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Ansvarlig lobbyaktivitet 

Sampension-fællesskabet anerkender selskabers legitime behov for at forholde sig aktivt til udformningen af 
lovgivning og anden regulering, der har indflydelse på deres virksomhed. 

Selskaber kan med deres ekspertise og resurser bidrage til, at væsentlige politiske beslutninger belyses bedst 
muligt, til gavn for hele samfundet. Lobbyaktivitet kan dermed, når den udøves ansvarligt, være med til at 
sikre et bedre samfund til gavn for alle. 

Principperne nedenfor redegør for fællesskabets stillingtagen til selskabers lobbyaktiviteter og vil blive lagt til 
grund, når administrationen i konkrete sager skal vurdere, om et selskab optræder ansvarligt, og, hvor 
relevant, i administrationens dialog med selskaber og ved stemmeafgivelse på generalforsamlinger. 

Hvad er ’lobbyaktivitet’ 

Fællesskabet definerer ’lobbyaktivitet’ som enhver organiseret aktivitet, der har til formål at påvirke politikere 
eller myndigheder med henblik på at fremme et eller flere selskabers interesser i forbindelse med udformning 
af lovgivning eller anden regulering. 

Ansvarlig lobbyaktivitet  

Selskaber har en generel forpligtelse til at tilrettelægge deres aktiviteter, så de er samfundsmæssigt 
ansvarlige, herunder med det nødvendige fokus på selskabernes miljø- og klimamæssige aftryk, sociale 
indvirkning og god selskabsledelse  

Det omfatter også selskabernes lobbyaktiviteter. 

Et selskabs lobbyaktiviteter bør således udøves under hensyntagen til internationalt anerkendte principper og 
retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd og bæredygtig udvikling. Det gælder særligt FN’s Verdensmål, 
FN’s Parisaftale og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.  

Lobbyaktivitet anses dermed for ansvarlig, hvis de interesser, der søges fremmet med lobbyaktiviteten, er 
forenelige med de overordnede principper og retningslinjer, der er angivet ovenfor.  

Omvendt, vil det ikke være ansvarlig lobbyaktivitet, hvis et selskab aktivt modarbejder grundlæggende 
samfundshensyn ved at sprede misinformation eller via lobbyaktivitet på et grundlag, der er fordrejet, 
ensidigt eller uhæderligt, forsøger at modvirke lovgivning eller regulering, der har til formål at understøtte 
disse.  

Det bemærkes, at det ikke er i strid med principperne om ansvarlig lobbyaktivitet, at et selskab søger at 
belyse samfundsmæssige uhensigtsmæssigheder i foreslået lovgivning eller regulering, eller at påpege 
alternative muligheder, der, efter selskabets opfattelse, i lige så høj eller højere grad understøtter ansvarlig 
virksomhedsadfærd og/eller bæredygtig udvikling. 

 
Særlige fokusområder 

Selskaber, der udøver lobbyaktivitet på områder, der af det internationale samfund anerkendes som en 
væsentlig trussel mod menneskers liv, sundhed eller velfærd, forventes at udvise særlig omhu, når de 
tilrettelægger deres lobbyaktivitet. 

Det forventes af disse selskaber, at de i al væsentlighed agerer i overensstemmelse med anbefalingerne 
nedenfor, for derved at sikre størst mulig gennemsigtighed omkring selskabets lobbyaktiviteter. 

Det bemærkes i den sammenhæng, at virksomheder, der råder over betydelige økonomiske resurser eller 
besidder en særlig indsigt, har et skærpet ansvar for at sikre, at deres resurser og indsigt bliver anvendt 
loyalt (overfor menneskeheden) og sandfærdigt, når de udøver deres lobbyaktiviteter. 
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Lobbyaktivitet via interesseorganisationer, branchefællesskaber eller lign. 

Principperne for ansvarlig lobbyaktivitet omfatter også lobbyaktivitet der udøves via tredjeparter, der agerer 
på selskabets vegne eller med selskabets økonomiske støtte, f.eks. interesseorganisationer eller 
branchefællesskaber, særlige rådgivere eller tænketanke.  

Selskaber bør forholde sig aktivt til lobbyaktivitet, der udøves via tredjeparter. 

Selskaber bør løbende vurdere om lobbyaktiviteter, der udøves at tredjeparter på selskabets vegne eller med 
selskabet økonomiske støtte, sker i overensstemmelse med selskabets politik for ansvarlig lobbyaktivitet.  

Hvor selskabet vurderer, at der er mindre uoverensstemmelser mellem selskabets politik og den 
lobbyaktivitet, der udøves af tredjepart, bør virksomheden aktivt forsøge at påvirke lobbyaktiviteten, så den 
udøves i overensstemmelse selskabets politik. Hvor der er væsentlig uoverensstemmelse mellem selskabets 
politik og den udøvede lobbyaktivitet, bør selskabet ophøre med at deltage i eller finansiere den pågældende 
tredjepart. 

Governance omkring ansvarlig lobbyaktivitet 

Selskaber, der udfører lobbyaktiviteter, opfordres til at følge nedenstående principper for ansvarlig 
lobbyaktivitet: 

• Selskaber bør definere og offentliggøre en politik for ansvarlig lobbyaktivitet.  
 

• Det bør fremgå af politikken, at selskabets lobbyaktiviteter skal respektere rammerne for ansvarlig 
virksomhedsadfærd og bæredygtig udvikling, jf. ovenfor. 
 

• Politikken bør derudover redegøre for: 
 
o hvilke områder der udføres lobbyaktivitet indenfor, 

 
o selskabets holdning til disse områder, og hvordan selskabets mål for lobbyaktiviteten er i 

overensstemmelse med selskabets generelle erklærede målsætninger eller anden offentliggjort 
kommunikation,  

 
o selskabets lobbyaktiviteter via eksterne rådgivere eller deltagelse i brancheorganisationer eller andre 

former for interessefællesskaber. 
 

• Selskaber bør etablere forretningsgange og processer, der understøtter, at lobbyaktiviteter sker i 
overensstemmelse med ovenstående  
 

Disse processer bør omfatte følgende:  

• Tydelig forankring af ansvaret for lobbyaktiviteter på bestyrelses- eller direktionsniveau  
 

• Løbende overvågning og gennemgang af lobbyaktiviteter, herunder konkret vurdering af om selskabets 
lobbyaktiviteter er forenelige med grundlæggende hensyn til ansvarlig virksomhedsadfærd og bæredygtig 
udvikling.  
 

• Offentliggørelse af årlig rapportering, der redegør loyalt for ovenstående.  

 


