
 
 
 
 
 
 
Hjørring den 30.6 2022 
 
Pressemeddelelse i forbindelse med årsregnskab 2021 
 

EKKOfonden sætter en ny kurs 
 
EKKOfonden har i 2021 sat en ny kurs for fonden, der nu rådgiver og udvikler sociale 
tilbud i den private sektor. Fonden har netop offentliggjort regnskab for 2021, der 
viser en solid kapital som ballast for den nye strategi.  
 
”Vi har i EKKOfonden en lang erfaring med at udvikle og drive sociale tilbud, der er 
kendetegnet ved høj kvalitet for borgerne og en solid drift og økonomi. Den erfaring tager vi 
med, når vi nu rådgiver og udvikler sociale tilbud,” siger Torben Reese, der er 
bestyrelsesformand for EKKOfonden.  
 
EKKOfonden har netop offentliggjort sit årsregnskab for 2021. Det viser et resultat på 82 mio. 
kr. og en egenkapital på 121 mio. kr. 
 
Baggrunden for den nye strategi er, at EKKOfonden i maj 2021 solgte alle sine sociale tilbud 
for fremover at fokusere på rådgivning og udvikling af private samt fondsejede sociale tilbud. 
EKKOfonden driver altså ikke længere egne sociale tilbud. 
 
”Vi ser en meget stor værdi i, at der i samfundet findes et bredt udbud af sociale tilbud til 
psykisk og socialt sårbare mennesker. Ikke alle passe ind i de samme rammer. De private og 
fondsejede tilbud har ofte en større fleksibilitet og kan hurtigt tilpasse rammerne. Derfor er 
det en vigtig opgave at styrke den del af den sociale sektor. Og det er en opgave, som vi i 
EKKOfonden tager på os,” siger Torben Reese. 
 
Tre fokusområder i ny strategi 
EKKOfonden har i 2021 udviklet en ny strategi samt en række nye produkter og 
rådgivningstilbud. Fonden har etableret et ledelsesteam til at eksekvere den nye strategi. 
 
Strategien for EKKOfonden har tre fokusområder inden for det socialpædagogiske område. 
Det ene fokusområde er ejendomme og dækker over køb, salg, udvikling og udlejning af 
ejendomme Det andet fokusområde er rådgivning inden for ledelse, virksomhedsudvikling og 
myndighedsområdet. Og det tredje er driftsopgaver, som fx erhvervsservice og 
økonomistyring. 
 
”Mange sociale tilbud har et stort potentiale for at styrke og udvikle virksomheden. Men når 
man som leder er optaget af drift og pædagogisk faglighed, så kan det være svært at udvikle 
virksomheden og løbende tilpasse den til de nye krav fra myndigheder og kunder. Her kan vi 



med vores erfarne profiler bidrage til at styrke tilbuddets kvalitet, drift og ledelse, og vi kan 
bidrage til at skabe vækst. Derved kan virksomhederne gøre en forskel for endnu flere 
borgere,” siger Torben Reese. 
 
Vil købe og udvikle ejendomme til det socialpædagogiske område 
Mange af de fondsejede og selvejende socialt tilbud har i dag svært ved at finansiere køb af 
ejendomme, når de vil udvikle virksomheden gennem nye tilbud. Det skyldes, at det som fond 
og selvejende tilbud er svært at optage bank- og realkreditlån. Samtidig har de sociale tilbud 
svært ved at finde egnede udlejningsejendomme.  
 
Det hindrer ofte disse tilbud i at kunne udvikle virksomheden og skabe flere pladser til 
udsatte borgere.  
 
”EKKOfonden har lang erfaring med at købe, udvikle og drive ejendomme inden for det 
socialpædagogiske område. Samtidig har vi en solid egenkapital, der gør det muligt for os, at 
købe og udvikle ejendomme, som er velegnede til drift af sociale tilbud,” siger Torben Reese, 
der ser iværksættere inden for det sociale felt som afgørende for at løse mange af de aktuelle 
udfordringer i velfærdssamfundet. 
 
EKKOfonden har derfor for nylig støttet både en artikelserie og podcastserie om sociale 
iværksættere hos det nystartede medie Socialt Indblik.  
 
”Sociale iværksættere bidrager til at udvikle velfærdssamfundet. Entreprenørskab har altid 
været en vigtig del af EKKOfondens DNA. Vi har fra starten været dygtige iværksættere. Nu 
bruger vi den viden og erfaring til at hjælpe andre sociale iværksættere til vækst, så de kan 
gøre en forskel for endnu flere borgere,” siger Torben Reese. 
 
 
 
 
 
 
 


