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Kært barn har mange navne…..
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Corporate

Social

Responsibility

Samfundsansvar

Bæredygtighed



4

Samfundsansvar
på den store klinge

værdier
kulturmåling hvert 2. år

adfærdskodeks
årlig bestyrelsesevaluering

følger god fondsledelse

transparensmålsætning

etiske retningslinjer for investeringer

årlig stikprøvevis forvaltningsrevision uddelinger
ekstern rådgivning og sparring effektmålinger

bestyrelsens arbejdsgrundlag og årshjul
UN Global Compact

whistleblower x 2
juridisk vurdering af almennyttighed i støttede projekter

ekstern temperaturmåling af fondenes governance

skattekodeks

bæredygtighedsguide til ansøgere
ekstern vurdering af IT- og cybersikkerhed

politik for dataetik
bæredygtighedsrådgivning til støttemodtagere

succession planning i bestyrelse og direktion
ESG-nøgletal



Fokus på fondens egne forhold: ESG-nøgletal fra 2021
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Inspiration fra rapportering i finansielle virksomheder og S-nøgletal fra Finansforeningen / FSR
Behov for 
eksternt 
review?

Kan vi lade være? Passer ESG-
nøgletallene 

til fonde?
Vi skal vel selv gøre det, 

vi beder andre om?



Øget fokus på ESG i 
Nordea-fondens uddelinger



Fra gode hensigter til konkrete handlinger

Bevidsthed om bæredygtighed
• Nordea-fonden vil bidrage til ansøgeres metodiske 

arbejde med bæredygtighed

• Et kriterium for støtte er, at ansøger har gjort sig 
relevante overvejelser om projektets aftryk

• Forventningerne til bæredygtighedens tyngde og 
vægtningen mod E, S og G afhænger af 
ansøgningens karakter dvs. ansøgt beløb og 
projekttype

7

OnTrail, DGI
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Hvad gør vi så?
• Miniguide til bæredygtighed: Tips til konkrete 

handlinger i forhold til fællesskaber, materialer og 
ressourcer og lokal sammenhængskraft

• Gode råd om bæredygtighed: Erfaringer fra 77 
mindre projekter

• Opkvalificering af fondens medarbejdere til 
dialogen med ansøgere og støttemodtagere. Men vi skal 
ikke være eksperter.

• Tilknytning af ekstern rådgiver som kan sparre 
med fondens medarbejdere og projektejere om valg af 
metode og målsætninger for bæredygtighed.
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TVIS MØLLE
FSC certificeret byggeri
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FRØSNAPPERUNIVERSET
Genbrug
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ETABLERING AF NY NATUR
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GAME STREET MEKKA
Børn og unge med i udviklingen

16



17



Vi bliver hele tiden klogere…
18



En rejse der kun lige er begyndt
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E GS



• Hvordan understøtter vi bedst ansøgere og støttemodtagere?

• Hvordan balancerer vi mellem E, S og G?

• Hvordan ser vi bag om skåltalerne uden at være eksperter?

• Hvordan håndterer vi ekstra omkostninger – tid og ressourcer?

• Hvor meget skal dokumenteres – hvordan følger vi ESG i projekterne uden at skabe unødig 
bureaukrati?

• Hvordan formidler vi det?

• Hvordan afrapporterer vi til omverden?

Og der er hele tiden nye spørgsmål
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• Energikrisen sætter skub under den grønne omstilling?

• Fremtidens frivillige?

• Endnu større mangfoldighed i brugergrupper?

• Øget fokus på G’et – mere fokus på governance og ledelse?

Hvad er næste skridt i ESG?
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FOKUS PÅ ESG BLIVER 
KUN STÆRKERE
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