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Baggrund
Det er regeringens mål at skabe gode rammevilkår for erhvervslivet.
De erhvervsdrivende fonde spiller en vigtig rolle i dansk erhvervsliv, fordi de ofte er moderselskab for og dermed helt eller delvist ejer nogle af landets største selskaber opgjort
på indtjening, omsætning, antal ansatte og markedsværdi. Fondskonstruktionen kendes i
en række lande, men erhvervsdrivende fonde har en særlig stor betydning i Danmark, ikke mindst blandt de største virksomheder. Mangfoldigheden er dog samtidig stor, og der
er mange forskelligartede erhvervsdrivende fonde med formål, der spænder vidt. Der er i
dag 1.325 erhvervsdrivende fonde i Danmark.
Erhvervsdrivende fonde er selvejende institutioner uden en ejerkreds. De ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig for, at fonden ledes i overensstemmelse med vedtægterne/fundatsen. Det betyder, at der fx ikke er en generalforsamling, der fører tilsyn med
bestyrelsens varetagelse af fondens forhold. Til at føre tilsyn er der derfor oprettet offentlige fondsmyndigheder. Erhvervs- og vækstministeren ved Erhvervsstyrelsen er
fondsmyndighed for fonde, hvis formål er ren erhvervsaktivitet, mens justitsministeren
ved Civilstyrelsen er fondsmyndighed for fonde med både erhvervs- og almene formål.
De erhvervsdrivende fonde er reguleret i lov om erhvervsdrivende fonde, og den nuværende lovgivning er i vidt omfang fra 1985.
I 2009 vedtog et bredt flertal i Folketinget en grundlæggende reform af selskabslovgivningen, således at der for aktieselskaber og anpartsselskaber er en ny og moderniseret selskabslovgivning.
Lov om erhvervsdrivende fonde bygger på en række punkter på den tidligere selskabslovgivning. Den gennemførte reform af selskabsreguleringen afføder derfor et naturligt
behov for at se nærmere på, hvilken betydning selskabsreformen har i forhold til reglerne
for erhvervsdrivende fonde.
Samtidig har udviklingen generelt betydet et øget fokus på ansvarlighed, åbenhed og god
virksomheds- og ledelseskultur. Det gælder fx i forhold til corporate governance (god
selskabsledelse), hvor børsnoterede selskaber i dag følger en række principper omkring
god selskabsledelse. Samtidig er de ca. 1.100 største danske virksomheder forpligtet til i
deres årsregnskaber at oplyse om virksomhedens CSR-indsats (virksomhedernes samfundsansvar).
I de seneste par år har der været rejst spørgsmål vedrørende gennemsigtigheden og tilsynet med de erhvervsdrivende fonde, herunder rammerne for ledelsen, dens sammensætning og uafhængighed.

Side 2 af 2

Endelig er det vigtigt for vækst- og erhvervsudvikling i Danmark, at fondsmodellen også i fremtiden anses for attraktiv.
Det er på denne baggrund regeringens hensigt at gennemføre en modernisering af fondslovgivningen. Til forberedelse heraf nedsættes der et udvalg, som skal komme med forslag til en modernisering af erhvervsfondslovgivningen.
Udvalgets opgaver
Hensigten med moderniseringen er, at reguleringen af de erhvervsdrivende fonde skal
være effektiv og tidssvarende og skabe gode, tidssvarende rammer for erhvervsmæssig
udvikling via fondsejerskabsmodellen.
Udvalget skal i forbindelse med sit arbejde tage udgangspunkt i selskabsreformen og den
generelle udvikling i forhold til åbenhed og god virksomhedskultur.
Udvalget skal belyse og vurdere:
•
•
•
•

om den nuværende lovgivning giver tilstrækkelige fremtidssikrede rammer for, at
fondsmodellen er attraktiv og fortsat kan bidrage til vækst og erhvervsudvikling,
hvilke konsekvenser moderniseringen af selskabslovgivningen bør have for de
erhvervsdrivende fonde,
behovet for styrkelse af reglerne vedrørende gennemsigtighed, uafhængighed, ledelse og samfundsansvar,
behovet for at styrke det offentlige tilsyn med erhvervsdrivende fonde.

Udvalget skal udarbejde udkast til ændring af lov om erhvervsdrivende fonde og eventuelt udkast til anbefalinger til god fondsledelse, såfremt nogle forhold egner sig bedre til at
blive reguleret via anbefalinger end ved egentlige lovregler. Arbejdet afholdes inden for
eksisterende økonomiske rammer.
Til brug for udvalgets arbejde vil Erhvervsstyrelsen foretage en undersøgelse af en række
forhold i de erhvervsdrivende fonde.
Skatteregler for fonde og de særlige regler for rent almennyttige fonde ligger uden for
udvalgets kommissorium.
Sammensætning
Erhvervs- og vækstministeren udnævner formanden og medlemmerne af udvalget. Udvalget består af 1 formand, 3 repræsentanter for offentlige myndigheder, 8 sagkyndige
medlemmer (advokater, revisorer, forskere og personer med viden og erfaring fra erhvervsdrivende fonde) samt 4 repræsentanter fra organisationer.
Tidshorisont
Udvalget skal aflevere rapport til erhvervs- og vækstministeren inden udgangen af 2012.

