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Fondskonferencen 2017, 16. november, PwC.

Steen Riisgaard, næstformand for 
Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden.

Fondenes
samfundsansvar
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Novo Nordisk Fonden er en uafhængig dansk fond, der driver 
erhverv og yder støtte til videnskabelige, humanitære og
sociale formål.

Novo Nordisk Fonden har to formål:

• Fonden skal udgøre et stabilt fundament for den 
erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, der 
drives af selskaberne i Novo Gruppen.

• Fonden skal yde støtte til videnskabelige, humanitære og
sociale formål.

Over de seneste år har fonden øget sine uddelinger markant, 
således at fonden i 2016 bevilgede i alt 4,2 mia. kr. og 
udbetalte 1,1 mia. kr til formål, der gavner samfundet. 

Novo Nordisk Fonden
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Kort om Villum Fonden
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VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning 

samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2016 uddelte VILLUM 

FONDEN 902 millioner kr.

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. 

VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et 

bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.
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Hvad er fondes 
(samfunds)ansvar?
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Fundatsen
(vedtægterne)

Lovgivningen

Myndighederne

Basis
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Bevillingsområder 

og modtagere

Økonomi og 

arbejdspladser

Interessenter

Politikere og 

beslutningstagere

Offentligheden

Samfundsansvar er fondenes 
”license to operate”
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Fondenes rolle og 
betydning er under 
hastig forandring 
(udvikling)

Hvorfor?
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Øgede 
uddelinger
(16 mia. i 2016)

Stigende 

erhvervsaktiviteter
8% af beskæftigelsen

50% af børsværdien

60% af forskningsindsatsen
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Pres på 
velfærdsstaten 
(flere vil have mere)

Besparelser
(forskning, sundhed, kultur…)
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Mere fokus på samarbejde
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Fonde

• Politikere

• Myndigheder

• Medier

• Interesseorganisationer

• Eksperter

• Fondene selv
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Transparens

Effektivitet

Afledt effekt

Fondes 
ansvarlighed
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Fondstrends

Fra

• Reaktive

• Brede

• Fyrtårnsprojekter

• Alene

Til

• Proaktive

• Fokuserede

• Adaptiv, vedholdende og holistisk

• Partnerskaber
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Impact og forankring
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Ledetråde

• Ydmyg og modig

• Intentional, systemic, adaptive

• Excellence, ambition, collaborative
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• Problemerne er komplekse 
De kræver ofte bearbejdning fra 
flere sider

• Afledte effekter kan give store 
udfordringer

Holistisk tilgang
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Tre niveauer af 
vurdering af 
impact
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Direkte 

impact
Afledt

impact

Indirekte 

impact
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Når fondene forlader de trygge rammer
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Steno centre
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• Fonde kan tillade sig at eksperimentere

• Vi skal tænke og investere langsigtet

• Vi er en del af samfundet. Vi står ikke udenfor.

• Vi bør være både ydmyge og modige

• Vi skal blive bedre til at samarbejde

Afsluttende 
overvejelser
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Tak for venlig 
opmærksomhed


