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Baggrund: 

En stor del af midlerne i Københavns Kommunes investeringsforening er øremærket til 
kommende års investeringer i en by i vækst i skoler, plejehjem, infrastruktur m.m. 
Midlerne skal forvaltes bedst muligt ud fra de rammer og risikomål som Københavns 
Kommunes Økonomiudvalg fastsætter.  

Formål:  

Midlerne skal også investeres på en ansvarlig og klimavenlig måde. Politikken for 
ansvarlige investeringer bygger derfor på selskabers efterlevelse af menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse m.v., med reference til anerkendte 
internationale konventioner og normer og omfatter:  

 The UN Global Compact 

 The OECD Guidelines for Multinational Enterprises  

 The UN Guiding Principles on Business and Human Rights  

 The UN-backed Principles for Responsible Investments (UNPRI)   

 UN Environmental Program Finance Initiative (UNEPFI)  

 The Universal Declaration of Human Rights The ILO Declaration of Fundamental 
Principles of Rights at Work 

Politikken omfatter desuden forbud mod investering i virksomheder, der producerer 
atomvåben og andre kontroversielle våben, samt virksomheder indenfor fossile 
brændstoffer og virksomheder indenfor tobak. 

Københavns Kommune ønsker, at der sker en påvirkning af virksomheder i en ansvarlig 
retning. Kommunen går ikke selv ind i et direkte engagement med virksomheder. 
Påvirkningen sker via kommunens investeringsforening og eksterne screeningselskaber.  

Virksomheder, der ikke kan påvirkes i en ansvarlig retning, og som ikke lever op til 
Københavns Kommunes politik for ansvarlige investeringer, vil blive fravalgt.  

Som landets største kommune og som offentlig myndighed skal Københavns Kommunes 
fravalg af virksomheder ske på en saglig, ordentlig og professionel måde. Blandt andet 
derfor bruges der via kommunens investeringsforening uafhængige professionelle 
screening-selskaber. 

 
 



Fossile brændstoffer  

Københavns Kommunes investeringsforening fravælger investering i selskaber, der 
udfører eftersøgning, udvinding og raffinering af fossile brændstoffer (kul, olie og gas). 
Ligeledes fravælges selskaber, der leverer udstyr og services til f.eks. offshore-
olieindustrien. Fravalget gælder både aktier og erhvervsobligationer. Grænseværdien er 
5 %: selskaber, hvor 5 % eller mere af omsætningen kommer fra kul, olie eller gas 
fravælges. Hvis mindre end 5 % kommer fra kul olie eller gas, fravælges selskabet ikke. 

Kul til metalfremstilling f.eks. stålproduktion er ikke omfattet af fravalget. 

Forsyningsselskaber (el og varme), hvor mere end 50 % af produktionskapaciteten 
stammer fra kul, fravælges. 

Tobak 

Kommunen ønsker ikke at investere i tobaks-selskaber. Der er fastsat en grænseværdi på 
5 % af virksomhedens omsætning, således at kommunen ikke ønsker at investere i 
selskaber, hvor 5 % eller mere af omsætningen stammer fra tobak (fremstilling, 
distribution, salg). 

Screening, dialog og negativlister 

I regi af kommunens investeringsforening foretages der af uafhængige screening-
bureauer en løbende screening af virksomheder ifht. kommunens politik for ansvarlige 
investeringer.  

Der søges dialog og påvirkning af selskaber, hvis der efter fact finding er en formodning 
om, at et selskab er i konflikt med kommunens politik.  

Selskaber som ikke agerer i overensstemmelse med kommunens politik for ansvarlige 
investeringer og som ikke kan påvirkes i den rigtige retning bliver negativlistet. Det 
betyder, at forvalterne i kommunens investeringsforening instrueres om at frasælge evt. 
beholdninger i selskabet, og at der ikke fremover må investeres i selskabet.  

Negativlisterne fra investeringsforeningen fremadrettet blive kombineret med ATPs 
negativliste. 

Negativlisterne er delt op i fire: 

 FN-konventioner m.v. 

 Kontroversielle våben (inkl. atomvåben) 

 Fossile brændstoffer 

 Tobak 



Såfremt selskabet efterfølgende lever op til kommunens politik for ansvarlige 
investeringer, bliver selskabet taget af negativlisten, og der kan atter investeres i 
selskabet. 

Åbenhed 

Københavns Kommune ønsker at være transparent også om sine ansvarlige investeringer 
og negativlister. Derfor lægges negativlister m.v. på kommunens hjemmeside 
www.kk.dk, hvor de er offentligt tilgængelige. Listerne opdateres to gange om året. 

 

http://www.kk.dk/

