
Åbenhed 

License to operate – foreningerne næringsbrev  

Man skal have en ”license to operate”. Sådan lyder et af tidens sexede 

udtryk. Et mere dansk udtryk er ”næringsbrev”, og det er lige så 
dækkende. I udtrykket ligger det forhold, at organisationer, 

virksomheder og offentlige institutioner skal kunne retfærdiggøre og 
legitimere deres rolle i samfundet – via deres produkter, serviceydelser 
og aktiviteter.  
 

Grundloven giver foreningsfrihed, og derfor er der ikke et formelt krav 
om et næringsbrev for foreninger. Men foreningen skal have et 
næringsbrev i overført betydning for at nyde respekt og udbredelse i 
samfundet – en accept og en påskønnelse af foreningens aktiviteter. 

 
Åbenhed og gennemsigtighed i foreningens opbygning, ledelse, 
økonomi og aktiviteter er den eneste vej til at opnå den nødvendige 
accept og respekt. Man skal kunne tåle at blive kigget efter i sømmene 

– både af pressen, af konkurrenter og almindelige borgere, der vil vide 
mere. Dette gælder ikke mindst, hvis man modtager større offentlige 
tilskud, f.eks. tipsmidler til foreningens drift og aktiviteter. 
 

Åbenhed afmystificerer og gennemsigtighed giver legitimitet. 
 
Det offentlige er frontløber 
Al offentlig administration er omfattet af offentlighedsloven og 

forvaltningsloven. Det betyder, at alle borgere i princippet kan få 
adgang til al information, der ikke er personfølsom eller vedrører 
landets sikkerhed. Også derfor kan man i disse år se en stor aktivitet i 
den offentlige sektor for via hjemmesider at gøre denne information let 

tilgængelig. Folketingets hjemmeside er et skoleeksempel på, hvor godt 
dette kan gøres. 
 
Erhvervslivet er på vej 

I erhvervslivet er der i stigende grad fokus på begrebet corporate 
governance – et begreb, der kan oversættes som god 
forretningsførelse. Der lægges i stigende grad vægt på virksomheders 
åbenhed, etik og forretningsmoral – noget der også afspejles i 

aktiekurserne. Således har A.P. Møller aktierne i mange år været 
undervurderede på grund af den manglende åbenhed, og Skandinavisk 
Tobakskompagnis aktier er også mindre værd end andre virksomheders 
på grund af de produkter, de fremstiller. Til gengæld har virksomheder 

som Novo og Falck arbejdet intenst med at forbedre og beskrive deres 
værdier og virksomhedsetik. 
 
Organisationerne skal med 

Nu er turen kommet til organisationerne – især de større, der forsøger 
at påvirke de politiske beslutningsprocesser, hvad enten det gælder 
arbejdsmarkedet (DI, DA, fagbevægelsen), miljøet 
(miljøorganisationerne, landbruget, pesticidproducenter) eller noget helt 

tredje.  
 
Organisationer må kunne holde til at spille med åbne kort og lægge 
deres information frem på en måde, så den er let tilgængelig – f.eks. på 

internettet. Dette gælder i særlig grad, hvis de har en stor 
indsamlingsvirksomhed og/eller modtager større offentlige tilskud. 
Offentligheden og bidragsyderne har et berettiget krav på let 
tilgængelig information om, hvad midlerne anvendes til. 

 
Den britiske tænketank One World Trust har opstillet nogle anbefalinger 
for åbenhed og god gennemsigtighed, som de frivillige organisationer 
bør efterkomme. Listen er tilpasset danske foreningsforhold. 

 
Checkliste for medlemsindflydelse  

http://www.novo.dk/
http://www.group4falck.com/


 Er foreningen åben – kan alle, der ønsker det, blive 
medlemmer?  

 Er alle medlemmer ligeligt repræsenteret i foreningens 
besluttende organer, f.eks. generalforsamlingen og 
bestyrelsen?  

 Kan alle medlemmer fremsætte forslag til 

generalforsamlingen?  
 Kan alle medlemmer opstille, vælge og fravælge kandidater til 

bestyrelsen?  
 Er der regler, der sikrer en ligelig repræsentation af alle 

medlemmer på generalforsamlingen og i bestyrelsen? 

 

Der er ikke sikkert, at man kan eller vil svare positivt på alle spørgsmål. 
Eksempelvis er det legitimt for en politisk ungdomsorganisation at 
udelukke folk, der stemmer på et andet parti, ligesom kirkelige 
organisationer betinger sig, at medlemmerne tilhører en bestemt 

trosretning. 
Men man skal kunne forklare og retfærdiggøre, hvorfor organisationens 
regler afviger fra princippet om størst mulig åbenhed.  
 

Checkliste for adgang til information 
Følgende information bør være tilgængelig på foreningens hjemmeside  

 En beskrivelse af organisationens målsætninger, visioner og 

aktiviteter.  
 Organisationens vedtægter og forretningsorden  

 Beskrivelse af organisationens væsentligste besluttende 
organer og deres indbyrdes kompetenceforhold  

 Beskrivelser af organisationens nøglepersoner – valgte såvel 
som ansatte  

 Årsberetning og revideret regnskab med revisorpåtegning  
 Dagsorden, bilag og referater fra bestyrelsesmøder og andre 

vigtige organer og udvalg  
 Evalueringer af organisationens væsentlige aktiviteter  
 Organisationens informationspolitik  

 


