at	 gen-

standsfeltet	vil	forsøges	analyseret.	Hvis	der	i	genstandsfeltet	kan	findes	parallel-

ler	til	det	rationale,	der	ligger	til	grund	for	det	offentliges	ønske	om	partnerskab	i	

en	teori,	vil	denne	rapport	kunne	validere	den	givne	hypotese,	skabt	ud	fra	den	

dertilhørende	teori.	Hvis	dette	ikke	er	tilfældet	og	staten	ser	ud	til	ikke	at	handle	

ud	fra	de	motiver	en	teori	skitsere,	vil	den	sammenfaldne	hypotese	kunne	falsifi-

ceres.	 I	et	sådan	tilfælde	(negering)	vil	rapporten	dog	forsøge	at	modificere	sin	

påstand	og	se	om	der	alligevel	vil	kunne	konkluderes	noget	definitivt	ud	fra	ap-

pliceringen	af	teorien	på	den	dertilhørende	empiri.		

	

Konkret	vil	dette	analyseafsnit	opdeles	 i	 to	primære	teoretiske	tilgange;	det	of-

fentlig-	private	partnerskab	og	likviditetspræference.	Her	vil	det	offentlig-	priva-

te	partnerskab	operer	med	to	subteoretiske	forklaringer;	risikoallokering	og	det	

finansielle	partnerskab.	Dette	vil	foregå	ved,	at	selve	partnerskabet	mellem	den	

danske	 stat	 og	 Goldman	 Sachs	 først	 undersøges	 ud	 fra	 den	 gængse	metodiske	

tilgang	 implicit	 i	 Offentlig-	 privat	 partnerskabsteorien.	 Denne	 umiddelbare	 til-

gang	vil	hovedsagelig	analysere	sig	frem	til,	om	der	virkelig	er	tale	om	et	offent-

ligt-	privat	partnerskab	mellem	staten	og	Goldman	Sachs.	Hvis	dette	er	tilfældet	

vil	 teorien	 derefter	 forsøge	 at	 definere,	 hvilken	 type	 partnerskab	der	 så	 umid-

delbart	måtte	foreligge	mellem	de	to	parter.	Med	typen	af	partnerskab	på	plads	

introduceres	den	valgte	empiriretning	og	hvorledes	denne	 forholder	sig	 til	den	

viden	produceret	i	dokumentanalysen.		

Den	første	af	de	to	subteoretiske	retninger	indenfor	offentlig-privat	partnerskab,	

der	 vil	 forsøge	 at	 besvare	 sin	 tilhørende	 hypotese,	 er	 Risikoallokering.	 Her	 vil	

hypotesen	 og	 teorien	 kort	 fremlægges	 og	 derefter	 vil	 teorien	prøve	 at	 besvare	

denne	ved	at	lede	efter	de	særtræk	eller	handlinger,	der	kendetegner	en	stat	der	
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ønsker	 et	 partnerskab	 med	 henblik	 på	 at	 risikoallokere.	 Subteoretisk	 retning	

nummer	 to	Finansielt	 Partnerskab	og	dens	 samhørende	hypotese	 vil	 også	kort	

præsenteres.	 Herefter	 vil	 teorien	 analysere	 statens	 partnerskab	 for	 at	 kunne	

fastlægge	statens	fordele	og	ulemper	ved	partnerskabet.	Denne	analytiske	viden	

vil	 derefter	 kunne	 sammenholdes	 med	 det	 valg,	 en	 rationale	 egennyttemaksi-

merende	stat	burde	træffe,	hvis	denne	ønsker	et	finansielt	samarbejde.		

	

7.1.2	Er	der	tale	om	et	partnerskab?	

I	nedenstående	undersøges	ud	fra	den	metodiske	tilgang,	implicit	i	offentlig-	pri-

vat	partnerskabsteorien,	om	der	er	tale	om	et	offentligt-	privat	partnerskab	mel-

lem	staten	og	Goldman	Sachs,	eller	om	der	blot	er	tale	om	et	word-game.	Her	vil	

udgangspunktet	 for	 analysen	 fokusere	 på	 at	 udnytte	 den	 empiriske	 viden	 om	

privatiseringsforsøget	 af	 Dong	 Energy,	 der	 fandt	 sted	 i	 2004.	 Dette	 gøres	med	

henblik	 på	 at	 sammenligne	 dette	 med	 det	 samarbejde,	 der	 er	 indgået	 mellem	

staten	og	Goldman	Sachs	om	Dong	Energy	i	2012.	Ud	fra	denne	sammenligning	

vil	det	kunne	fastslås,	om	samarbejdet	mellem	Goldman	Sach	og	staten	blot	er	en	

ny	version	af	den	privatisering,	forsøgt	gennemført	i	2008,	nu	blot	markedsført	

ved	hjælp	af	partnerskabsretorik.		

	

7.1.3	Word	game	

I	henhold	til	at	fastslå	om	der	er	tale	om	et	word-game,	vil	her	først	kort	introdu-

ceres,	hvad	et	word-game	er.	Indenfor	offentlig-	privat	partnerskabsteorien	er	et	

”word	game”,	det	at	skabe	en	mere	positiv	tilgang	hos	offentligheden	ved	at	kal-

de	en	privatisering	et	partnerskab,	selvom	der	i	realiteten	slet	ikke	er	tale	om	et	

partnerskab.	Dette	skyldes,	at	ordet	”privatisering”	ofte	har	en	negativ	klang	hos	

den	almene	borger	på	grund	af	privatiserings	 fiaskoer	 i	 fortiden.	Hvorimod	of-

fentlig-	privat	partnerskab	er	et	nyt	begreb,	der	skaber	et	indtryk	af	en	”de	bed-

ste	fra	to	verdener	i	en”.	Ud	fra	denne	teoretiske	forståelse	vil	rapporten	nu	un-

dersøge,	om	salget	af	Dong	Energy	aktier	er	en	privatisering	og	om	salget	er	for-

søgt	kommunikeret	som	et	partnerskab	for	at	vildlede	de	danske	borgere.		
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I	2001	besluttede	VK-regeringen,	at	det	daværende	Dong	skulle	privatiseres	ved	

en	 børsnotering.	 Som	 tidligere	 redegjort	 for	 i	 indledningen	 og	 redegørelsesaf-

snittet	 af	 Dong	 Energy,	 ønskede	 VK-regeringen	 at	 privatisere4	Dong,	 da	 dette	

ville	give	”mere	konkurrence”	og	”bedre	service”.	(Nielsen,	2014).	Et	salg	af	Dong	

skulle	ydermere	ske	til	en	bred	ejerkreds	og	dermed	sikre	en	økonomisk	gevinst	

for	staten.	I	forhold	til	udmeldingerne,	fra	politisk	side	om,	hvad	der	ønskes	op-

nået	ved	2014	salget	af	Dong	Energy,	er	argumenterne	om	mere	konkurrence	og	

øget	service	ikke	eksisterende.	Her	bærer	argumentationen	for	salget	præg	af,	at	

Dong	Energy,	som	tidligere	fortalt	i	redegørelsesafsnittet,	i	2012	præsenterede	et	

underskud	og	derfor	havde	et	ønske	om	en	kapitaludvidelse.	Ud	fra	dette	kan	der	

konkluderes,	at	argumenterne	for	2004	privatiseringsforsøget	og	2012	salget	til	

Goldman	 Sachs	 ikke	 bliver	 argumenteret	 ud	 fra	 samme	 præmisser.	 Her	 ligner	

2004	argumentationen	en	mere	klassisk	beskrivelse	af	de	fordele,	der	måtte	op-

stå	 på	 baggrund	 af	 privatisering5,	 hvorimod	 2012	 argumentationen	 nærmere	

påpeger	finansielle	udfordringer	og	et	samarbejde	om	at	udføre	en	given	opgave	

og	ønsket	om	at	sprede	risiko.		

	

”Baggrunden	for	kapitaltilførslen	er	enkel.	DONG	har	de	seneste	år	været	øko-

nomisk	udfordret	og	er	nød	til	at	få	tilført	yderligere	kapital.”	(Corydon,	2014).	

	

”DONG's	aktuelle	udfordringer	viser	med	al	tydelighed,	at	energiinvesteringer	

ikke	er	risikofrie.”	(Corydon,	2014).	

	

”Derfor	synes	jeg,	det	er	godt,	at	vi	allierer	os	med	private	investorer,	der	kan	

påtage	sig	en	del	af	den	risiko,	der	er	for	at	tabe	pengene,”	(Corydon,	2014).	

	

Sådanne	karaktertræk	ligner	til	forveksling	de	tidligere	beskrevne	træk	i	Offent-

lig-	privat	partnerskabs	anden	hovedretning.	 	Her	argumenteres	 for,	at	et	part-

nerskab	der	oftest	kan	benyttes,	som	et	vigtigt	begreb	til	at	håndtere	finansielle	

udfordringer.	Ligeledes	kan	der	i	denne	sammenhæng	(finansielle	udfordringer)	

																																																								
4	Privatisering	betegnes	her	som	værende	den	proces,	hvor	en	privataktør	fuldstændig	overtager	
en	offentligvirksomhed.		
5	Her	henføres	til	privatisering	argumenter	i	Public	Choice	teorien.		
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også	nævnes,	at	selve	tilgangen	til	at	sælge	Dong	Energy	er	forskellig.	I	henholds-

vis	2004	og	2012.	I	2004	handlede	det	for	staten	om	at	gøre	Dong	Energy	til	en	

folkeaktie,	og	sælge	til	private,	der	var	interesseret	i	at	have	hele	ejerskab.	Her-

imod	 bærer	 2012	 salget	 præg	 af,	 at	 staten	 stadig	 ønsker	 aktiemajoritet	 og	 en	

specifik	køber	af	aktier	er	valgt.		

	

”Regeringen	har	derefter	gennemført	en	proces,	hvor	potentielle	investorer	kun-

ne	byde	ind.	På	den	baggrund	er	det	besluttet	at	modtage	kapitalindskud	i	DONG	

fra	investeringsbanken	Goldman	Sachs,	ATP	og	PFA.	Den	beslutning	er	alene	

truffet	ud	fra,	hvad	der	var	det	bedste	tilbud	for	DONG	og	staten.	Investorerne	

bliver	medejer,	men	staten	beholder	aktiemajoriteten	og	har	dermed	bestem-

mende	indflydelse	i	DONG.	”	(Ritzau,	2014).	

	

Da	 staten	 i	 2012	 besluttede,	 at	 Dong	 Energy	 skulle	 sælges	 til	 Goldman	 Sachs,	

skabte	det,	som	det	allerede	er	beskrevet	i	indledningen,	oprøre	blandt	den	dan-

ske	befolkning.	Den	store	utilfredshed	bliver	understøttet	af	en	af	offentlig-privat	

partnerskabs	 hovedretninger.	 Her	 bliver	 der	 argumenteret	 for,	 at	 en	 partner-

skabs	retorik	kan	benyttes	til	at	skabe	et	mere	positivt	billede	af	en	privatisering,	

da	 begrebet	 privatisering	 tidligere	 har	 været	 uheldigt	 og	 upopulært	 ordvalg	 i	

befolkningen.	Denne	 framing	 ser	 dog	 ikke	ud	 til	 at	 have	 været	 benyttet	 af	 den	

danske	 stat.	 Ifølge	 teorien	 burde	 staten	 have	 valgt	 udtrykket	 offentlig-	 privat	

partnerskab	for	at	præcisere,	at	der	bliver	skabt	det	bedste	fra	to	verdener;	den	

offentlig	og	private	sfære.	Staten	skulle	derfor	have	argumenteret	for,	at	der	var	

tale	om	et	offentlig-	privatpartnerskab,	der	udspillede	sig	i	forhold	til	Dong	Ener-

gy.	Her	har	staten	dog	på	 ingen	måde	 forsøgt	at	argumentere	 for	salget,	ud	 fra	

devisen	om,	at	en	privatpart	kunne	skabe	bedre	dynamik,	synergi	eller	løsnings-

forslag.	 Den	 sparsomme	 argumentation,	 der	 har	 været	 for	 salget	 er	 nærmere	

foretaget	ud	fra	et	nødvendighedsperspektiv,	der	ikke	just	kan	siges	at	sætte	sal-

get	 i	 et	 positivt	 lys.	 	 Der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	 regeringen	 undgår	 at	 bruge	

ordet	privatisering,	og	i	stedet	italesætte	det	som,	at	der	er	gennemført	en	pro-

ces,	og	at	det	er	endt	i	et	kapitalindskud	i	Dong	Energy	fra	Goldman	Sachs,	ATP	

og	PFA.	Ud	fra	Word-game	teorien	kunne	der	her	argumenteres	for,	at	regerin-

gen	ikke	benytter	privatiseringsbegrebet	og	at	dette	kunne	tydes	som	et	forsøg	
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på	manipulation.	Men	da	samarbejdet	med	Goldman	Sachs	heller	ikke	udlægges	

som	et	partnerskab,	vil	der	her	konkluderes,	at	enten	er	regeringen	opmærksom	

på	at	privatisering	som	ordvalg	ikke	ville	gavne	deres	sag,	eller	at	der	ikke	er	tale	

om	 en	 privatisering	 og	 derfor	 bør	 samarbejdet	 kategoriseres	 som	 et	 offentlig-	

privat	partnerskab	i	stedet.			

	

	

7.2	Typer	af	partnerskab	

Efter	nu	at	have	konkluderet	et	reelt	partnerskab	eksisterer	mellem	den	danske	

stat	og	Goldman	Sachs,	vil	der	nu	på	baggrund	af	offentlig-	privat	partnerskabs-

teorien	forsøges	at	definere,	hvilke(n)	type	partnerskab,	der	så	umiddelbart	måt-

te	foreligge	mellem	de	to	parter.	Det	at	kortlægge,	hvilken	type	partnerskab,	der	

måtte	eksistere	sker	på	baggrund	af	det	ønskede	formål,	partnerskabet	bestræ-

ber	sig	på	at	opnå.	Offentlig-	privat	partnerskab	operer	her	med	tre	 forskellige	

tilgange,	hvor	den	første	er	at	udnytte	den	private	sfæres	kapital	og	ekspertise	til	

at	opnå	kostminimering	og	nyskabelse	indenfor	produktionen.	Den	anden	at	op-

bygge	infrastruktur	og	slutteligt	den	tredje	at	risikoallokere.	Det	er	ved	hjælp	af	

disse	tre	typer	af	partnerskab,	at	rapporten	vil	forsøge	at	identificere	den	danske	

stat	og	Goldman	Sachs	partnerskab.	Dette	sker	med	henblik	på	en	senere	mere	

tilbundsgående	analyse.	

	

Det	 første	motiv,	 der	 vil	 blive	 undersøgt	 er	 ønsket	 om	 kapital	 og	 ekspertise.	 I	

denne	 sammenhæng	 udtaler	 Dong	 Energys	 administrerende	 direktør	 Henrik	

Poulsen	sig,	 i	henhold	 til	partnerskabet,	om	den	 indskudte	kapital	 fra	Goldman	

Sachs:		

	

"DONG	Energy	har	spændende	og	profitable	vækstmuligheder.	Med	tilførslen	af	

ny	egenkapital	er	(…)	dermed	skabt	det	nødvendige	grundlag	for	at	forfølge	vo-

res	ambitioner	for	de	kommende	år."	(Dong	Energy.com).	

	

Bestyrelsesformanden	Fritz	Schur	tilføjer:	
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”For	selskabet	og	dets	øvrige	aktionærer	er	det	positivt,	at	så	stærke	investorer	

bliver	en	del	af	selskabets	aktionær	kreds.”	(Dong	Energy,	2013,	s.	1).	

	

Den	administrerende	direktør	mener	altså,	at	det	nye	partnerskab	kan	give	Dong	

Energy	 ”spændende	og	profitable	vækstmuligheder”.	 Dette	 kunne	 antyde,	 at	 der	

på	baggrund	af	partnerskabet	ikke	kun	kan	forventes,	ro	på	den	økonomiske	si-

tuation	men	også,	at	Goldman	Sachs	kan	biddrage	til	forøgelse	af	selskabets	vær-

di	ved	hjælp	af	sin	ekspertise.	I	denne	kontekst	er	det	interessant,	at	bestyrelses-

formanden	kalder	de	nye	investorer	for	”stærke”.	Da	man	i	denne	sammenhæng	

må	 erindre,	 hvori	 Goldman	 Sachs	 styrke	 ligger.	 Her	 kan	 Goldman	 Sachs	 som	

virksomhed	specialisere	sig	i	at	investere	i	virksomheder,	skabe	merværdi	i	disse	

virksomheder	og	herefter	sælge	deres	anpart	i	disse.	I	forbindelse	med	energiin-

vesteringer	udtaler	Goldman	Sachs	om	deres	egen	rolle	at:	

	

”We	believe	in	this	vision	and	are	excited	to	work	with	the	company	and	the	

Danish	State	to	help	grow	the	business.”	(Smith,	2014).	

	

ATP	direktør	 Carsten	 Stendevad	 uddyber	 ydermere	Goldman	 Sachs	 (og	ATP’s)	

rolle:	

	

”ATP	ser	frem	til	sammen	med	vores	medinvestorer	og	DONG	Energy's	ledelse	at	

øge	værdien	i	virksomheden.”	(Dong	Energy.com).	

	

Ud	fra	de	overstående	to	citaters	karakter	kan	der	sluttes	at	årsagen	til,	at	staten,	

på	vejene	af	Dong	Energy,	indgår	i	et	partnerskab	med	Goldman	Sachs	er,	at	de	

ikke	alene	ønsker	Goldman	Sachs	kapital,	men	også	den	ekspertise	 som	de	kan	

tilbyde	 i	 forbindelse	med	at	skabe	merværdi	 i	en	virksomhed.	Her	kan	der	kun	

spekuleres	i,	hvorfor	en	sådan	ekspertise	ønskes.	Et	muligt	svar	kan	findes	i	den	

forstående	børsnotering	den	danske	stat	skal	foretage	i	2018.	Her	har	den	dan-

ske	 stat	 udtalt,	 at	 de	 vil	 sælge	 aktier	 indtil	 den	 kun	 præcist	 er	 aktiemajoritet.	

Denne	teori	underbygges	også	af	det	internationale	offshore	vindkrafts	nyheds-
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magasin	Windpoweroffshore,	der	beskriver	årsagen	til,	at	Goldman	Sachs	indgår	

samarbejdet	sådan:			

	

”However,	some	point	to	Dong's	moves	towards	a	listing	on	the	stock	market	as	

justification	for	the	investment.	After	a	failed	floatation	in	2008,	the	bank's	in-

volvement	is	seen	as	increasing	the	attractiveness	of	the	company	in	the	eyes	of	

potential	investors.”	(windpoweroffshore.com).	

	

Banken	som	der	i	ovenstående	citat	bliver	refereret	til,	er	Goldman	Sachs.	Årsa-

gen	til	partnerskabet	er	ifølge	magasinet	den,	at	Dong	Energy	vil	være	mere	at-

traktiv	 for	 kommende	 investorer	 ved	 en	 eventuel	 børsnotering.	 Dette	 skal	 ske	

ved,	at	investeringsbanken	kan	skabe	et	billede	af	Dong	Energy,	som	værende	en	

højtafkastende	og	sikker	investering.	Herved	skabes	en	højere	salgsværdi,	der	vil	

gavne	både	Goldman	Sachs	og	den	danske	stat	ved	en	eventuel	børsnotering.	Det	

er	på	baggrund	af	disse	finansielle	overvejelser,	at	rapporten	har	valgt	at	fokuse-

re	på	denne	type	af	partnerskab	i	den	senere	analyse.		

	

I	 offentlig-	 private	partnerskabsteorien	 indgår	også	muligheden	 for,	 at	 et	 part-

nerskab	kan	dannes	på	baggrund	af,	at	det	offentliges	ønske	om	at	finansiere	in-

frastruktur.	Dette	kan	ikke	just	siges	at	være	tilfældet	ved	denne	kapitaltilførsel.	

Mere	end	2/3	af	kapitaltilførslen	er	allerede	øremærket	vækst	 indenfor	etable-

rede	 investeringer.	Dong	Energy	betragter,	da	også	Goldman	Sachs	kapital	som	

værende	 en	 nødvendig	 faktor	 for	 at	 genskabe	 ro	 om	 Dong	 Energys	 økonomi	

fremfor	værende	penge,	der	skal	benyttes	for	at	udbygge	for	eksempel	det	dan-

ske	gas-net.	Ydermere	er	Dong	Energy	også	meget	opmærksomme	på	at	genetab-

lere	og	styrke	allerede	eksisterende	projekter	fremfor	udvidelse	eller	udbygnin-

ger	(Dong	Energy,	2013,	s.	11).	Hermed	kan	den	teoretiske	retning	indenfor	of-

fentlig-	privat	partnerskab,	der	omhandler	partnerskaber	med	henblik	på	infra-

struktur	udelukkes.		

	

Den	 tredje	 type	 af	 partnerskab,	 der	 kan	 eksistere	mellem	det	 offentlige	 og	 det	

private	 ifølge	 offentlig-	 privat	 partnerskabs	 teorien	 er	 ønsket	 om	 risikoalloke-

ring.	Motivet	er	i	denne	tilgang,	at	stater	ønsker	at	sprede	den	risiko,	der	måtte	
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eksistere	i	at	drive	en	given	produktion	eller	fabrikere	en	given	ydelse.	Allerede	

nævnt	overstående	afsnit	har	finansminister	Bjarne	Corydon	været	ude	at	udtale	

på	statens	vegne,	at	salget	skyldes.	

	

”DONG's	aktuelle	udfordringer	viser	med	al	tydelighed,	at	energiinvesteringer	

ikke	er	risikofrie	(…)	Derfor	synes	jeg,	det	er	godt,	at	vi	allierer	os	med	private	

investorer,	der	kan	påtage	sig	en	del	af	den	risiko,	der	er	for	at	tabe	pengene,”	

(Corydon,	2014).	

	

Det	 er	 på	 baggrund	 af	 denne	 kommentar,	 at	 denne	 rapport	 vil	 undersøge	 den	

partnerskabstype,	der	omhandler	risikoallokering.		

	

For	at	runde	de	to	første	afsnittet	i	analysen	af,	vil	der	opsummeres	og	se	på	hvad	

der	er	fundet.	I	forhold	til	om	det	er	et	word-game	eller	ej,	bliver	der	fundet,	at	

der	bliver	anvendt	forskellige	argumentationsformer	for	privatiseringen	i	2004,	

og	partnerskabet	indgået	med	Goldman	Sachs	i	2014.	Der	bliver	i	2004	anvendt	

argumentationer	 der	 ligger	 i	 forlængelse	 af	 privatiseringsbegrebet,	 hvorimod	

der	fremmod	aftalen	indgået	i	2014,	bliver	talt	om	risikospredning.	Det	konklu-

deres	i	forhold	til	word-game	teorien,	at	regeringen	er	opmærksom	på	brugen	af	

begrebet	 privatisering	 og	at	dette	ordvalg	 ikke	 ville	 gavne	deres	 sag,	 eller	 at	der	

ikke	er	tale	om	en	privatisering	og	derfor	bør	samarbejdet	kategoriseres	som	et	of-

fentlig-	privat	partnerskab	i	stedet.	Offentlig-	privat	partnerskab	operer	her	med	tre	

forskellige	tilgange.	Den	første	er	at	udnytte	den	private	sfæres	kapital	og	ekspertise	

til	at	opnå	kostminimering	og	nyskabelse	indenfor	produktionen.	Ud	fra	udtalelserne	

fra	Dong	Energy	og	Goldman	Sachs	kan	der	sluttes	at	årsagen	til,	at	staten,	på	vejene	

af	Dong	Energy,	indgår	i	et	partnerskab	med	Goldman	Sachs	er,	at	de	ikke	alene	øn-

sker	Goldman	Sachs´	kapital	men	også	den	ekspertise	som	de	kan	tilbyde	i	forbindel-

se	med	at	skabe	merværdi	 i	en	virksomhed.	Årsagen	til,	at	Dong	Energy	ønsker	ek-

spertisen	og	kapitalen	kunne	være,	at	Dong	Energy	deraf	er	mere	attraktiv	for	kom-

mende	investorer	ved	en	eventuel	børsnotering.	Det	er	på	baggrund	af	disse	finan-

sielle	overvejelser,	at	rapporten	senere	gransker	dette.	Den	anden	tilgang	er,	at	det	

offentlige	ønsker	hjælp	til	at	opbygge	infrastruktur.	Dette	har	rapporten	konkluderet	
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ikke	 var	 intentionen	med	 partnerskabet.	 Den	 tredje	 og	 sidste	 type	 af	 partnerskab	

handler	 om	 at	 risikoallokere.	 Da	 rapporten	 undersøgte	 denne	 type	 af	 partnerskab	

blev	der	skabt	grundlag	for	yderligere	analyse	af	denne	type,	af	samme	grund	vil	risi-

koallokering	være	i	fokus	i	det	næste	afsnit.	

	

7.3	Risikoallokering	

Med	 typen	 af	 partnerskab	 på	 plads	 introduceres	 de	 to	 subteoretiske	 retninger	

indenfor	offentlig-	privat	partnerskab,	der	beskæftiger	sig	med	at	analysere	dis-

se.	Den	første	af	de	to	subteoretiske	retninger	indenfor	offentlig-privat	partner-

skab,	der	vil	forsøge	at	besvare	sin	tilhørende	hypotese,	er	Risikoallokering.	Her	

vil	hypotesen	og	teorien	kort	fremlægges	og	derefter	vil	teorien	prøve	at	besvare	

denne	ved	at	lokalisere,	hvorvidt	staten	har	risikoallokeret	og	om	dette	er	gjort	

efter	et	økonomisk	rationale.	

	

I	 teorien	 om	 det	 offentlig-	 private	 partnerskab	 er	 risikoallokering	 en	 af	 de	 tre	

typer.	I	denne	analyse	af	hvorvidt	partnerskabet	mellem	Goldman	Sachs	og	den	

danske	stat	er	 indgået	ud	 fra	et	ønske	om	at	risikoallokere,	 tages	der	udgangs-

punkt	i	tre	analytiske	trin.	Disse	trin	vil	tage	deres	empiriske	udgangspunkt	i	den	

kontrakt,	der	foreligger	mellem	partnerskabet	parter.	Det	første	trin	vil	være	at	

kortlægge,	hvilke	risici,	der	eksisterer	i	Dong	Energy	og	yderligere	i	det	indgåede	

partnerskab.	 Det	 andet	 trin	 vil	 herefter	 analyse	 hvem,	 der	 bære	 disse	 risici	 i	

partnerskabet.	 Sidst	 vil	 analyseres,	 om	disse	 risici	 er	 blevet	 allokeret	 korrekt	 i	

forhold	til,	hvad	teorien	beskriver	som	optimal	allokering.	Herefter	vil	konklude-

res,	om	hypotesen	”Partnerskabet	om	Dong	Energy	skyldes	statens	ønske	om	at	

risikoallokere.”	kan	valideres	eller	falsificeres.		

	

Det	 første	 trins	 tilgang	 til	 partnerskabet	 er	 som	 benævnt	 at	 præcisere,	 hvori	

partnerskabets	 risici	 eksisterer.	 Dette	 sker	 på	 baggrund	 af	 den	 underskrevne	

kontrakt,	der	måtte	 forlægge	og	der	opereres	 i	 teorien	med	syv	forskellige	risi-

kokategorier;	 lokalitet,	 design	 og	 konstruktion,	 operationel	 og	 vedligeholdelse,	

finansiel,	konkurrence,	naturlig,	samt	lovmæssighed.	Det	er	ud	fra	disse	katego-

rier	rapporten	nu	vil	analysere,	hvilke	risici,	der	foreligger	 i	partnerskabet.	Her	
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vil	de	mest	basale	og	trivielle	(i	kontraktmæssig	sammenhæng)	 først	opdeles,	 -

hvorefter	mere	komplekse	eller	større	risici	i	forbindelse	med	Dong	Energy	præ-

senteres.		

	

De	første	risici	der	bliver	lokaliseret	i	kontrakten,	er	hovedsagelig	risici,	baseret	

på	de	konsekvenser	der	måtte	opstå,	 gældende	 lovgivning	 ikke	 er	blevet	 over-

holdt	i	Dong	Energy	før	partnerskabet.	

	

- Årsregnskabet	for	2012	og	delårsrapporten	for	1.	halvår	2013	er	retvi-

sende	og	fyldestgørende	i	forhold	til	regnskabslovgivningen.	

- 	Relevant	lovgivning,	herunder	vedrørende	korruption	og	hvidvaskning,	

er	overholdt.	

- Transaktionen	er	gyldigt	indgået	og	strider	ikke	mod	gældende	lov.	

- Alle	skatter	vedrørende	perioden	frem	til	og	med	den	30.	juni	2013	er	be-

talt	eller	i	tilfælde	af	ikke	forfaldne	skatter	hensat	i	regnskabet	pr.	30.	juni	

2013.	

- Det	totale	beløb,	der	er	eller	skal	betales	i	forhold	til	de	såkaldte	Elsam-

sager,	der	bl.a.	vedrører	et	gruppesøgsmål	mod	DONG	Energy	for	misbrug	

af	dominerende	stilling	overvejende	i	perioden	før	energifusionen	i	2006,	

vil	ikke	overstige	448	mio.	kr.	

- Transaktionen	er	gyldigt	indgået	og	strider	ikke	mod	gældende	lov.	

Den	form	for	risiko	der	er	associeret	med	overstående	tilhører	den	syvende	risi-

kokategori,	der	omhandler	risiko	for	ændringer	i	lovgivning	eller	brud	på	denne.	

Hvis	Dong	Energy	har	begået	noget	ulovligt	eller	er	vidne	om	andre	parametre,	

der	økonomisk	kan	skade	samarbejdet	eller	på	anden	måde	få	økonomiske	kon-

sekvenser	 for	 samarbejdet	giver	denne	garanti	en	skadesfriholdelse	af	 investo-

rerne.	 Af	 samme	 årsag	 ligger	 hele	 ansvaret	 inden	 for	 denne	 kategori	 også	 ved	

staten	og	dermed	også	hele	risikoen.	Efter	nu	at	have	 lokaliseret	disse	risici	og	

placeret	ansvaret	 for	dem	hos	 staten,	bevæger	kontrakten	sig	 ind	på	 risici,	der	

omhandler	drift	og	defekter.		
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- Der	er	ingen	miljømæssige	forpligtelser	opstået	uden	for	den	ordinære	

drift	frem	til	og	med	30.	juni	2013,	hvor	der	ikke	er	foretaget	hensættelser	

mv.	i	årsregnskabet	for	2012	eller	i	delårsrapporten	for	1.	halvår	2013.	

- Selskabet	er	ikke	bekendt	med,	at	væsentlige	aktiver	er	blevet	defekte	si-

den	30.	juni	2013	på	en	måde,	der	væsentligt	kan	skade	koncernen	finan-

sielt.	

	

Disse	risici	falder	ind	under	risikokategori	nummer	tre,	da	denne	risikokategori	

hovedsagligt	vedrører	operationelle-	og	infrastrukturmæssige	komplikationer	og	

vedligeholdelses	udgifter.	I	henholdt	til	disse	risici	er	der	givet	garantier	fra	sta-

ten	med	det	 formål,	at	beskytte	 investorende	mod	handlinger	eller	 forpligtigel-

ser,	der	er	fortaget	før	deres	indtræden	i	virksomheden	og	af	denne	årsag	bærer	

staten	 også	 hele	 risikoen	 i	 forbindelse	med	 disse	 sager.	 Garantier	 er	 ligeledes	

givet	 i	 forbindelse	 med	 den	 næste	 risiko	 kategori.	 Denne	 omhandler	 drift	 og	

markedsrespons.	 Denne	 risikokategori	 foreskriver	 teorien	 som	 oftest	 værende	

varetaget	af	det	private.	 I	denne	sammenhæng	er	der	dog	 tale	om	præpartner-

skabs	tiltag,	der	kunne	skade	den	nutidige	virksomhed	og	det	er	dermed	ikke	så	

atypisk,	at	staten	også	vælger	at	stille	garantier	for	disse.		

	

- Selskabet	er	ikke	bekendt	med	søgsmål,	der	væsentligt	kan	skade	koncer-

nen	finansielt.	

- Der	er	ikke	afgivet	væsentlige	garantier	eller	andre	økonomiske	forplig-

telser,	der	ikke	har	været	oplyst	over	for	investorerne.	

	

En	 reel	 forandring	 i	 den	 konkurrencemæssige	 situation	 på	 energimarkedet	 vil	

dog	 stadig	 indeholde	 en	 risiko,	 som	 vil	 være	 delt	 mellem	 staten	 og	 Goldman	

Sachs.	Her	har	Goldman	Sachs	dog	ikke	en	lige	så	stor	andel	af	risikoen,	da	den-

nes	ejerandel	er	mindre.	Samtidig	har	Goldman	Sachs	dog	stor	indflydelse	i	den	

konkrete	 styring	 af	 Dong	 Energy.	 I	 et	 sådan	 tilfælde	 foreskriver	 risiko-

allokeringsteorien,	at	hvis	den	private	partner	har	ansvar	eller	medansvar	i	selve	

udformningen	af	virksomhedens	strategi	eller	drift,	bør	denne	bære	disse	mar-

kedsorienterede	risici.	Dette	er	på	baggrund	af,	at	denne	risiko	er	på	den	private	

parts	banehalvdel	og	hermed	bør	risikoen	bæres	af	den	bedst	egnede	part,	hvil-
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ket	 vil	medføre	 et	 ”value	 for	money”	 perspektiv	 for	 staten.	 Yderligere	 bør	 den	

private	part	stå	til	ansvar	for	denne	type	af	risiko,	da	der	eller	kan	opstå	unød-

vendige,	eller	 for	stor,	 risikotagning	med	henblik	på	at	skabe	profit.	Så	 i	denne	

risikokategori	 er	 der	 hermed	 tale	 om,	 at	 staten	 ikke	 opnår	 ”value	 for	money”	

perspektivet	og	yderligere	øger	Goldman	Sachs	risikovillighed,	hvilket	ifølge	risi-

koallokeringsteorien	kan	få	store	konsekvenser,	da	den	private	part	ikke	har	stil-

let	nogen	sikkerhed	for	produktionen	og	hvis	 for	meget	risiko	materialisere	sig	

kan	staten	ikke	trække	sig,	da	Dong	Energy	som	energiproducent	for	danskerne	

er	en	essentiel	og	infrastrukturmæssig-nødvendighed.			

	

Det	fremgår	ligeledes	af	kontrakten,	at	nye	investorer	skal	holdes	skadesfri,	hvis	

den	 fysiske	tilstand	af	siriplatformen	fører	 til	 lavere	værdi	af	 feltet.	Denne	ska-

desløsholdelse	træder	dog	først	i	kraft,	hvis	de	samlede	udgifter	løber	op	i	mere	

end	 500	 millioner	 kroner.	 Her	 er	 der	 i	 første	 omgang	 tale	 om	 risikokategori	

nummer	3.	Grunden	til	at	denne	falder	 ind	under	kategori	nummer	3	er,	at	det	

kan	få	konsekvenser	for	platformens	brugbarhed	og	deraf	indtjeningen	fra	den-

ne,	hvis	der	opstår	yderligere	komplikationer	med	reparationen	af	revnen	i	tan-

ken	 på	 havbunden.	 Det	 faktum,	 at	 tanken	 der	 skal	 repareres	 ligger	 på	 havets	

bund,	giver	evidens	til,	at	der	er	tale	om	kategori	1,	fordi	det	er	geografiske	ud-

fordringer,	 i	henhold	til	tilgængelighed,	der	udgør	en	risiko	for,	at	reparationen	

af	denne	kan	blive	uforholdsmæssig	dyr.	I	forlængelse	af	dette	er	Siri-platformen	

også	mere	udsat	i	det	miljø	den	befinder	sig	i,	hvilket	falder	ind	under	kategori	6,	

der	 omhandler	 ødelæggelser	 grundet	 naturens	 kræfter.	 I	 forhold	 til	 Siri-

platformen	bliver	 investorende	holdt	skadesfri,	hvis	der	sker	en	negativ	udvik-

ling,	 hvilket	 ifølge	 teorien	 er	 atypisk.	 Her	 kan	 der	 ud	 fra	 et	 ”value	 for	money”	

perspektiv	analyseres,	at	staten	burde	have	allokeret	et	så	risikofyldt	område	til	

den	private	part,	da	et	eventuelt	tab	vil	ramme	staten	hårdt	og	dette	indenfor	et	

område,	der	ligger	langt	fra	statens	kompetence	område	at	håndtere.	Yderligere	

vil	 Siri-platformen	 genere	 et	 stort	 overskud,	 der	 så	 skal	 deles	 med	 Goldman	

Sachs.			

	

Dong	 Energy	 ejer	 en	 del	 af	 Danmarks	 naturgas	 infrastruktur,	 heri	 består	 både	

den	anden	og	den	tredje	kategori.	Den	risiko	der	eksisterer	i	henhold	til	kategori	
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nummer	3	er,	at	der	kan	opstå	uforudsete	komplikationer	eller	vedligeholdelses	

udgifter,	som	er	svære	at	skrive	ind	i	kontrakten.	Dette	kunne	være	brud	på	rør-

ledninger	 eller	 lignende,	 hvilket	 vil	 medføre	 uforudsete	 udgifter	 for	 selskabet	

Dong	Energy.	 Risikoen	 i	 kategori	 2	 er	 hovedsageligt	 forbundet	med,	 at	 energi-

markedet	er	under	konstant	udvikling.	For	eksempel	ville	en	ny	type	af	gas	kræ-

ve	 tilsvarende	ny	 infrastruktur,	 et	 forbrugsmæssigt	 skift	 væk	 fra	 gas	 ville	 også	

berøre	Dong	Energy,	da	et	sådan	ville	medføre,	at	 infrastrukturen	pludselig	var	

en	stor	økonomiskbelastning,	da	denne	ikke	længere	havde	noget	formål.	Risiko-

en	forbundet	med	dette	er	hovedsagelig	delt,	da	sådanne	tilfælde	vil	ramme	beg-

ge	parter-	den	danske	stat	vil	dog	miste	mere	 i	denne	sammenhæng,	da	den	er	

ejer	 af	 den	 berørte	 infrastruktur.	 I	 en	 risikoteorimæssig	 sammenhæng	bør	 det	

private	bære	ansvaret,	eftersom	det	er	denne	part,	der	skal	stå	for	at	planlægge	

og	 ændre	 produktionen	 og	 virksomhedens	 konstruktion	 for	 at	 imødekommer	

forandringer	på	markedet.	 I	denne	sammenhæng	kan	statens	ejerskab	af	 infra-

struktur	dog	ses	som	et	forsøg	på	at	gardere	sig	imod	eventuelle	markedsorien-

terede	 strategier,	 der	 kunne	 ramme	 danske	 forbrugere	 og	 den	 forsyningspligt	

staten	har.	Med	dette	 i	baghovedet	er	denne	risiko	placeret	godt	hos	staten,	da	

sådanne	 forbehold	 forvaltes	 bedst	 indenfor	 den	 offentlige	 arena	 og	 der	 opnås	

hermed	et	godt	”value	for	money”.		

	

I	forbindelse	med	den	planlagte	børsnotering	eksisterer	der	også	en	risiko.	Den-

ne	risiko	opstår	på	baggrund	af,	at	der	vedrørende	salgsretten	i	forbindelse	med	

en	 børsnotering	 findes	 en	 såkaldt	 ”put	 option”.	 Helt	 konkret	 betyder	 dette,	 at	

Goldman	Sachs	får	ret	til	at	sælge	deres	aktier	tilbage	til	staten,	hvis	ikke	børsno-

teringen	 i	2018	bliver	gennemført.	Ved	dette	 tilbagesalg	gælder	det,	 at	40	pro-

cent	af	de	aktier	Goldman	Sachs	vælger	at	tilbagesælge	bliver	vurderet	efter	en	

fair	markedsværdi,	de	resterende	60	procent	vil	blive	tilbagesolgt	til	købsværdi-

en	plus	2.25	procent	 i	 årlig	 rente.	Den	 fair	markedsværdi	 vil	 blive	vurderet	på	

baggrund	af	seneste	kvartals-regnskab	og	gennemsnittet	af	to	uafhængige	inve-

steringsforeninger.	 Hvis	 der	 er	mere	 end	 10	 procent	mellem	 de	 to	 bud,	 vil	 et	

tredje	blive	indhentet.	At	Goldman	Sachs	har	fået	denne	put	option	i	forbindelse	

med	kontrakten	betyder,	 at	Goldman	Sachs	 reelt	 ikke	påtager	 sig	meget	 risiko.	

60	pct.	af	deres	investering	vil	i	værste	tilfælde	have	givet	et	afkast	på	2.25	pct.	
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point	om	året.	Det	resterende	beløb	vil	så	blive	vurderet	efter	en	fair	markeds-

pris.	Her	er	der	ikke	tale	om	reel	spredning	af	risici.	Derfor	kan	det	konkluderes,	

at	staten	påtager	sig	den	største	risiko	 i	 forbindelse	med	kontrakten	og	selska-

bets	udvikling	frem	mod	en	børsnotering.	Denne	risiko	falder	ind	under	risikoka-

tegori	 nummer	 4,	 da	 risikoen	 i	 forbindelse	med,	 at	 børsnoteringen	 ikke	 finder	

sted,	er	en	 finansiel	komplikation.	Her	udgør	risikoen,	at	hvis	Dong	Energy	un-

derpræstere	vil	 en	børsnotering	være	udelukket	og	dette	vil	medføre	endnu	et	

økonomisk	 tilbageslag	 for	 virksomheden.	Dette	 tilbageslag	 er	 investorerne	dog	

fri	fra,	fordi	de	kan	trække	sig	ud	uden	at	miste	det	store,	mens	staten	må	bære	

hele	tabet.	Denne	form	for	aftale	er	meget	atypisk	i	forbindelse	med,	hvad	offent-

lig-	 privat	 partnerskabsteorien	 foreskriver,	 da	 dette	 reelt	 skaber	 en	 skævvrid-

ning	i	motivation	og	motiver	partner	mellem.	

	

Overordnet	set	har	staten	ikke	reelt	allokeret	noget	af	den	eksisterende	risiko	til	

Goldman	Sachs.	Her	uddybes,	 at	Goldman	Sachs	 stadig	har	 en	hvis	 risiko	 i	 for-

bindelse	med	den	kapital	de	har	indskudt.	Her	er	der	reel	mulighed	for,	at	staten	

kan	børsnotere	virksomheden	til	en	 lavere	pris	end	Goldman	Sachs	oprindeligt	

købte	 sig	 ind	 for,	men	 dette	 ville	 højst	 sandsynligt	 også	medføre	 store	 tab	 for	

staten.	Dette	kunne	 ifølge	 teorien	tyde	på,	at	statens	motiver	 for	partnerskabet	

ikke	 skal	 findes	 i	 risikoallokeringen,	men	 i	 den	 ekspertise	 Goldman	 Sachs	 kan	

bidrage	med.		

Afsnittet	 bliver	 afrundet	 med	 at	 konkludere,	 at	 staten	 påtager	 sig	 den	 største	

risiko	i	forbindelse	med	kontrakten	og	selskabets	udvikling	frem	mod	en	børsno-

tering.	Overordnet	set	har	staten	 ikke	reelt	allokeret	noget	af	den	eksisterende	

risiko	til	Goldman	Sachs.	Her	skal	dog	uddybes,	at	Goldman	Sachs	stadig	har	en	

hvis	risiko	i	forbindelse	med	den	kapital	de	har	indskudt.	Her	er	der	reel	mulig-

hed	 for,	at	staten	kan	børsnotere	virksomheden	til	en	 lavere	pris	end	Goldman	

Sachs	oprindeligt	købte	sig	ind	for,	men	dette	ville	højst	sandsynligt	også	medfø-

re	store	tab	for	staten.	Hypotesen	kunne	ifølge	teorien	afkræftes,	statens	motiver	

for	partnerskabet	skal	ikke	skal	findes	i	risikoallokeringen.		
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7.4	Begrundelsen	for	det	finansielle	partnerskab	

Dette	afsnit	har	 til	 formål	at	analysere,	om	der	eksisterer	et	 finansielt	partner-

skab	mellem	staten	og	Goldman	Sachs.	Hvis	dette	er	tilfældet,	så	vil	der	undersø-

ges,	 hvilke	 af	det	 finansielle	partnerskabs	 fordele,	 der	ønskes	opnået	 ved	part-

nerskabet.	Det	er	på	baggrund	af	denne	tilgang,	at	rapporten	vil	forsøge	at	besva-

re	hypotesen:		

	

”Partnerskabet	mellem	den	danske	stat	og	Goldman	Sachs	i	forbindelse	med	

Dong	Energy	skyldes	statens	ønske	om	at	opnå	fordelene	forbundet	med	det	

finansielle	partnerskab.”	

	

Dette	afsnit	vil	starte	ud	med	at	analysere,	hvilke(n),	hvis	nogen,	af	det	finansiel-

le	partnerskabs	 fire	 grunde,	der	kunne	have	været	drivkraften	 for	 et	 finansielt	

partnerskab	mellem	 staten	 og	 Goldman	 Sachs.	 Herefter	 undersøges,	 hvorledes	

det	eventuelle	finansielle	partnerskab	måtte	være	økonomisk	opbygget	og	hvilke	

fordele	eller	ulemper	dette	måtte	have	medført.						

	

Begrundelsen	 for	 at	 stater	 indgår	 i	 finansielle	partnerskaber	kan	 ifølge	 teorien	

deles	op	i	fire	forskellige	grunde.	Den	første	grund	er,	at	staten	indgår	i	finansiel-

le	partnerskaber	for	at	få	det	private	til	at	finansiere	et	givent	projekt	og	derefter	

drive	det.	Denne	antagelse	kan	der	i	Dong	Energys	sammenhænd	ses	bort	fra,	da	

der	allerede,	 tidligere	 i	analysen,	er	argumenteret	 for,	at	der	 ikke	eksisterer	en	

type	 af	 offentlige	 private	 partnerskab,	 hvor	 opbygning	 af	 infrastruktur	 er	 det	

primære	element.		

	

Den	anden	teoretisk	betonede	grund	foreskriver,	at	det	private	vil	være	tvunget	

til,	at	kostminimere	og	effektmaksimere,	for	at	tjene	på	deres	egen	investering.	I	

denne	forbindelse	er	Mogens	Rüdiger	citeret	i	 indledningen	for	at	sige,	at	Gold-

man	Sachs	er	kendt	for	at	effektivisere	og	sælge	videre	med	en	pæn	fortjeneste.	

Herudfra	kunne	det	 tænkes,	 at	det	netop	er	denne	 teoretiske	grund,	der	 ligger	

bag	partnerskabet	med	henblik	på,	at	få	hjælp	til	at	skabe	merværdi	i	selskabet.	

Denne	grund	understøttes	også	af	de	administrative	 funktioner	Goldman	Sachs	

har	opnået	i	kontrakten.	Dette	er	blandt	andet	en	række	særrettigheder,	der	gi-



	 	

	

	 76	

ver	en	plads	i	bestyrelsen	samt	to	observatører,	der	dog	ikke	har	stemmeret,	som	

deltager	 til	møderne.	 Goldman	 Sachs	 får	 derudover	 ret	 til	 repræsentation	 ved	

alle	komitéer	nedsat	af	bestyrelsen	enten	som	medlem	eller	repræsentant,	hvil-

ket	også	inkluderer	Vederlagskomiteen	og	Risikokomiteen.	Derudover	får	Gold-

man	 Sachs	 vetoret	 i	 forbindelse	 med	 ændringer	 af	 vedtægter.	 Desuden	 skal	

Goldman	Sachs	give	grønt	 lys,	 før	en	række	af	bestyrelsens	større	beslutninger	

kan	gennemføres.	Disse	beslutninger	omhandler	især	vitale	ændringer	i	den	ek-

sisterende	virksomhedsstruktur,	der	er	blevet	godkendt	ved	indgangen	til	sam-

arbejdet,	 godkendte	 udskiftninger	 i	 direktionen,	 større	 frasalg	 eller	 opkøb	 og	

væsentlige	ændringer	i	risikoprofilen.	Goldman	Sachs	indflydelse	på	nøgleperso-

ner	i	virksomheden	kan	medføre	en	fordel	for	staten	ved,	at	der	ikke	længere	vil	

gå	politik	 i	 lønforholdende	 i	Dong	Energy,	 da	disse	nu	 ikke	 længere	 er	 direkte	

forbundet	med	 statens	 virke.	 Yderligere	 vil	 Goldman	 Sachs	medbestemmelse	 i	

diverse	udvalg	mm.	betyde,	at	de	vil	 få	 indflydelse	på	administrative	beslutnin-

ger,	der	har	betydning	for	deres	investering.	Dette	gør	sig	gældende	i	forhold	til	

de	finansielle	valg	og	investeringer	som	Dong	Energy	tager	samt	hvorledes	virk-

somheden	struktureres.	Denne	 indflydelse	kan	skaffe	staten	en	 fordel,	da	Gold-

man	Sachs	vil	benytte	denne	til	at	effektmaksimere	og	kostminimere.			

	

”We	believe	in	this	vision	and	are	excited	to	work	with	the	company	and	the	Danish	

State	to	help	grow	the	business.”	(Smith,	2014).	

		

Det	fremgår	i	dette	citat,	at	Goldman	Sachs	skal	hjælpe	med	at	få	virksomheden	

til	at	vokse	i	værdi.	Staten	udnytter	yderligere	den	incitamentstruktur	en	finan-

siel	partner	kan	bibringe,	med	henblik	på	at	forøge	Dong	Energys	værdi	inden	en	

børsnotering.	 I	 denne	 sammenhæng	 giver	Goldman	 Sachs´	 interesse	 i,	 at	 deres	

afkast	bliver	større,	en	fordel	for	staten,	da	dette	vil	sikre,	at	begge	parter	arbej-

der	mod	det	samme	mål.		

	

Grund	nummer	tre	er,	at	det	offentlige	kan	sikre	sig	en	mere	administrativ	rolle	i	

forbindelse	med	 et	 givent	 projekt	 og	 dermed	minimere	 statens	 størrelse.	Med	

dette	menes,	at	staten	kan	træde	bort	 fra	visse	kompetenceområder,	der	 inklu-

dere	 grundlægende	drift	 og	 produktion	 og	 i	 stedet	 blot	 koncentrere	 sig	 om,	 at	
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administrere	disse.	Drifts	og	produktionsområderne	vil	 i	stedet	overlades	til	en	

mere	 kompetent	 og	 erfaren	 privatpartner	 med	 en	 markedsorienteret	 tilgang.	

Denne	 overstående	 fordel,	 forekommer	 også	 når	 staten	 ønsker	 at	 udnytte	 det	

anderledes	 incitament,	 der	 er	 i	 den	 private	 sektor	 til	 at	 forøge	 virksomhedens	

værdi	frem	mod	en	børsnotering.	Dette	incitament	inkorporeres	ved	at	få	place-

ret	 nøglepersoner	 fra	 Goldman	 Sachs	 i	 de	 vigtigste	 beslutningsorganer	 i	 virk-

somheden.	Herved	kan	Dong	Energy	udnytte	den	ekspertise,	som	Goldman	Sachs	

besidder,	til	at	sikre	sig,	at	det	er	de	korrekte	beslutninger	vedrørende	virksom-

hedens	 drift	 og	 investeringer	 der	 bliver	 truffet.	 Det	 er	 netop	 indenfor	 dette	

aspekt	staten	ønsker,	at	overlade	ansvaret	til	Goldman	Sachs.	Goldman	Sachs	er	

nemlig	på	papiret	langt	bedre	til	at	foretage	profitable	investeringer	end	det	of-

fentlige	og	det	kan	være	det	finansminister	Bjarne	Corydon	mente,	da	han	udtal-

te.		

	

”(…)	men når pengene skydes ind i energiinvesteringer, løber vi også en risiko for at 

tabe penge. Derfor synes jeg, det er godt, at vi allierer os med private investorer, der 

kan påtage sig en del af den risiko, der er for at tabe pengene” (Corydon, 2014).	

	

Den	sidste	grund	der	kunne	 ligge	bag	statens	ønske	om	at	træde	ind	 i	et	 finan-

sielt	partnerskab	er,	at	det	offentlige	ikke	behøver,	at	have	kapital	til	det	ønskede	

projekt	nu	og	her.	Derfor	kan	gennemføres	projekter,	der	ellers	ville	være	umuli-

ge	på	grund	af	manglende	midler	på	grund	af	stramme	budgetregler,	underskud	

på	statsbudgettet,	 internationale	budgetforpligtigelser	eller	andre	 tiltag	der	be-

grænser	statens	økonomiske	handlefrihed.	Dette	må	dog	konkluderes	som	 ikke	

at	have	værende	tilfældet,	eftersom	finansminister	Bjarne	Corydon	understreger,	

at	regeringen	kunne	havde	investeret	pengene	selv,	men	at	formålet	med	kapital-

tilførslen	 også	 var	 at	 finde	 potentielle	 udefrakommende	 investorer	 de	 kunne	

dele	risikoen	med.	Dog	kan	det	bemærkes,	at	ved	at	få	en	privat	investorer	ind,	

vil	der	opstå	en	besparelse	for	det	offentlige,	hvis	børsnoteringen	aktualiseres	og	

Goldman	Sachs	dermed	ikke	skal	kompenseres.		

	

Et	andet	perspektiv,	der	er	relevant	at	inddrage	i	forbindelse	med	at	kunne	for-

klare	det	finansielle	partnerskab,	er	det	økonomiske	forhold,	der	eksisterer	mel-
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lem	de	to	parter.	For	at	begribe	dette	forhold	er	forståelsen	for,	hvordan	en	pri-

vat	partner	betales,	for	den	ydelse	som	leveres,	nødvendig.	Det	er	tidligere	blevet	

konkluderet,	at	Goldman	Sachs	er	blevet	inddraget	for	at	udnytte,	den	ekspertise	

de	besidder	i	forbindelse	med	en	skabelse	af	merværdi	ved	en	børsnotering.	Det	

er	også	ovenfor	blevet	konkluderet,	at	Goldman	Sachs	ved	et	mislykket	børsnote-

ringsforsøg	vil	få	tilbagebetalt	60	pct.	af	deres	investering	med	en	rente	på	2.25	

pct.	om	året	og	den	 resterende	del	 til	den	aktuelle	markedsværdi.	Ud	 fra	dette	

kan	der	analyseres,	 at	det	økonomiske	 forhold	der	eksisterer	mellem	Goldman	

Sachs	og	den	danske	stat	er	baseret	på,	at	den	danske	stat	betaler	minimum	2.25	

pct.	af	60	pct.	af	aktierne	for,	at	Goldman	Sachs	vil	tilføre	kapital	til	Dong	Energy.	

Yderligere	vil	Goldman	Sachs	blive	betalt	for	deres	ekspertise	i	forbindelse	med	

børsnoteringen,	ud	fra	hvor	stor	en	profit,	der	er	blevet	opnået	ved	denne.	Denne	

form	for	afbetaling	af	en	finansiering	fra	det	private	er	 ifølge	teorien	om	det	fi-

nansielle	partnerskab	meget	almindelig.	Derfor	kan	der	udlægges,	at	det	økono-

miske	forhold,	der	findes	mellem	staten	og	Goldman	Sachs,	bærer	præg	af	at	væ-

re	konstrueret	ligesom	det	finansiel	partnerskabs	foreskriver.				

	

Ud	 fra	overstående	konklusioner	og	betragtninger	kan	hypotesen:	 ”Partnerska-

bet	mellem	den	danske	 stat	 og	Goldman	Sachs	 i	 forbindelse	med	Dong	Energy	

skyldes	statens	ønske	om	at	opnå	fordelene	forbundet	med	det	finansielle	part-

nerskab.”	nu	besvares.		

				

Der	er	konkluderet,	at	Goldman	Sachs	har	administrativ	indflydelse	på	persona-

lepolitikken	og	de	finansielle	risici	Dong	Energy	bør	løbe.	Denne	indflydelse	be-

tyder,	at	Goldman	Sachs	vil	kostminimere	og	effektmaksimere	Dong	Energy	 for	

at	 forsøge	at	øge	Dong	Energys	værdi	 frem	mod	en	mulig	børsnotering.	Denne	

forandring	vil	ske	på	baggrund	af	den	private	sfæres	incitamentstruktur.	Ligele-

des	er	det	fundet,	at	staten	ønsker	en	mere	tilbagetrukket	og	administrativ	rolle	i	

forbindelse	 med	 Dong	 Energys	 beslutninger.	 Her	 ønsker	 staten,	 at	 Goldman	

Sachs	 får	 indflydelse	over	væsentlige	beslutninger,	hvilket	er	 sket	med	henblik	

på	at	udnytte	den	kompetence	Goldman	Sachs	besidder	både	i	 forbindelse	med	

investeringer	 og	 børsnoteringer.	 Der	 er	 analyseret	 ud	 fra	 det	 økonomiske	 for-

hold	mellem	de	finansielle	parter,	at	Goldman	Sachs	betales	for	deres	kompeten-
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cer	med	det	eventuelle	overskud	de	kan	producere	ved	en	børsnotering.	Derud-

over	betales	Goldman	Sachs	også	for	deres	kapitalindskud,	hvis	en	børsnotering	

ikke	realiseres.	Dette	er	i	et	teoretisk	og	nøgternt	perspektiv	en	standart	tilgang,	

da	 Goldman	 Sachs	 betales	 en	 rentesats	 for	 at	 investere,	 hvilket	 dækker	 deres	

opportunitets	 omkostninger,	 mens	 betalingen	 af	 kompetencer	 bliver	 fastslået	

efter,	hvor	gode	disse	kompetencer	rent	faktisk	har	været.				

Ud	fra	overstående	kan	der	konkluderes,	at	der	meget	vel	kunne	være	tale	om,	at	

partnerskabet	er	indgået	for	at	opnå	de	fordele,	der	måtte	være	ved	et	finansielt	

partnerskab.	Udgangspunktet	er	her	at	en	egennyttemaksimerende	stat	vil	sikre	

sig	at	opnå	så	mange	af	de	fordele,	der	eksistere	i	forbindelse	med	en	given	part-

nerskabstype	 og	 i	 dette	 tilfælde	 opnår	 staten	 næsten	 samtlige	 mulige	 fordele.	

Ydermere	 stemmer	 begrundelsen	 for	 partnerskabet,	 den	 økonomiske	 struktur	

og	 konstruktionen	 af	medbestemmelse,	 overens	med	 et	 ønske	 om	 et	 finansielt	

partnerskab.		

	

	

7.5	Partnerskab	med	henblik	på	merlikviditet		

Dette	afsnits	formål	er	at	analysere	det	partnerskab,	den	danske	stat	og	Goldman	

Sachs	har	indgået	om	Dong	Energy.	Der	vil	analyseres	ud	fra	perspektivet,	at	sel-

ve	salget	af	statens	aktier	 i	Dong	Energy	er	sket	med	det	 formål	at	rejse	ekstra	

kapital	 i	virksomheden	for	at	forbedre	virksomhedens	likviditet.	Denne	analyti-

ske	tilgang	tager	sit	udsæt	i	den	tidligere	udformede	hypotese:		

	

”Staten	har	valgt	at	sælge	aktier	i	Dong	Energy	for	at	skaffe	mere	likviditet	i	virk-

somheden?”.	

	

Hypotesen	vil	 i	 afsnittet	blive	 forsøgt	 falsificeret	eller	verificere	ved	brug	af	de	

analytiske	 værktøjer	 implicit	 i	 likviditetspræferenceteorien,	 likviditets-

ratioformlen.	 Dette	 gøres	 for	 senere	 at	 kunne	 besvare	 rapportens	 problemfor-

mulering.	
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I	første	del	af	analysen	vil	først	og	fremmest	fokuseres	på	likviditetspræference-

teorien.	Denne	vil	være	med	til	at	danne	en	forståelse	af,	hvorfor	det	er	nødven-

digt	for	Dong	Energy	at	besidde	likviditet	og	hvor	meget	likviditet	Dong	Energy	

bør	have	ud	fra	teoriens	rationaler.	Herefter	vil	anden	del	af	analysen	fokusere	

på	at	analysere,	ved	hjælp	af	likviditetspræferenceteorien	og	likviditetsratio	om,	

der	eksisterer	en	kausalitet	mellem	en	eventuel	mangel	på	 likviditet	og	det	un-

derskud,	der	har	ført	til	selve	kapitaltilførslen	fra	Goldman	Sachs.	Denne	kausali-

tetsanalyse	vil	 tage	udgangspunk	 i	 kvantitativdata	 fra	 årsrapport	2013.	Her	vil	

væsentlige	tabeller	og	indholdet	af	årsrapporten	blive	identificeret	og	analyseret	

med	henblik	på	at	skabe	indikatorer	og	målbare	sammenhænge	mellem	disse.		

	

7.5.1	Introduktion	til	analyse	

Da	Dong	Energys	bestyrelsesformand	Fritz	H.	Schur	i	2013	introducerede	firma-

ets	årsrapport,	udlagde	han	den	finansielle	situation	således:		

	

“DONG	Energy	har	i	2013	haft	en	tilfredsstillende	udvikling	og	kan	

præsentere	en	markant	forbedring	af	driftsresultatet.	Den	positive	

udvikling	understreger,	at	omstillingen	af	koncernens	forretningsmodel	

er	på	rette	spor.	Samtidig	vil	vi	efter	kapitaltilførslen	have	

genskabt	koncernens	finansielle	fundament.”	(Dong	Energy,	2013,	s.	1).	

	

Det	overstående	uddrag	 fra	Fritz	H.	Schur	ridser	kort	og	præcist	op,	hvilke	ud-

fordringer	 Dong	 Energy	 har	 stået	 over	 for	 i	 2013.	 Her	 pointerer	 han,	 at	 Dong	

Energy	har	haft	et	tilfredsstillende	regnskab,	samt	en	forbedring	af	indtægterne	

sammenlignet	med	2012.	Fritz	H.	Schur	nævner	efterfølgende,	at	det	er	den	posi-

tive	udvikling	 i	Dong	Energys	økonomi,	 som	har	 ført	Dong	Energy	på	det	 rette	

spor	og	at	kapitaltilførslen	 til	Dong	Energy	vil	være	med	til	at	genoprette	virk-

somhedens	 finansielle	profil.	Det	er	det	dog	også	værd	at	bemærke,	 at	Fritz	H.	

Schur	undlader	at	omtale	Dong	Energys	underskud	der	i	2012	var	på	fire	milliar-

der	og	i	2013	stadig	udgør	over	én	milliard.	Det	er	med	henblik	på	dette	under-

skud,	at	 rapporten	vil	undersøge,	om	et	 sådanne	kunne	 true	virksomhedens	 li-

kviditetsbalance.	 Yderligere	 undersøges,	 hvorvidt	 dette	 underskud	 forhindrer	
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Dong	Energy	 i	 at	 leve	op	 til	 sine	umiddelbare	 finansielle	 forpligtigelser	om	det	

kan	have	været	denne	mangel	på	likviditet,	der	har	forsaget	selve	kapitaltilførs-

len.		

	

7.5.2	Analyse	af	Dong	Energys	likviditet	

Før	en	analyse	af	eventuel	mangel	på	likviditet	i	Dong	Energy,	kan	påbegyndes,	

er	 det	 nødvendigt	 at	 forstå,	 hvorfor	 likviditet	 i	 en	 virksomhed	 overhovedet	 er	

relevant	og	hvordan	man	finder	ud	af	om	en	virksomhed	besidder	likviditet.	Alt	

efter	hvilken	virksomhedssektor,	der	opereres	indenfor	vil	kravene	til	 likviditet	

ændre	sig	betydeligt.	Det	er,	som	aktieselskab	vigtigt	at	have	en	god	struktureret	

likviditet,	der	kan	skabe	en	hvis	form	for	sikkerhed	for	investorerne	samt	give	en	

indikation	på,	at	virksomheden	ikke	vil	blive	en	underskudsforretning.	En	virk-

somhed	vil	nemlig	altid	have	behov	for	tilstrækkelig	likvide	aktiver	for	at	undgå,	

at	 virksomheden	 erklæres	 insolvent.	 Disse	 aktiver	 kan	 så	 findes	 i	 forskellige	

former.	Den	 allermest	 likvide	 likviditetsform	er	 rede	pengene,	 herfra	 aktier	 og	

obligationer	samt	andre	former	for	aktiver,	der	hurtig	kan	omdannes	til	kapital.	

Dernæst	kommer	kortvarige	 investering	som	hurtigt	kan	sælges	uden	 for	store	

tab.	En	generel	metode	at	definere,	hvor	likvid	en	aktiv	er	at	anskue,	hvor	stor	en	

efterspørgsel,	 der	 eksisterer	 på	 markedet	 efter	 denne.	 Hvis	 efterspørgslen	 på	

markedet	er	stor	vil	markedet	hurtigt	og	omkostningsfrit	kunne	omdanne	akti-

vet	til	en	betalingsform	kreditorer	vil	acceptere.	Hvis	efterspørgslen	for	aktiver-

ne	 derimod	 er	 lav,	 vil	 omstruktureringsprocessen	 være	 både	 langsom	 og	 om-

kostningsfuld.		

	

7.5.3	Keynes	tre	argumenter	

Med	denne	viden	om	likviditet	vil	Dong	Energys	økonomiske	situation	nu	analy-

seres	 ud	 fra	 likviditetspræferenceteorien.	Det	 første	 aspekt	 i	 likviditetspræfe-

renceteorien	er	transaktionsefterspørgsel,	denne	omhandler	den	sammenhæng,	

der	eksisterer	mellem	udvidelse	af	en	virksomheds	kapital	og	dennes	nødvendi-

ge	mængde	af	likviditet.	I	Dong	Energys	tilfælde	har	Dong	Energy	ifølge	Tabel	6	

formindsket	deres	kapitalbeholdning,	hvilket	derfor	ifølge	teorien	må	betyde,	at	
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Dong	 Energy	 reelt	 har	 brug	 for	mindre	 likviditet.	 Yderligere	 har	Dong	 Energy,	

som	tidligere	redegjort	for,	solgt	ud	af	ikke	kerneområder,	hvilket	også	har	bety-

det,	at	kapitalen	for	virksomheden	er	blevet	samlet	i	færre	foretagender,	hvilket	

også	har	minimeret	antallet	af	 interne	 transaktioner.	Ud	 fra	dette	kan	der	kon-

kluderes,	at	transaktionsefterspørgselen	er	faldet	både	internt	og	eksternt	i	Dong	

Energy	og	dermed	er	virksomhedens	kapitalefterspørgsel	ligeledes	formindsket	

fra	2012	til	2013.			

	

I	 relation	 til	 det	 andet	 aspekt	 forsigtighedsefterspørgslen,	 hvilket	 omhandler	

nødvendigheden	af,	at	formuer	holdes	i	 likvide	midler	for	at	kunne	beskytte	sig	

mod	 uforudsete	 udgifter,	 er	 det	 interessant	 at	 undersøge	 Dong	 Energys	 ønske	

om	likviditet	på	lang	sigt.		Baseret	på	årsrapportens	udlægning	af	Dong	Energys	

ønske	om	at	sikre	sig	nok	 likviditet	 til	at	kunne	planlægge	 investeringer	1-2	år	

frem	i	tiden,	kan	der	konkluderes,	at	Dong	Energy	er	observante	om,	at	der	latent	

i	deres	 investeringer	kan	opstå	uforudsete	udgifter,	der	kan	bringe	virksomhe-

dens	likviditetsbalance	i	fare.	Ud	fra	denne	del	af	årsrapporten	kan	der	aflæses,	

at	Dong	Energy	rent	faktisk	spekulerer	i	at	opnå	større	likviditet	for	at	sikre	de-

res	investeringsgrundlag,	hvilket	taler	for	at	underskud	i	virksomheden	rent	fak-

tisk	har	 relevans	 for	 likviditeten.	Herudfra	kan	også	udlægges,	 at	Dong	Energy	

ønsker	mere	 likviditet	 og	 at	 der	muligvis	 findes	 en	 hvis	mangel	 på	 likviditet	 i	

virksomheden.	Denne	udlægning	 skal	dog	 ses	 i	 lyset	 af,	 at	Dong	Energy	andet-

steds	i	årsrapporten	proklamerer,	at	virksomheden	har	likviditet	nok	til	at	kunne	

modstå	en	evt.	kommende	finansielle	krise.		

	

I	 en	analyse	af	Dong	Energys	 likviditet	 i	henhold	 til	 spekulationsefterspørgslen	

er	 det	 relevant	 at	 anskue	 Dong	 Energys	 investeringsstrategi	 og	 den	 rentesats	

Dong	Energy	vil	få	ud	af	at	holde	rede	penge.	Dong	Energys	investeringsstrategi	

har	ifølge	årsrapporten	hovedsagligt	været	at	investere	indenfor	energisektoren.	

Her	har	strategien	fokuseret	på	at	investere	med	henblik	på	at	skabe	en	porteføl-

je,	der	ville	muliggøre	aktivt	konkurrence	i	et	mere	diversificeret	 internationalt	

energimarked.	Yderligere	har	Dong	Energy	også	valgt	at	sælge	ud	af	ikke	kerne-

områder	på	baggrund	af	tab	indenfor	disse.	Herfra	vil	rapporten	modificerer	Ke-

ynes	forståelse	af	det	at	investere	penge,	som	oftest	bliver	refereret	i	hans	studie	
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som	obligationer.	Rapporten	vil	i	stedet	benytte	forståelsen	af,	at	når	Dong	Ener-

gy	 investerer	 i	 forskellige	 aktiver,	 alt	 efter	 hvor	 profitten	 er	 størst,	 skal	 Dong	

Energy	stadig	opnå	en	god	likviditet	og	holde	penge	for	at	kunne	sikre	sig	mod	

fremtidlige	uforudset	ulykker	samt	 likviditets	nok	til	 transaktioner	og	driftsud-

gifterne.	

	

7.5.4	Likviditet	som	et	koncept	

Der	er	tidligere	i	rapporten	nævnt,	at	Dong	Energy	i	2012	har	haft	et	underskud	

på	 fire	milliarder	 kroner,	 hvilket	 har	medført	 en	 kapitalsøgning	 i	 håbet	 om	 at	

afbalancere	tabet.	Dette	afsnit	har	til	formål	at	gå	i	dybden	med	de	tidligere	præ-

senterede	 nøgletal	 fra	Dong	Energys	Årsrapport	 samt	 brug	 af	 udtalelser	 for	 at	

klarlægge,	hvordan	Dong	Energys	finansielle	situation	er,	og	har	været.	Dette	vil	

gøres	gennem	en	proces,	hvor	målet	først	er	at	bestemme,	hvordan	Dong	Ener-

gys	aktiver	og	passiver	kan	beregnes	til	likviditetsratio,	der	kan	bruges	til	at	ope-

rationaliserer	konceptet;	likviditet.	Herefter	vil,	der	dernæst	undersøges,	om	der	

er	en	kausalsammenhæng	mellem	det	operationaliserede	koncept	og	Dong	Ener-

gys	underskud.	Denne	viden	vil	herefter	bidrage	til	en	fortolkning	af,	 i	hvor	høj	

grad	kapitalsøgningen	iværksat	i	2012	skyldes	likviditetsmangel,	og	hermed	be-

svare	hypotesen.	

”Staten	har	valgt	at	sælge	aktier	i	Dong	Energy	for	at	skaffe	mere	likviditet	i	virk-

somheden?”	

	

7.5.5	Forklaring	af	sammenhængskraften	mellem	profit	og	likviditet		

Profit	og	udgifter	vil	altid	have	en	hvis	form	for	indirekte	påvirkning	af	likvidite-

ten.	 Årsagen	 til	 denne	 sammenhæng	 skyldes,	 som	 tidligere	 nævnt	 i	 likviditets-

præferenceteoriens	behandling	af	transaktionsefterspørgselens	grundtræk,	at	en	

givende	merindkomst	 vil	 lede	 til	 en	 given	merudgift	 og	 derved	 også	 en	 større	

efterspørgsel	efter	likviditet	til	at	behandle	disse	merudgifter.	Ud	fra	denne	for-

ståelse	vil	rapporten	senere	benytte	denne	gensidige	påvirkning	til	at	etablere	en	

metodisk	tilgang,	der	kan	belyse	likviditetsniveauet	ved	hjælp	af	givende	aktiver	
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og	passiver.	Yderligere	eksisterer	også	en	sammenhæng	mellem	profit,	likviditet	

og	virksomhedsstrategi,	som	nedestående	tabel	illustrerer.		

	

Tabel	5	Sammenhæng	mellem	profit	og	likviditet	

	
	

Tabellen	fremviser	fire	forskellige	udfald	af,	hvorledes	høj	eller	lav	profit	i	sam-

menspil	med	 et	 højt	 eller	 lavt	 likviditetsniveau,	 kan	 definere	 en	 virksomheds-

handlingsplan.	Senere	 i	analysen	vil	denne	figur	blive	brugt	 til	at	 fortolke,	hvor	

Dong	Energy	befinder	sig	og	hvorledes	de	bør	agere	ud	fra	deres	situation.	Denne	

sammenhæng	mellem	profit	og	likviditet	afhænger	af,	at	der	antages,	at	det	ene-

ste	metode,	hvormed	profit	kan	dannes,	sker	ud	fra	omstruktureringen	af	likvidi-

tet.	Denne	omstrukturering	vil	ske	i	form	af,	at	der	bliver	gået	fra	yderst	likvide	

midler	til	 investeringer	(her	ses	bort	fra	mulige	afkast	fra	renteafkast	og	valuta	

spekulation),	og	hermed	”ofres”	likviditeten	for	en	mulig	fremtidlig	merprofit	for	

virksomheden.	Denne	form	for	ofring	kan	dog	have	en	slagsside,	da	investering	

af	 likvide	midler	 kan	medføre	pludselig	 insolvens,	 hvis	uforudsete	udgifter	 op-

står.	Dette	 er	netop	essensen	 i	 forsigtighedsefterspørgselen,	 der	 foreskriver,	 at	

virksomheder	 skal	 besidde	 likviditet	 for	 sikkerhedens	 skyld.	Dette	 sikkerheds-

princip	 i	 forhold	 til	 ønsket	om	at	omsætte	 likviditet	 til	profit	 er	den	afgørende	

faktor	for,	hvilken	strategi	virksomheden	vælger.	Skal	en	virksomhed	for	eksem-

pel	indgå	i	en	mere	risikabel	investering	med	en	høj	risiko	og	en	tilsvarende	høj	

profit,	bør	denne	have	en	tilsvarende	høj	likviditet	niveau.		

	

Tabellen	giver	dermed	forståelse	af,	hvorledes	profit,	eller	mangel	på	samme,	og	

likviditetsniveauet	 er	 afhængige	 af	 hinanden.	 Denne	 logik,	 appliceret	 på	 Dong	
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Energys	økonomi,	 skaber	en	 forståelse	af,	 at	virksomhedens	profit	 eller	under-

skud	 vil	 være	 afgørende	 for,	 hvordan	 nye	 investeringer	 finansieres	 og	 hvilken	

mængde	likvide	midler	Dong	Energy	bør	have.	Det	er	ud	fra	denne	balance	mel-

lem	likviditetsniveau	og	profit	/	underskud,	at	rapporten	i	det	følgende	afsnit	vil	

beregne	Dong	Energys	likviditetsratio	ud	fra	likviditetsformlen	tidligere	præsen-

teret	i	teori	afsnittet,	som	skal	bruges	som	en	indikator,	der	kan	operationalise-

res	på	konceptet	likviditet.	

	

7.5.6	Beregning	af	likviditetratio	

For	 at	 kunne	besvare	hypotesen	 ”Staten	har	valgt	at	sælge	aktier	i	Dong	Energy	

for	at	skaffe	mere	likviditet	i	virksomheden?”	 er	 det	 nødvendigt	 at	 forstå	 likvidi-

tetsniveauet	som	et	operationaliseret	koncept	for	likviditet,	da	det	er	dette	kon-

cept,	der	skal	holdes	i	relation	til	kapitaltilførslen	og	hermed	besvare	hypotesen.	

Der	vil	nu	følgende	benyttes	formlen	for	likviditetsratio,	med	dette	kan	der	ope-

rationaliseres	 konceptet	 likviditet	 gennem	 brug	 af	 de	 to	 variabler	 ”aktiver”	 og	

”passiver”	 til	 at	 udregne	 Dong	 Energys	 likviditetsniveau	 og	 hermed	 konceptet	

likviditet.	 Valget	 af	 indikatoren	 til	 at	 operationalisere	 konceptet	 sker	 på	 bag-

grund	af,	at	denne	rapport	anser	likviditetsniveau	som	værende	den	bedst	egne-

de,	 da	 dette	 er	 den	 traditionelle	metode	 til	 at	måle	 likviditet	 i	 en	 virksomhed.	

Denne	kalkulation	vil	give	en	indikation	på,	hvor	meget	likviditet	virksomheden	

besidder	i	forhold	til	virksomhedens	balance.	Denne	ratio	vil	hermed	præsentere	

et	 snapshot	 af	 virksomhedens	 likviditetsniveau.	 Formelen	 for	 likviditets	 ratio	

(current	ration)	ser	således	ud:		

	

	

De	 nedstående	 tabeller	 er	 taget	 fra	 årsrapporten	 2013.	 Her	 er	 tabellerne	med	

data	benyttet	 i	 indikatorerne;	aktiver,	egenkapital	og	passiver,	det	er	disse,	der	

danner	grundlag	for	virksomhedens	balance.	Følgende	vil	der	ved	hjælp	af	indi-

katorers	 implementering	 i	 den	 overstående	 formel	 beregnes,	 Dong	 Energys	 li-

kviditets	 ratio.	Ud	 fra	denne	operationalisering	af	konceptet	 likviditet	vil	 efter-



	 	

	

	 86	

følgende	forsøges	analyseret,	om	der	eksisterer	en	kausalsammenhæng	mellem	

det	 operationaliseret	 indikator	 og	 konceptet	 likviditet.	 Hvorvidt	 der	 eksisterer	

en	kausal	sammenhæng	vil	derefter	føre	til	enten	en	validering	eller	falsificering	

af	rapportens	hypotese.	

Tabel	6	Dong	Energys	aktiver	2013	og	2012	

	

Kilde:	Dong	Energy,	2013,	s.	54	
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Tabel	7	Dong	Energys	egenkapital	og	passiver	2013	og	2012	

	

Kilde:	Dong	Energy,	2013,	s.	54	
	

7.5.7	Operationalisering	

Ved	brug	af	variablen	”nuværende	aktiver”	på	48,088	milliarder	kroner	divideret	

med	variablen	”nuværende	passiver”	på	35,015	milliarder	kroner	vil	det	givende	

resultatet	af	Dong	Energys	driftskapital	 likviditetsratio	 (likviditetsniveau),	også	

kaldet	den	kortsigtede	likviditet.	Der	er	blevet	valgt	at	kalkulere	efter	den	kort-

sigtede	 likviditetsratio,	 da	 den	 fokuserer	 på	 årets	 finansielle	 situation,	 det	 vil	

sige,	at	den	måler	den	nuværende	likviditet	for	året,	der	er	gået.	Det	at	tage	ud-

gangspunkt	i	nuværende-	aktiver	og	passiver	skaber	dog	en	hvis	problemstilling,	

da	disse	ser	bort	fra	de	midler,	som	er	knapt	så	likvide	og	fokuserer	i	stedet	på	de	

meget	likvide	aktiver.		

	

Nuværende	aktiver:	48,088	/		Nuværende	passiver:	35,015	=	1,37	
current	ratio	i	2013	

	

Da	 rapporten	ønsker	at	benytte	 tabel	 fem,	 som	kræver,	 at	 vi	 kender	 likviditets	

niveauet,	 vil	 vi	 nu	også	beregne	 for	 den	kortsigtede	drift	 likviditetsratio	 for	 år	
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2012,	herfra	benytte	tallene	48,455	milliarder	kroner	i	nuværende	aktiver,	samt	

nuværende	passiver	 for	 36,994	milliarder	 kroner.	 Beregninger	 ser	 ud	 som	 føl-

gende.		

	

Nuværende	aktiver:	48,455	/		Nuværende	passiver:	36,994	=	1,3	current	
ratio	i	2012	

	

Ved	første	øjekast	ses	en	likviditet	ration	på	1,37	i	2013	i	forhold	til	1,3	i	2012.	

Ud	 fra	dette	kan	der	konkluderes,	at	Dong	Energy	 i	begge	år	besidder	en	drifts	

likviditetsniveau	på	over	1.	Dette	betyder,	at	de	for	hver	krone	de	tjener,	vil	kun-

ne	sætte	1,37	til	side	i	2013	og	1,3	øre	i	2012	til	fremtidlige	investeringer.	Hvis	

Dong	Energys	likviditetsniveau	var	på	under	1	ville	det	have	som	konsekvens,	at	

de	ikke	ville	kunne	betale	deres	udgifter	og	derfor	være	tvunget	til	at	dække	dis-

se	på	en	anden	måde	såsom	lån,	kapitaludvidelse	eller	andre	metoder,	der	ville	

øge	kapital	beholdning.	At	Dong	Energys	likviditetsniveau	er	over	1	betyder	ikke	

nødvendigvis,	at	Dong	Energy	har	en	god	nok	likviditet	i	virksomheden	til	at	fo-

retage	nye	investeringer.	Dette	skyldes	den	form	for	likvid	likviditetskapitalen	er	

opgjort	i.	Her	er	det	som	tidligere	nævnt	vigtigt,	hvor	hurtigt	aktiverne	kan	trans-

formeres	om	til	rede	penge	for	at	kunne	imødekomme	udgifter.		

Derfor	vil	rapporten	nu	bruge	en	mere	avanceret	metode	til	at	udregne	 likvidi-

tetsniveauet	 på.	Her	 gøres	 brug	 af	 beregning	 for	 quick	 ratio.	Dette	 er	 en	mere	

præcis	indikator	for	operationalisering.	Formlen	for	quick	ratio	adskiller	sig	fra	

driftslikviditeten,	 fordi	her	er	fratrukket	varebeholdning	fra	 listen	under	nuvæ-

rende	aktiver,	for	at	give	en	mere	præcis	likviditetsratio.	Årsagen	til	navnet	quick	

ratio	 skal	 findes	 i,	 at	 alle	 aktiver	 her	 er	 fratrukket,	 som	 er	 knap	 så	 likvide	 og	

dermed	regner	likviditet	udelukkende	ud	fra	de	allermest	likvide	aktiver.		

	

Der	 vil	 følgende	blive	 kalkuleret	 for	 et	mere	 specifik	 likviditets	 koncept;	 quick	

ratio.	 Dette	 sker	 ud	 fra	 variablerne	 ”nuværende	 aktiver”	 på	 48,088	milliarder	

kroner	fratrukket	med	”vareholdning”	på	3,560	milliarder	kroner	divideret	med	
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”nuværende	passiver”	på	35,015	milliarder	kroner.	

Nuværende	aktiver:	48,088	–	varebeholdning:	3,560	/		Nuværende	passi-
ver:	35,015	=	1,27	Quick	ratio	i	2013	

	

Ligesom	 tidligere	 ønskes	 der	 stadig	 også	 en	 beregning	 for	 2012,	 da	 rapporten	

ønsker	 at	 benytte	disse	 i	 forbindelse	med	profit	 /	 likviditets	 skemaet	 skitseret	

tidligere.	 Den	mere	 præcise	 kortsigtede	 likviditetsratio	 vil	 nu	 blive	 kalkuleret,	

ved	hjælp	af	 formlen	 for	quick	ratio.	Der	benyttes	her	de	samme	variabler	blot	

fra	 2012;	 ”nuværende	 aktiver”	 på	 48,455	 milliarder	 kroner	 fratrukket	 ”vare-

holdning”	 på	 3,765	 milliarder	 kroner	 divideret	 med	 ”nuværende	 passiver”	 på	

36,994	milliarder	kroner.	

	

Nuværende	aktiver:	48,455	–	varebeholdning:	3.765		/		Nuværende	pas-
siver:	36,994	=	1,2	Quick	ratio	i	2012	

	

Hermed	 er	 udregnet	 for	 drifts	 likviditets	 ratio	 (quick	 ratio),	 for	 både	 2013	 og	

2012,	dog	kendes	Dong	Energys	ønskede	likviditetsratio	ikke.	Der	kan	dog	med	

udgangspunkt	 i	 analysen	 på	 baggrund	 af	 likviditetspræferenceteorien	 sige,	 at	

Dong	 Energy	 har	 en	 indkomst	 og	 dermed	 automatisk	 også	 nogle	 udgifter,	 der	

skal	 dækkes.	 Dernæst	 må	 spørgsmålet	 om	 forsigtighedsefterspørgselen	 også	

indbefattes.	Her	kendes	Dong	Energys	præferencer	om	merlikviditet	for	at	kunne	

sikre	sig	1-2	år	frem	i	tiden.	Denne	strategi	afspejler	sig	også	i	deres	aktiver,	hvor	

sikkerhedselementet	gør	krav	på	den	største	portion	af	aktiverne.	Herudfra	kan	

der	argumenteres	for,	at	Dong	Energy	ønsker	at	opnå	en	likviditetsratio	på	1.5,	

der	af	mange	økonomer	bliver	betegnet	som	værende	et	godt	 likviditetsniveau.	

Denne	likviditetsratio	ville	betyde,	at	for	hver	krone	Dong	Energy	tjener	vil	kon-

cernen	have	mulighed	for	at	tilsidesætte	1,5	til	2	kroner	som	overskud,	der	enten	

kan	bibeholdes	for	sikkerhedens	skyld	eller	geninvestere	til	at	øge	den	fremtidli-

ge	indtjening.	
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7.5.8	Sammenhæng	mellem	underskud	og	likviditets	ratio	

Rapporten	vil	nu	benytte	den	beregnede	 indikator	 likviditetsniveauet	på	1,27	 i	

2013	og	1,2	i	2012,	medhenblik	på	at	lokalisere	en	mulig	sammenhæng	med	det	

underskud,	der	har	været	i	Dong	Energy	på	én	milliard	kroner	i	2013	og	fire	mil-

liarder	kroner	i	2012.	Tabel	5	vil	benyttes	til	at	beskrive	sammenhægen	mellem	

underskud	og	likviditets	ved	at	placere	Dong	Energy	i	en	af	tabellens	fire	katego-

rier.	Her	 vil	 analysen	 tage	udgangspunkt	 i	 kategoriens	 fire	 udfald:	HH,	HL,	 LH,	

samt	LL	til	at	fortolke,	hvad	denne	placering	betyder	for	Dong	Energys	mulighe-

der	i	forhold	til	valg	af	strategi.		

	

På	baggrund	af	Dong	Energys	negative	profit	og	middelmådige	likviditetsratio	 i	

2012,	 vil	 Dong	 Energy	 placere	 sig	mellem	HL	 og	 LL.	 Sammenlignes	 dette	med	

resultaterne	fra	2012,	hvor	Dong	Energy	har	et	underskud	på	en	milliarder	kro-

ner	og	et	likviditets	ratio	(quick	ratio)	på	1,27,	står	Dong	Energy	finansielt	stær-

kere	i	2013.	Virksomheden	vil	stadig	skulle	placeres	mellem	HL	og	LL,	hvor	der	

delvist	er	behov	for	en	øget	investering	for	at	kunne	skabe	profit	i	det	kommende	

år.	 Der	 kan	 argumenteres	 ud	 fra	 overstående,	 at	 et	 kapitalindskud	 ikke	 havde	

været	nødvendig,	hvis	Dong	Energy	havde	haft	en	stærkere	likviditetsratio	på	1,5	

plus,	da	de	i	så	fald	ville	kunne	have	omdannet	noget	af	denne	likviditet	til	nye	

investeringer	for	at	øge	profitten.	Da	Dong	Energy	ikke	har	haft	denne	likviditet	

og	 virksomheden	 har	 derfor	 været	 nødsaget	 til	 at	 få	 en	 kapitaltilførsel.	 Denne	

form	for	argumentation	er	dog	lidt	hullet,	da	der	her	blot	er	tale	om	en	alternativ	

måde	at	 investere	på.	Som	bevist	 tidligere	ville	det	heller	 ikke	have	været	hen-

sigtsmæssigt	 for	Dong	Energy	at	øge	deres	 likviditet	 i	2012,	da	det	er	vigtigere	

med	en	balance	mellem	en	god	likviditetsratio	og	profit,	end	en	høj	likviditet	og	

en	lav	profit.	Rapporten	kan	dog	konkludere	følgende,	at	underskuddet	og	likvi-

ditetsratio,	har	fulgtes	ad	i	perioden	2012	–	2013.	Dong	Energys	underskud	mi-

nimeres	i	perioden	2012	til	2013	samt	likviditetsratio	øges	i	samme	periode.	På	

baggrund	af	dette	kan	der	 fortolkes,	at	underskud	og	 likviditet	delvist	påvirker	

hinanden.		
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Der	bliver	nu	diskturet,	om	der	eksisterer	kausalsammenhæng	mellem,	det	ope-

rationaliserede	 koncept	 ”likviditet”	 og	 Dong	 Energys	 underskud.	 Hvorvidt	 der	

eksisterer	en	kausalsammenhæng	kan	disktures,	men	ud	fra	placeringen	af	Dong	

Energy	i	tabel	5	og	den	grundlæggende	mekanisme	i	denne	tabel,	kan	rapporten	

delvist	påvise	en	sammenhæng.	Dong	Energys	underskud	og	virksomhedens	 li-

kviditets	 ratio,	 har	 begge	 et	 lille	 udsving	 i	 perioden	 fra	 2012	 til	 2013,	 hvilket	

kunne	indikere	en	delvis	svag	sammenhæng.	Rapporten	kan	nu	følgende	konklu-

dere,	 at	 underskuddet	 har	 haft	 en	 til	 delvis	 påvirkning	 på	 resultatet	 af	 Dong	

Energys	likviditetsniveau	og	Dong	Energys	søgen	efter	en	kapital	udvidelse	kan	

forstås	 på	 baggrund	 af	 dette.	 Spørgsmålet	 om	hvorvidt	 årsagen	 til	 kapital	 søg-

ning	har	været	på	baggrund	af	ønsket,	om	at	øge	Dong	Energys	likviditet	i	virk-

somheden,	er	vanskeligt	at	bevise,	men	eftersom	Dong	Energys	likviditetsniveau	

har	været	forholdsvist	lavt	i	perioden	2013	og	2012,	kan	dette	have	været	årsa-

gen,	men	da	underskuddet	også	er	en	mulig	faktor.	

Operationalisering	af	konceptet	likviditet,	har	været	succesfuldt	gennem	brug	af	

likviditetsratio,	herfra	quick	ratio	som	en	præcis	indikator	til	at	give	forståelse	af	

likviditet	 som	 et	 koncept.	 Herigennem	 har	 rapporten	 fundet	 frem	 til	 at	 Dong	

Energy	ikke	har	haft	den	stærkeste	likviditet	i	2012,	men	dog	har	den	økonomi-

ske	vækst	i	Dong	Energy	i	perioden	op	til	2013,	været	med	til	at	øge	likviditeten	

en	smule	i	2013.	Det	har	dermed	været	en	prioriteringssag	fra	bestyrelsens	side,	

ikke	at	ofre	noget	af	likviditeten	for	at	øge	profitten,	hvor	kapitalindsprøjtningen	

blev	valgt	som	en	løsning	i	stedet	for.	Ud	fra	beregningerne	af	likviditetsniveauet	

kan	der	drages	den	konklusion,	at	Dong	Energy	er	en	sund	virksomhed,	der	kan	

få	sin	driftskapital	til	at	løbe	rundt,	men	dog	kan	det	disktures	hvorvidt	likvidite-

ten	som	Dong	Energy	besidder,	vil	være	tilstrækkelig	til	at	kunne	sikre	sig	mod	

uforudsete	udgifter	og	 iværksætte	nye	 investeringer,	der	skal	sikre	Dong	Ener-

gys	fremtidsplaner.	Derfor	har	Dong	Energy	taget	et	rationelt	valg	på	baggrund	

af	Dong	Energys	fremtid,	herfra	har	de	prioriteret	at	skaffe	penge	fra	alternative	

metoder	 for	at	kunne	øge	deres	profit	gennem	investering.	Rapporten	kan	 ikke	

med	garanti	fortolke	om	kapitalindskuddet	er	sket	på	baggrund	af	en	manglende	

likviditet,	men	der	er	blevet	bevist,	 at	 likviditetsratioen	har	været	 relativ	 lavt	 i	

perioden.	
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8	Diskussion	
I	dette	afsnit	vil	rapporten	diskutere,	hvorledes	de	afviste	og	beviste	hypoteser	kan	

besvare	problemformuleringen.	 I	denne	proces	vil	de	mest	essentielle	konklusioner	

fra	den	analytiske	proces,	der	lå	bag	falsificeringen	eller	verificeringen	af	hypoteser-

ne	blive	holdt	op	mod	hinanden	for	på	den	måde,	at	danne	en	mere	kompleks	for-

ståelse	af	genstandsfeltet	og	yderligere	skabe	en	forståelse,	der	er	mere	uafhængig	

af	 den	 teoretiske	 kontekst	 disse	 er	 produceret	 under.	 Her	 vil	 især	 sammenspillet	

mellem	risikoallokering	og	finansielt	partnerskab	blive	diskuteret	med	henblik	på	at	

forstå,	hvorledes	staten	selv	har	begrundet	partnerskabet	med	et	ønske	om	at	allo-

kere	risiko,	da	dette	ikke	kan	opfanges	ud	fra	et	teoretisk	perspektiv.	Her	vil	forståel-

sen	af	typer	af	partnerskaber,	og	hvorledes	de	spiller	sammen	i	Dong	Energys	tilfæl-

de,	inddrages.	Efter	denne	undersøgelse	af	statens	kommunikation	og	motiver,	vil	de	

belyste	økonomiske	aspekter	 fra	 risikoallokering	og	det	private	partnerskab,	 i	 hen-

hold	til	Dong	Energy,	blive	holdt	op	mod	viden	omkring	underskud	og	strategi	opnået	

ved	at	analysere	Dong	Energys	regnskaber	ved	hjælp	af	likviditetsteori	og	likviditets-

ratio.	 Her	 vil	 formålet	 være	 at	 forsøge	 at	 belyse	 kapitaltilførslen	 og	 Dong	 Energys	

underskud	ved	hjælp	af	opnået	viden	om,	hvilke	risici	staten	har	påtaget	sig	og	hvilke	

mål	 og	 styringsredskab	 et	 finansielt	 partnerskab	benytter.	 Yderligere	 vil	 der	 også	 i	

denne	sammenhæng	forsøges	at	forklare,	hvorledes	statens	risikotagning	kan	forkla-

res	ud	fra	forholdet	mellem	likviditet	og	profit.		

	

Når	 finansminister	 Bjarne	 Corydon	 udtaler	 at:	 ”Derfor	 synes	 jeg,	 det	 er	 godt,	 at	 vi	

allierer	os	med	private	investorer,	der	kan	påtage	sig	en	del	af	den	risiko,	der	er	for	at	

tabe	pengene,”	Virker	det	meget	ligetil	at	konkludere,	at	staten	har	ønsket	at	alloke-

re	 den	 risiko,	 der	 eksisterer	 i	 forbindeles	med	Dong	 Energy.	 Så	 hvorledes	 kan	 det	

være,	at	der	på	baggrund	af	teorien	om	risikoallokering	ikke	kan	findes	rygdækning	

for,	at	en	sådan	allokering	rent	faktisk	har	fundet	sted?	Grunden	til	at	allokeringen	

ikke	reelt	er	fundet	sted	skal	findes	i,	at	Dong	Energy	allerede	har	lavet	nogen	inve-

steringsmæssige	fejl	i	virksomheder	og	russisk	gas,	der	har	stillet	dem	i	en	økonomisk	

vanskellig	 situation.	Disse	 fejlinvesteringer	 førte	 i	henhold	 til	 konklusionen	 i	 likvidi-
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tetsafsnittet	til,	at	der	kunne	konkluderes,	at	underskuddet	havde	haft	en	til	delvis	

påvirkning	 på	 resultatet	 af	 Dong	 Energys	 likviditetsniveau,	 og	Dong	 Energys	 søgen	

efter	 en	 kapital	 udvidelse	 kan	 forstås	på	baggrund	af	dette.	Dong	Energy	har	med	

andre	ord	kritisk	brug	for	kapital	for	at	kunne	øge	deres	investering	og	genoprette	en	

økonomisk	sund	profil.	Her	kan	indsigten	i	Dong	Energys	dårlige	rating	og	rentesats,	

redegjort	for	 i	Dong	og	Dong	Energys	historiske	redegørelse,	 inddrages	til	at	forstå,	

hvorfor	kapital	ikke	bare	kunne	lånes.	Det	fremgår	nemlig,	at	underskud	og	fejlinve-

steringer	havde	medført	 en	 forringet	 rating	 af	Dong	Energy,	 hvilket	 yderligere	 for-

værrede	Dong	Energys	situation,	da	denne	førte	til	en	forhøjet	 lånesats.	Derudover	

kan	denne	dårlige	rating	også	forklare,	hvorfor	Dong	Energy	som	en	usikker	investe-

ring	har	tvunget	staten	til	at	påtage	sig	så	stor	en	del	af	virksomhedens	risicis	i	stedet	

for	 at	 allokere	 disse.	 Denne	 ”tvang”	 fremkommer	 på	 baggrund	 af	 risikoallokerings	

teoretiske	forståelse	af	trade-offet	mellem	risiko	og	betaling.	Her	ville	en	allokering	

af	Dong	Energys	 risici	 plus	 virksomhedens	 allerede	dårlige	 rating	betyde,	 at	 staten	

ville	opnå	et	dårligt	”value	for	money”	perspektiv.	Det	kan	have	været	ud	fra	et	så-

danne	perspektiv,	 staten	aktivt	har	 forsøgt	at	 formindske	Dong	Energys	 risikoprofil	

ved	at	bære	risikoen	for	Siri-platformen	og	Elsam-retssagen.	Yderligere	kan	statens,	i	

en	 risikoallokering-teoretisksammenhæng,	 atypiske	 forpligtigelse	 i	 forbindelse	med	

Goldman	Sachs´	”put-option”,	der	betyder,	at	Goldman	Sachs	reelt	 ikke	påtager	sig	

meget	risiko,	da	60	pct.	af	deres	investering	i	værste	tilfælde	vil	have	givet	et	afkast	

på	2.25	procent	point	om	året,	forstås	ud	fra	det	finansielle	partnerskab.	Her	mulig-

gør	”put-optionen”	nemlig,	at	Goldman	Sachs	kan	blive	hevet	ind	som	finansiel	part-

ner,	der	betales	for	sit	 lån	af	kapital,	hvis	børsnoteringen	fejler,	men	samtidig	også	

kan	blive	betalt	for	sine	kompetencer,	hvis	projektet	 lykkes.	Denne	strukturering	af	

forholdet	mellem	staten	og	Dong	Energy	kritiseres	dog	i	forbindelse	med	risikoallo-

kering,	da	den	private	part	bør	stå	til	ansvar	for	risiko,	da	der	ellers	kan	opstå	unød-

vendige,	eller	for	stor,	risikotagning	med	henblik	på	at	skabe	profit.	Det	kan	ikke	ude-

lukkes,	at	staten	har	haft	netop	dette	for	øje,	da	denne	beholder	ansvaret	og	risiko-

en	for	selve	gas-infrastrukturen	på	egne	hænder.	Her	for	at	sikre	de	mest	basale	og	

essentielle	dele	af	energisektoren	og	dennes	leverancedygtighed	overfor	forbruger-

ne,	hvilket	hører	under	statens	kerneområde.		
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Denne	udlægning	passer	også	fint	de	med	tidligere	analyse	af,	hvilke	ønsker	der	fra	

statens	 side	 eksisterede	 til	 partnerskabet.	 Her	 konkluderede	 rapporten,	 at	 ud	 fra	

retorikken	om	partnerskabet	ønskedes	der	både	kapital,	men	også	ekspertise	 i	 for-

bindelse	med	børsnoteringen.	Det	er	netop	denne	ekspertise,	der	er	sikret	 i	det	 fi-

nansielle	partnerskab	i	dennes	sammenfatning	af	interesser	mellem	det	offentlige	og	

private.	Yderligere	kan	den	analytiske	forståelse	af	incitamentstruktur	og	kompeten-

ce	områder	nu	også	forklare,	hvorledes	Goldman	Sachs	vil	forsøge	at	få	Dong	Energy	

til	at	blive	en	højtafkastende	og	sikker	investering,	hvilket	kun	var	spekuleret	i,	i	den-

ne	indledende	analyse	af	statens	ønsker.		

	

Efter	nu	at	have	fastslået,	hvorledes	risiko	og	ønsket	om	ekspertise	har	påvirket	sta-

tens	udformning	og	karakter	af	partnerskab,	med	henblik	på	at	forøge	Dong	Energys	

værdi	 op	 imod	en	børsnotering,	 kunne	det	 være	 relevant	 at	 undersøge,	 hvorledes	

Dong	Energys	 egen	 strategi	 og	underskud	påvirkes	 af	 disse.	Dong	Energys	 investe-

ringsstrategi	har	 ifølge	årsrapporten	hovedsagligt	været	at	 investere	 indenfor	ener-

gisektoren.	Her	har	strategien	fokuseret	på	at	investere	med	henblik	på	at	skabe	en	

portefølje,	der	ville	muliggøre	aktivt	konkurrence	i	et	mere	diversificeret	internatio-

nalt	energimarked.	Her	er	Dong	Energys	underskud	hovedsagligt	opstået	på	grund	af	

fejlslående	investeringer.	Det	kunne	være	på	baggrund	af	dette,	at	staten	vælger	en	

finansiel	partner,	der	specialiserer	sig	indenfor	investeringer.	Denne	finansielle	part-

ner	vil	som	tidligere	analyseret	have	 indflydelse	på	virksomhedens	drift	og	 investe-

ringer	ved	hjælp	af	dens	poster	i	diverse	komitéer.	Hermed	bør	ekspertise	elementet	

hurtigt	påvirke	investeringsstrategien	og	dermed	profit	og	underskud.	Kapitaltilførsel	

og	omlægning	af	 investeringsstrategien	vil	også	kunne	sikre	den	 langsigtede	 likvidi-

tet,	der	i	fremtiden	skal	beskytte	Dong	Energy	mod	uforudsete	udgifter,	hvilket	der	

ifølge	finansminister	Corydon	er	mange	af:		

	

”DONG's	aktuelle	udfordringer	viser	med	al	tydelighed,	at	energiinvesteringer	ikke	er	

risikofrie.”	
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Yderligere	vil	kapitaltilførslen	også	være	nødvendig,	hvis	Goldman	Sachs	rent	faktisk	

får	påvirket	Dong	Energy	i	en	positiv	retning,	da	en	vækst	i	Dong	Energy	vil	betyde	en	

forøget	transaktionsefterspørgsel.	Dette	sker,	da	en	givende	merindkomst	vil	lede	til	

en	given	merudgift	og	derved	også	en	større	efterspørgsel	efter	 likviditet	 til	 at	be-

handle	disse	merudgifter.		

I	forbindelse	med	Dong	Energys	underskud	vil	kapitaltilførslen	betyde,	at	det	alterna-

tive	løsningsforslag,	til	Dong	Energys	manglende	profit,	at	ofre	likviditet	for	at	kunne	

investere,	 ikke	 vil	 blive	 nødvendigt.	 Hermed	 undgår	 staten	 den	 risiko,	 et	 sådanne	

løsningsforslag	 ville	 kunne	 have	 medført;	 at	 Dong	 Energy	 på	 grund	 af	 uforudsete	

udgifter	må	erklæres	fallit.	

Denne	overstående	påstand	kan	dog	diskuteres.	Her	kan	der	fremføres	en	argumen-

tation	 for,	 at	 både	 kapitaltilførsel	 og	 den	 ”ekspertise”	 Goldman	 Sachs	 vil	 bidrage	

med,	vil	 formindske	likviditetsniveauet	 i	Dong	Energy.	Ud	fra	analysen	af	den	risiko	

Goldman	Sachs	har	i	partnerskabet	og	dennes	mål	med	Dong	Energy,	at	skabe	mest	

mulig	værdi	før	en	børsnotering	ved	hjælp	af	investeringer	og	omstrukturering,	kan	

der	på	baggrund	af	det	tidligere	analyserede	forhold	mellem	profit	og	likviditet	fore-

tages	 den	 kalkule,	 at	 Goldman	 Sachs	 ønsker	 at	 investere	 så	meget	 som	muligt	 og	

holde	 så	 lidt	 likviditet	 som	muligt.	 Dette	 skyldes,	 at	 investeringen	 af	 likviditet	 kan	

opnås	en	højere	profit.	Her	gås	dog	direkte	imod,	hvad	både	forsigtighedsefterspørg-

sel	og	transaktionsefterspørgslen	foreskriver	en	virksomhed	bør	gøre,	der	investerer	

med	henblik	på	forøget	risiko	og	profit,	men	da	staten	varetager	risikoen,	hvis	pro-

jektet	går	galt,	er	denne	satsning	næsten	uden	regning	og	derfor	kan	et	sådant	sce-

narie	ikke	udelukkes.	

9	Perspektivering	
Dette	afsnit	vil	forklare	yderligere	aspekter	og	tanker,	der	kunne	have	været	un-

dersøgt	 og	 analyseret	 i	 forbindelse	med	 rapporten.	Afsnittet	 ønsker	hermed	at	

skitsere	 en	 alternativ	 tilgang	 til	 genstandsfeltet,	 der	 kunne	 have	 været	 gået	 i	

dybden	med.	
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Hvis	New	Public	Management	 skulle	 bruges	 i	 en	 hypotetisk-alternativ	 rapport,	

ville	 denne	 beskæftige	 sig	med	markedskræfternes	 fremkomst	 i	 den	 offentlige	

sektor.	Her	kunne	rapporten	have	valgt	at	karakterisere	salget	af	aktier	 i	Dong	

Energy	som	værende	en	del	af	privatiseringsmodebølgen.	Her	kunne	dette	sam-

menspil	mellem	privat	og	offentlig	part	forstås	i	et	New	Public	Management	per-

spektiv	og	forsøgt	undersøgt	med	udgangspunkt	 i	den	privatiseringspolitik,	der	

indtræf	i	90’erne.	Her	kunne	Public	Choice	med	succes	inddrages	for	at	danne	en	

politologisk	 tilgang,	der	ville	kunne	belyse	de	politiske	aspekter	af	denne	kapi-

taludvidelse.	Der	kunne	 i	 en	 sådan	 rapport	have	været	 gået	 i	 dybden	med,	 om	

der	fra	den	Europæiske	Unions	side	bliver	dikteret,	at	medlemslandene	skal	ar-

bejde	mod	at	privatisere	statsejede	virksomheder	eller	blot	arbejde	mod	et	libe-

raliseret	frit	marked.		

Et	anden	aspekt,	der	også	kunne	have	været	nærliggende	at	benytte	modebølge-

fænomenet	og	New	Public	Management	begrebet	på,	er	hvorledes	beslutninger	

og	realisering	af	privatiseringer	har	påvirke	de	danske	politikeres	handlen	i	for-

bindelse	med,	at	Dong	Energy	blev	privatiseret.	Modebølgen	forskriver,	at	virk-

somheder	afspejler	og	henter	inspiration	fra	hinanden.	Offentlige	selskaber	hen-

ter	inspiration	fra	private	selskaber	og	dermed	lader	sig	privatisere.	Her	kunne	

det	have	været	aktuelt	at	anskue	Dong	Energy	salget	i	forhold	til	succeshistorier	

indenfor	samme	område.	Dette	kunne	ud	fra	et	komparativt	syn	afdække,	hvor-

for	Dong	Energy	sagen	netop	er	blevet	håndteret	som	den	blev.	En	anden	 inte-

ressant	 vinkel	 at	 undersøge	 kunne	 være,	 om	 der	 allerede	 i	 dannelsen	 af	 Dong	

som	et	offentligt	aktieselskab,	kunne	have	ligget	et	latent	ønske	fra	politisk	side	

om	at	 privatisere.	Der	 kunne	her	 undersøges,	 ud	 fra	 et	 historisk	 institutionali-

stisk	 retning,	 hvorledes	 aktører	handler	på	baggrund	af	 tidligere	 tiders	beslut-

ninger	og	på	den	måde	er	stigafhængige.		

	

Der	er	en	mosaik	af	parlamentariske	spørgsmål,	der	kunne	være	stillet	i	forlæn-

gelse	af		processen	omkring	Dong	Energy	og	Goldman	Sachs.	For	eksempel:	hvor-

for	 skulle	 en	beslutning	med	 så	 tilsyneladende	bred	 folkemodstand	 gennemfø-

res?	 Et	 svar	 på	 dette	 kunne	 måske	 afdække,	 hvorfor	 regeringen	 gennemførte	

kapitaludvidelsen,	 selvom	 denne	medførte	 store	 ideologiske-	 og	 politiske	 pro-

blemer	 for	 regeringspartneren	 Socialistisk	 Folkeparti.	 Yderligere	 kunne,	 også	
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undersøges,	hvorfor	Dansk	Folkeparti	skiftede	mening	i	 forhold	til	salget	under	

selve	processen?	I	forlængelse	af	sådanne	undren	kunne	havde	været	undersøgt,	

hvorledes	regeringen	håndterede	medier	og	bagland	i	forbindelse	med	valget	af	

Goldman	 Sachs	 som	 partner.	 Her	 kunne	 undersøges,	 hvilken	 framing,	 der	 har	

fundet	sted	i	medierne	fra	henholdsvis,	 for	og	imod	siden.	Ydermere	kunne	un-

dersøges	udlægningen	den	diskurs,	der	forsøgtes	skab	om	Goldman	Sachs,	hvor	

denne	blandt	andet	blevet	kaldt	en	finansgrib.		

Der	vil	også	i	forbindelse	med	Goldman	Sachs	kunne	undersøges	om	hele	proces-

sen	omkring	offentliggørelsen,	af	dem	som	partner,	forløb	på	en	sådan	måde,	at	

udfaldet	af	offentliggørelsen	 fik	maksimalt	udbytte	 for	staten.	Selve	 fremstillin-

gen	kan	få	betydning	for	måden	partnerskabet	bliver	modtaget	på.	Om	udfaldet	

kunne	have	været	anderledes,	hvis	det	var	blevet	præsenteret	på	en	anden	måde,	

vil	også	være	en	spændende	rapport.			

Der	er	i	rapporten	valgt	at	afgrænse	til	et	nutidigt	tidsperspektiv.	Hvis	der	i	ste-

det	 for	 dette	 var	 foretaget	 en	 analyse	 af	 tidligere	 eksempler	 på	 privatiserin-

ger/partnerskaber	vil	 der	være	et	 større	 antal	 cases,	 at	 konkludere	ud	 fra.	 Fra	

New	 Public	 Management	 og	 modebølge	 indenfor	 historisk	 institutionalisme	

kunne	der	også	analyseres	om	disse	retninger	har	konsekvenser	for,	at	flere	of-

fentlige	 selskaber,	 overgik	 til	markedskræfterne.	 Det	 er	 dog	 ikke	 sikkert	 at,	 et	

ændret	tidsperspektiv	vil	give	et	andet	resultat.	Det,	at	tidsperspektivet	ændres	

gør	 også,	 at	 virkeligheden	ændres.	 Derfor	 er	 det	 ikke	 sikkert,	 at	 der	 vil	 kunne	

sammenlignes	 med	 en	 situation	 fra	 1990erne,	 eksempelvis	 privatiseringen	 af	

TDC,	og	med	nutidens	kapitaltilførsel	i	Dong	Energy.		Derfor	giver	det	mere	me-

ning	med	et	smallere	 tidsperspektiv.	Det	 forsøg	der	 i	2008	blev	 foretaget,	hvor	

staten	valgte	at	annullere	børsnoteringen	af	Dong	Energy	 i	11	 time.	Her	kunne	

man	have	undersøgt	hvad	der	var	anderledes	i	2008	kontra	i	2014.	Specielt	med	

henblik	på	hvad	der	gjorde,	at	det	 i	2008,	af	staten,	blev	kaldt	en	privatisering,	

hvor	man	ønskede	at	børsnotere	uden	en	 finansiel	partner	og	det	partnerskab,	

der	opstod	mellem	staten	og	Goldman	Sachs	ved	kapitaludvidelsen	i	2014.								
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10	Konklusion	
Dette	 afsnit	 vil	 give	 en	 endelig	besvarelse	 af	 problemformuleringen	baseret	på	

den	viden,	der	er	opnået	ved	at	undersøge	rapportens	hypoteser.	

Den	første	hypotese	der	i	denne	rapport	blev	undersøgt	var:	”Partnerskabet	om	

Dong	 Energy	 skyldes	 statens	 ønske	 om	 at	 risikoallokere.”.	Det	 blev	 i	 rapporten	

konkluderet,	at	staten	påtog	sig	den	største	og	de	fleste	risici	 i	 forbindelse	med	

kontrakten	 frem	 mod	 en	 børsnotering.	 Overordnet	 set	 har	 staten,	 hvis	 denne	

skulle	have	handlet	som	en	egennytte	maksimerende	og	rationel	økonomisk	ak-

tør,	 ikke	 reelt	allokeret	de	 risici,	der	ud	 fra	et	 ”value	 for	money”	 foreskriver	at	

den	burde.	I	denne	sammenhæng	konkludere	rapporten	dog	også	i	diskussionen,	

at	årsagen	til	at	allokeringen	ikke	i	har	fundet	sted	måske	skal	findes	i,	at	Dong	

Energy	 inden	 samarbejdet	 havde	 fortaget	 nogle	 investeringsmæssige	 fejl,	 der	

havde	stillet	selskabet	i	en	økonomisk	vanskellig	situation.	Dette	betød,	at	Dong	

Energy	havde	akut	behov	for	kapital	for	at	skabe	ny	profit	og	sikre	deres	fremti-

dige	 investeringer,	hvilket	 ”tvang”	Dong	Energy	 til	at	påtage	sig	størstedelen	af	

ansvaret.	Yderligere	konkluderede	rapporten	også	i	denne	sammenhæng,	at	der	

ud	fra	et	”value	for	money”	perspektiv	her	kunne	konkluderes,	at	selvom	staten	

ikke	umiddelbart	havde	handlet	økonomisk	rationelt	i	forbindelse	med	den	kon-

traktmæssige	allokering	af	risiko,	kunne	noget	tyde	på	at	staten	overordnet	har	

forsøgt	at	egennytte	maksimere	ved	at	beholde	risici,	der	ville	kunne	have	forhø-

jet	prisen	og	mulighederne	i	et	finansielt	partnerskab.	Af	samme	grund	kan	den	

første	hypotese	ud	fra	et	risiko	allokeringsmæssigt	teoretisk	syn	afkræftes,	men	

der	kan	spekuleres	i	at	en	mere	inkluderende	analyse	måske	kunne	have	bevist	

at	staten	alligevel	havde	håndteret	risikoen	økonomisk	rationelt.	

Den	 anden	hypotese:	 ”Partnerskabet	mellem	den	danske	stat	og	Goldman	Sachs	i	

forbindelse	med	Dong	Energy	skyldes	statens	ønske	om	at	opnå	fordelene	forbun-

det	med	det	 finansielle	partnerskab.”	 er	 i	 rapporten	 konkluderet,	 som	 værende	

valideret.	Her	medføre	Goldman	Sachs	som	partner	næsten	alle	de	fordele	teori-

en	foreskriver,	at	der	kan	opnås	ved	at	indgå	i	et	finansielt	partnerskab.	Her	fast-

slog	 rapporten,	 at	Goldman	Sachs,	 som	repræsentant	 for	den	private	markeds-

orientering	 og	 incitament	 struktur,	 gennem	 administrativ	 indflydelse	 i	 Dong	
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Energy	 vil	 muliggøre	 innovation,	 kostminimering	 og	 effektmaksimering	 med	

henblik	på	at	øge	Dong	Energys	værdi	frem	mod	en	mulig	børsnotering.	Ligele-

des	blev	der	konkluderet,	at	hvis	staten	agerer	økonomisk	rationelt,	i	den	teore-

tiske	angivne	forstand,	vil	denne	udnytte	Goldman	Sachs	som	finansiel	partner	til	

at	tage	en	mere	tilbagetrukket	og	administrativ	rolle	i	Dong	Energy.	Konkret	op-

nås	denne	 fordel	ved,	at	Goldman	Sachs	 får	 indflydelse	over	væsentlige	beslut-

ninger,	 hvilket	 er	 sket	 med	 henblik	 på	 at	 udnytte	 den	 kompetence	 Goldman	

Sachs	besidder	både	i	henhold	til	investeringer	og	børsnoteringer.	Det	er	ud	fra	

overstående	 opnåede	 fordele,	 at	 der	 kan	 konkluderes,	 at	 der	meget	 vel	 kunne	

være	 tale	om,	at	partnerskabet	er	 indgået	 for	at	opnå	de	 fordele,	der	er	ved	et	

finansielt	partnerskab.	Denne	konklusion	baseres	også	på	rapportens	forståelse	

af,	hvordan	stater	med	et	økonomisk	rationelle	og	egenyttemaksimerende	ratio-

nale	vil	vælge	den	tilgang	til	et	partnerskab	der	skaber	flere	fordele	end	ulemper.	

Hypotesen	kan	derfor	bekræftes.		

Den	tredje	og	sidste	hypotese:	”Staten	har	valgt	at	sælge	aktier	i	Dong	Energy	for	

at	skaffe	mere	likviditet	i	virksomheden?”.	Konklusionen	på	den	sidste	hypotese	er	

mere	inkonklusiv,	da	der	gennem	benyttelsen	af	det	operationaliserede	koncept	

”likviditet”	i	forhold	til	Dong	Energys	underskud	er	små	udsving,	der	dog	er	svæ-

re	at	kunne	forbinde.	Ydermere	fastslog	placeringen	af	Dong	Energys	i	tabel	5,	at	

underskuddet	 i	 Dong	Energy	 havde	 begrænset	 virksomhedens	mulighed	 for	 at	

genere	 profit	 og	 derfor	 havde	 stillet	 virksomheden	 i	 valget	mellem	 at	 benytte	

virksomhedens	 likviditet	 til	 investeringer	eller	 få	 en	kapitaltilførsel.	Rapporten	

kan	 hermed	 på	 baggrund	 af	 det	 undersøgte	 konkluderet,	 at	motivet	 for	 salget	

ikke	 direkte	 har	 været	motiveret	 i	 ønsket	 om	merlikviditet,	men	 samtidig	 har	

salget	sikret,	at	Dong	Energy	ikke	har	været	tvunget	til	at	sælge	ud	af	deres	likvi-

ditet.	Hermed	kan	hypotesen	falsificeres,	men	sammenhængen	mellem	likviditet	

og	salget	kan	dog	til	dels	udlægges	som	værende	eksisterende.		

På	 baggrund	 af	 denne	 tredelte	 konklusion	 vil	 rapporten	 nu	 forsøge	 at	 besvare	

den	overordnede	problemformulering.		

Hvorfor	har	staten,	ud	fra	et	økonomisk-	og	rationelt	udgangspunkpunkt,	valgt	at	

indgå	i	et	partnerskab	om	Dong	Energy.	
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Der	 vil	 nu	 blive	 konkluderet	 på	 ovenstående	 problemformulering	med	 afsæt	 i	

rapporten.	Her	er	det	 især	sammenspillet	mellem	risikoallokering	og	det	 finan-

sielle	partnerskab,	der	er	essentielle	med	henblik	på	at	forstå,	hvorfor	staten	har	

valgt	at	indgå	i	et	partnerskab	om	Dong	Energy.	Her	finder	rapporten,	at	staten	

ved	Finansministeriet	har	ønsket	at	udnytte	Goldman	Sachs	kapital	og	ekspertise	

i	relation	til	Dong	Energy	og	en	senere	børsnotering.	Dette	bliver	opnået	ved,	at	

Goldman	 Sachs	 får	 en	 række	 nøglepositioner	 i	 virksomheden,	 der	 medfører	

medbestemmelse	 i	 alle	 essentielle	 beslutninger	 i	 forhold	 til	 børsnoteringen.	

Goldman	Sachs	ekspertise	og	kapital	er	dog	kommet	med	en	pris.	Her	har	staten	

skulle	påtage	sig	de	største	risici	 for	at	holde	prisen	 for	Goldman	Sachs	kapital	

lav	og	yderligere	har	staten	måtte	acceptere	en	afbetalingsordning	 i	 form	af	en	

rentesats	på	store	dele	af	Goldman	Sachs	investering.	Denne	ordning	konklude-

res	som	værende	en	rationel	handlen	og	kan	ende	som	en	god	forretning	for	sta-

ten,	hvis	Goldman	Sachs	præstere	at	skabe	en	merværdi	i	Dong	Energy.	Men	som	

tidligere	udlagt	kan	Statens	garantier	for	uforudsete	udgifter	og	en	potentiel	fia-

sko	op	mod	børsnoteringen	skabe	et	asymmetrisk	interesseforhold,	da	Goldman	

Sachs	vil	være	motiveret	til	at	løbe	støre	chancer	for	at	skabe	et	større	afkast,	da	

disse	ikke	har	meget	at	tabe.			

En	økonomisk	approach	til	det	delvise	slag	af	Dong	Energy	til	Goldman	Sachs.	

An	economical	approach	to	the	partial	sale	of	Dong	Energy	to	Goldman	Sachs.	
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