
Forespørgsel om skattely 

At Aarhus Kommune netop har underskrevet Oxfam Ibis’ charter om at blive en skattelyfri 
kommune, er en kæmpe sejr i retning af et mere etisk korrekt samarbejde med virksomheder. 
Det er derfor blevet tid til at finde ud af, hvordan vi lever op til dette charter. Et sted at starte 
kunne være kommunens investeringspolitik. Aarhus Kommune har i dag ifølge Radio24syv 
investeret cirka 2 milliarder i forskellige virksomheder. En stor del af dette er investeret i 
virksomheder, der er kendt for at benytte skattely.  

Ifølge kommunens investeringspolitik bedriver vi aktivt ejerskab med vores aktier. Med det 
vedtagne charter bør vi derfor bestræbe os på at påvirke de virksomheder, vi har investeret i, 
til at droppe skattely og bidrage til fællesskabet. Det er dog ikke alle virksomheder, der vil 
lade sig påvirke af så lille en spiller som Aarhus Kommune – heller ikke selvom vi går sammen 
med andre aktører. Fx interesserer Goldman Sachs sig næppe for vores holdning til deres 
skattepapirer. Her kan det derfor blive nødvendigt at sælge aktierne, hvis vi skal leve op til 
charteret.  

Det er vigtigt, at Aarhus Kommune er opmærksom på at handle etisk forsvarligt, når vi indgår 
alle former for samarbejde med virksomheder. Derfor vil vi i SF gerne have svar på følgende 
spørgsmål om vores samarbejde med diverse virksomheder:  

- Hvordan harmonerer kommunens nuværende aktieportefølje med at være en 
skattelyfri kommune? 

- Kan der udarbejdes en liste over de virksomheder, Aarhus kommune har aktier i, der 
benytter skattely? I så fald vil vi gerne have fremsendt en sådan.  

- Er det borgmesterens vurdering at vedtagelsen af charteret giver anledning til at 
stramme den nuværende investeringspolitik? Herunder ønskes belyst om det er muligt 
at sælge aktierne indenfor de nuværende rammer af investeringspolitikken.  

- Hvilken dialog har der været mellem kommunen og hhv. Bech Bruun og Nordea ift. 
svindel med udbytteskat og hvidvaskning? 
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