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Til Indenrigs- og sundhedsministeren 
 
 
 
        København den 22. december 2022  
 
 
 
 
 
Kære Sophie Løhde 
 
Jeg vil gerne ønske dig tillykke med posten som indenrigsminister. 
 
Jeg skriver til dig for at gøre opmærksom på nogle af de sager, hvor vi ser frem til et godt samarbejde.  
Et af de vigtigste emner er reglerne om privat partistøtte, hvor Danmark halter markant bagud 
sammenlignet med de andre EU-medlemslande og lande i Europarådet.  
 
GRECO har ofte kritiseret Danmark for vores manglende indsats på dette område, og de har givet 
flere anbefalinger, som stadig mangler at blive implementeret. Dine to seneste forgængere har varslet, 
at der ville blive indkaldt til politiske forhandlinger herom. Senest ved et brev til undertegnede den 
11. august i år.  
 
Dette løfte er også et der er noteret af Europa-Kommissionen i forbindelse med den seneste ’Rule of 
Law report’ fra juli 2022. OSCE havde i forbindelse med valgkampen en delegation i Danmark, netop 
foranlediget af de utilstrækkelige regler herom. 
 
Lobbyisme og privat partistøtte er en del af ethvert demokrati og er ikke i sig selv problematisk, men 
den manglende transparens på området medfører en usikkerhed og kan påvirke tilliden til det politiske 
arbejde.  Derfor opfordrer vi også til, at I i de kommende forhandlinger får skabt klarhed om partiernes 
erhvervsklubber og især i tilknytning til de partier, der indgår i en regering. Man skal ikke kunne købe 
sig adgang til en minister. Man kan nok ikke købe sig til et bestemt synspunkt, men man kan høre sig 
adgang. Politikere har lige som alle andre 24 timer i døgnet og må dagligt naturligt prioritere mellem 
de mange henvendelser.  
 
I forbindelse med de politiske forhandlinger bidrager vi gerne med forslag til løsninger, der sikrer den 
nødvendige balance mellem åbenhed og privates mulighed for at støtte et politisk parti eller en 
politiker. Det er en af årsagerne til, at vi konkret foreslår grænsen sat på 2.000 kr.  
 
 
Med ønsket om et godt nytår. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jesper Olsen 
Formand  
 


