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Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten vedr. ingen mafia 
 
Indledende bemærkninger 
10 dages forespørgslen vedrører det forhold, at en af leverandørerne til Aar-
hus Letbane har benyttet sig af en underleverandør, som har forbindelser til 
Mafiaen.   
 
Aarhus Kommune har på baggrund af Byrådsdebatten i august 2017 rejst 
sagen på et kvartalsmøde for interessenterne i Letbanen den 9. november 
2017. Der var i den forbindelse enighed om, at Aarhus Letbane skulle invi-
tere de faglige organisationer og interessenterne til en dialog, hvor man 
kunne drøfte, om der i forbindelse med kommende udbud i forbindelse med 
etape 2 burde tages yderligere skridt. Det var oprindeligt tanken, at dialogen 
skulle have været i foråret, men da Letbanen har fuld fokus på at komme i 
fuld drift med etape 1, da der har været store udskiftninger i Letbanens orga-
nisation, og da sagen ikke vurderes hastende, da et udbud af etape 2 ikke er 
aktuelt foreløbigt, er der endnu ikke inviteret til dialogen.  Derfor er tidspla-
nen for behandlingen i Magistrat og Byråd også udskudt til september.    
 
Det er aftalt med Letbanen, at der nu inviteres til dialogen, og på baggrund 
heraf ventes sagen i Magistraten til september.  
 
Er juraen undersøgt? Hvad er der fundet ud af? 
Forholdet vil blive belyst i udtalelsen til Magistrat og Byråd. 
 
Er der hentet udtalelse fra Italien, hvis ikke hvem er det der bliver 
spurgt? 
Der er ikke indhentet udtalelse fra Italien.  
 
Er de faglige organisationer der har ført ret sag inddraget? 
Letbanen tager nu initiativ til at invitere de faglige organisationer og in-
teressenterne til en dialog med henblik på et evt. kommende udbud af 
etape 2. Det er endnu ikke sket, da sagen ikke vurderes som hastende.  
 
Er det danske politi blevet spurgt? 
Sagen behandles af Politiet. 
 
Er der spurgt journalister, forskere eller andre med særlig viden om 
hvordan mafiaen arbejder? 
Nej 
 
Behandlingen var berammet klar til marts og senere udskudt til sep-
tember, er der en særlig forklaring på hvorfor? 
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Jf. ovenfor.  
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