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HVAD ER FONDENES VIDENSCENTER?

FONDSDANMARK I TAL

HVORFOR ER DET RELEVANT FOR JER?

ANALYSE AF FONDES BEVILLINGER TIL 
VIDENSKABELIGE FORMÅL
- Kom med flere forslag til, hvad vi kan undersøge

SPØRGSMÅL?



Hovedbudskabet!
Vi er sat i verden for at sikre et højt vidensniveau om 
fondene og deres arbejde.

Vi vil gerne vide, hvilken viden, I efterspørger.

Og vi vil gerne dele den, viden vi har.





Vi bor her

Fondenes Videnscenter
c/o Spaces Copenhagen 
Ny Carlsberg Vej 80
1799 København V
www.fondenesvidenscenter.dk

Et trepersoners sekretariatet
Fuldtallig siden oktober 2018



Medlemsforening stiftet i 2017 

Vi har 38 medlemmer – flere på vej

Medlemmerne er meget forskellige i forhold til
- Størrelse
- Organisationsform
- Støtteområder
- Arbejdsmetoder

Alle er almennyttigt uddelende

Vores medlemmer står for:

75 % af alle bevilgede fondsmidler 

88 % af bevillingerne til videnskabelige formål

80 % af bevillingerne til kulturelle formål

60 % af bevillingerne til sociale formål.



”Fra diskrete velgører til synlige samfundsaktører”
(Titel på bog af Birgitte Boesen fra 2018 om fondenes udvikling)
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De 200 største fonde stod for 38.305 af bevillingerne. Mens de 
resterende 3.988 foretog i alt 48.958 bevillinger 
– svarende til 56 %

De 200 største fonde bevilligede 16,1 mia. kr. i 2017. Svarende til 95 % af de 
samlede midler  3.988 bevilgende fonde gav de resterende 909 mio. kr.

Fondsdanmark i tal (2017)
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Bevilgede midler (mio. kr.) fordelt på formål i 2017
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Vi indsamler og analyserer viden om 
fondene og deres arbejde

Vi formidler viden til 
medlemmerne og omverdenen

Og vi er et mødested for vores 
medlemmer, der giver let adgang til 
ny viden og videndeling samt 
netværk med andre fonde 

Hvad laver vi?



Side 10

Analyser Notater og fakataark

Seminarer, 
debatter og 
workshops

De lovgivningsmæssige rammevilkår 
for fondenes arbejde. 

Fondene som organisationer 
(ledelse, vedtægter mv)

Fondenes metoder og 
aktiviteter inden for de tre 
største støtteområder:

• Videnskab

• Social

• kultur 

Den samfundsmæssige 
værdi af  fondenes virke. 

Fire tematiske 
fokusområder

Se mere på 
www.fondenesvidenscenter.dk



Hvorfor er det relevant for jer?

Vi ønsker at være en videnshub for alle med faglig interesse i 
fondene. Det kan vi kun være gennem en tæt dialog med 
omverdenen.

Vi vil gerne vide mere om modtagerne af fondens bevillinger

• Hvad er de generelle effekter af fondenes støtte?

• Hvilke udviklingspotentialer er der for fondenes støtte?

• Osv. 

Vi vil gerne vide, hvilken viden, I efterspørger

• ?

Og vi vil gerne dele den, viden vi har

• Analyser, notater og seminarer

Vi taler ikke på vegne af  fondene, 
men vi taler gerne om dem



Hvilken viden efterspørger I?

Brug et par minutter til at tænke selv eller tale med 
sidemanden og notere lidt ned.



To analyser på vej

Analyse af  fondes bevillinger til 
videnskabelige formål 
(Udkommer efter sommerferien)

Analyse af  fondenes arbejde i forhold til  
FN’s verdensmål
(Udkommer før sommerferien)



Foreløbige tal fra analysen

Analyse af  bevillinger
til videnskabelige formål



2016 2017 %-ændring

Bevillinger (antal) 5.463 6.495 19%

Bevilgede midler (mio. kr.) 7.915 9.253 17%

Udbetalte midler (mio. kr.) 3.637 3.936 8%

Bevillinger og udbetalinger til videnskabelige 
formål (antal og mio. kr.)

Kilde: Danmarks Statistik, løbende priser



Hvilke forskningsområder fik fondenes 
bevillinger i 2016 og 2017? (mio. kr.)
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Hvem var modtagerne? 

Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger

91%

4% 0% 3% 2% 0%

Offentlige institutioner Individuelle personer Private virksomheder mv.
Foreninger og organisationer Interne donationer Andet



Eksempel: Midler til forskning på sygehusene i 
Region Hovedstaden (mio. kr.)

Kilde: Aktindsigt ved Center for Økonomi, Koncernregnskab, Region Hovedstaden

2016 2017

Offentlige midler
357,6

(33%)

380,7

(32%)

Private fonde
444,6

(41%)

495,7

(41%)

Private virksomheder
282,4

(26%)

318,7

(27%)

Total 1.084,6 1.195,2



Eksterne finansierede FoU-omkostninger til 
humaniora fra 2010-2016 (mio. kr.)
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Kontakt os!

Jacob Møller Overgaard
jmo@fondenesvidenscenter.dk

Og følg os på
LinkedIn: www.linkedin.com/company/fondenes-videncenter
Twitter: @FondenesV
Web: www.fondenesvidenscenter.dk



Spørgsmål?


