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Baggrund og formål Sådan forstår vi public affairs

I TrygFonden bidrager vi til, at alle i Danmark kan tage 
ansvar for egen og andres tryghed.

Vi går løbende i dialog med:

Tryghed i Danmark er en fælles sag, som ingen kan løse alene. 
Andre organisationer, foreninger, universiteter og 
uddannelsesinstitutioner, samt forskellige niveauer af det 
politiske system, arbejder for det samme mål. 

At arbejde med public affairs er en naturlig
og integreret del af TrygFondens almennyttige
arbejde med henblik på at indfri vores mission om,
at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Politikere

Embedsmænd

Interesse-
organisationer

Meningsdannere

Vidensinstitutioner

Andre samfunds-
interessenter

Dialogen tager vi med henblik på at skabe strukturelle forandringer 
inden for vores strategiske indsatsområder. 
Det kan fx ske i form af påvirkning af praksis, regler, strukturer og 
lovgivning.
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Principper
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Vi arbejder uafhængigt
Vores public affairs-arbejde i de konkrete almennyttige indsatser 
bygger på målsætningen om at fremme trygheden i Danmark og 
på princippet om at være uafhængige af politiske og økonomiske 
interesser i vores almennyttige arbejde. 

Vi er åbne om vores arbejde
Vi er åbne omkring, hvornår vi anvender public affairs, og 
hvilke forandringer vi ønsker at skabe. Vi holder ikke 
møder, som vi ikke kan tåle at fortælle omverdenen om. 
Og vores resultater, viden og metodik er som 
udgangspunkt tilgængelig for alle. Som hovedregel 
varetager vi selv dialogen i vores public affairs-arbejde og 
ved brug af eksterne konsulenter foregår dette med 
tydelig markering af TrygFonden som afsender. 

Vi arbejder strategisk 
Målene i vores strategi sætter rammen for vores 
almennyttige arbejde. For hver indsats vurderer vi, om 
public affairs er et egnet virkemiddel og kan bidrage 
effektivt. Vi målretter vores public affairs-arbejde, så det 
tilpasses det relevante behov i de forskellige projekter og 
indsatser.

Vi står på viden
Vi baserer vores almennyttige arbejde på den bedst 
tilgængelige viden, ikke på holdninger. Målet med vores 
public affairs-indsatser er at anvende og fremme viden som 
baggrund for konkrete tryghedsfremmende løsninger eller 
som bidrag til oplysning, debatter og beslutningsprocesser 
om tryghed i samfundet. 

Vi involverer og samarbejder
Når vi inddrager public affairs som virkemiddel i vores 
almennyttige arbejde, går vi i dialog med relevante parter og 
interessenter med henblik på at understøtte 
tryghedsfremmende løsninger. Vi lytter til perspektiver fra 
mange sider, da det bidrager til at skabe de bedste løsninger.  



Børn og unge skal  udfolde deres 
potentiale

Voksne skal kunne leve et 
trygt og sundt liv

Et trygt ældreliv

Tryghed i hverdagen Stærke rammer for tryghed

TrygFonden vil arbejde for, at alle børn og 
unge kan leve et liv, hvor der er plads til 
dem. Et liv, hvor de trives fysisk, mentalt 
og socialt og rustes til uddannelse, så de 
kan udfolde deres potentiale og leve et 
godt og sundt liv.

TrygFonden vil arbejde for, at 
flere voksne kan realisere og 
fastholde en sund livsstil, have et 
trygt arbejdsliv og deltage i 
positive fællesskaber.

TrygFonden vil arbejde for et trygt 
ældreliv med flere gode leveår og en 
højere livskvalitet for pårørende til 
svækkede ældre.

TrygFonden vil aktivere alle i 
Danmarks evne og lyst til at træde 
til og hjælpe – og tillid til at andre 
træder til, når der er behov. 

TrygFonden vil øge danskernes tillid 
til og deltagelse i civilsamfund og 
demokrati og medvirke til at skabe 
en god offentlig debat om tryghed.

TrygFonden arbejder med fem overordnede mål, hvor vi kan se muligheder for at skabe mere tryghed i Danmark, og hvor vi vil bidrage til at 
gøre en meningsfuld og målbar forskel.  Vores public affairs-arbejde er knyttet til at realisere disse mål: 

Det arbejder vi for
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Tre eksempler på projekter, der indeholder public affairs

TrygFonden arbejder sammen med 
Kræftens Bekæmpelse for, at ingen børn 
og unge ryger i 2030, og at færre end fem 
pct. af voksne ryger. Arbejdet med at 
påvirke rammer og regler på området har 
bl.a. medført dialog med 
folketingspolitikere med henblik på at 
opnå politisk opbakning til initiativet.  
Som resultat er der fx indført 
prisstigninger og krav om neutral 
indpakning af cigaretter.

Sammen med Akutberedskaberne i hele 
landet arbejder TrygFonden for, at flere 
får livreddende førstehjælp og overlever 
et hjertestop uden for hospital - med 
hjælpen fra frivillige hjerteløbere. 

Det sker i dialog og samarbejde med 
regionerne med henblik på løbende at 
ændre praksis på området og etablere de 
fælles rammer for indsatserne. Siden 
2017 har mere end 140.000 tilmeldt sig 
som hjerteløbere. 

Partnerskabet Plus på kontoen mellem 
TrygFonden og Forbrugerrådet Tænk har 
bidraget til at pege på behovet for ny 
lovgivning omkring krav til forbrugslåns-
og kviklånsvirksomheder samt et øget fokus 
på regulering af kviklån. 
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Sådan træffer vi beslutninger
Repræsentantskab
Vi er demokratisk ledet, og det er vores medlemsvalgte repræsentantskab, der som øverste 
myndighed lægger rammerne for TrygFondens arbejde, herunder godkender den årlige 
bevilling til TrygFonden. Repræsentantskabet tager desuden stilling til TrygFondens regionale 
donationer i fem regionale råd. Repræsentantskabet tager ikke beslutninger om TrygFondens 
public affairs-arbejde. 

Bestyrelse
Bestyrelsen fastlægger den konkrete strategi for TrygFonden – senest TrygFondens 2030 
strategi ”Sammen skaber vi tryghed”. Strategien behandles og godkendes af 
repræsentantskabet. Bestyrelsens Bevillingsudvalg tager stilling til TrygFondens 
landsdækkende donationer samt større partnerskaber. Bestyrelsen gennemgår en gang om 
året public affairs-principperne og drøfter løbende TrygFondens public affairs-indsatser af 
større strategisk omfang.

Direktion og medarbejdere
Direktionen og TrygFondens underdirektører har ansvaret for den daglige ledelse af 
TrygFonden og samarbejder med organisationen om at eksekvere TrygFondens strategi, 
herunder udmøntningen af TrygFondens public affairs-arbejde. 

Partnerskaber
TrygFonden indgår i en række partnerskaber og øvrige samarbejdsrelationer. Mulige public 
affairs-opgaver i disse varetages i dialog parterne imellem.

7


	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Principper
	Det arbejder vi for
	Dias nummer 6
	Sådan træffer vi beslutninger

