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Økonomiforvaltningens svar på tillægs-spørgsmål fra Ninna 
Thomsen d. 12/6 til ØU-dagsordenspunkt 11 vedr. Københavns 
Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 
 
Pr. mail d. 12. juni 2017 stiller du følgende spørgsmål til 
Økonomiforvaltningen vedr. dagsordenspunkt nr. 11, Københavns 
Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 2017, på 
Økonomiudvalgets møde d. 13. juni 2017: 
 

1. Økonomiforvaltningen bedes beskrive hvordan ”hele 
markedet” defineres (side 3) 
 

2. Startes en aktiv dialog med et selskab, såfremt der er påstande 
om brud på FN’s konventioner? (Selskaber som af Ethix er 
klassificeret som AMBER.) 
 

3. Har det nogen indvirkning på selskabets etiske klassificering, 
hvis det ikke er interesseret i at indgå i en dialog?  
 

4. Hvor mange selskaber var der aktiv dialog med i 2016, og hvor 
stor en andel af selskaberne ændrede adfærd i en mere 
ansvarlig retning? 

 
Økonomiforvaltningens svar 
Dialog med virksomheder, hvor der er påstand om brud på f.eks. FNs 
konventioner, sker i regi af Københavns Kommunes 
investeringsforening, som administreres af Danske Invest 
Management, med ISS Ethix som screening-selskab. Københavns 
Kommune har således ikke selv direkte dialog med virksomhederne. 
 

1. Med udtrykket ”hele markedet” menes der det investerings-
univers som institutionelle investorer / kapitalforvaltere 
investerer i. Som udgangspunkt er det de ca. 2.000 globalt 
største børsnoterede selskaber, og hertil kommer også 
selskaber, som ikke nødvendigvis er blandt de globalt største, 
på markeder som f.eks. det skandinaviske. I alt vurderes det at 
være ca. 10.000 selskaber. Dette skal ses i forhold til ATP’s 
tilgang, som bygger på de selskaber, der specifikt er analyseret 
i forbindelse med konkrete overvejelser om investering i de 
pågældende selskaber. 
 

2. Såfremt der f.eks. er påstand om brud på FN’s konventioner, 
vil der som udgangspunkt i regi af administrator af 
investeringsforeningen, DIMA, og det etiske screeningsselskab 
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 Side 2 af 2 

i første omgang være en fact-finding proces. Processen vil 
typisk også indeholde kontakt til / dialog med det pågældende 
selskab. 
 

3. Formålet med en eventuel dialog er at påvirke selskabet i en 
positiv retning. Såfremt et selskab handler klart i strid med 
FN-konventioner, og en dialog ikke fører nogen vegne, eller 
selskabet ikke ønsker at indgå i dialog, ender selskabet med at 
blive negativlistet. 
 

4. Det er ikke kommunens praksis at offentliggøre, hvilke 
selskaber som DIMA er i dialog med. Økonomiforvaltningen 
har ikke umiddelbart adgang til oplysninger om, hvor mange 
selskaber der var dialog med i 2016, eller hvor stor en andel af 
selskaberne, der ændrede adfærd i en mere ansvarlig retning. 
 

 
 


