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Besvarelse på forespørgsel fra SF om investering og indkøb 
 
SF har stillet følgende spørgsmål: 
 
I lyset af Ruslands angreb på Ukraine vil vi gerne have oplyst om Aarhus 
Kommune handler med Russisk ejede virksomheder, og om det vurderes at 
være i overensstemmelse med kommunens etiske retningslinjer. 
 
SF ønsker at få svar på følgende 

 Har Aarhus Kommune investeringer i firmaer som er mere end 50% 
russiskejede? 

 Er der i så fald planer om at sælge disse investeringer? 
 Handler Aarhus Kommune med russisk ejede virksomheder? 
 Er der i så fald planer om at ændre disse aftaler? 
 Køber Aarhus Kommune produkter fra Rusland? 
 Er der i så fald planer om at ændre disse indkøb? 

 
Besvarelse: 
 
Investering: 
Aarhus Kommune har ingen investeringer i russiske selskaber. Vi har været i 
kontakt med alle fire kapitalforvaltere med spørgsmålet om ejerandelen i 
de investerede selskaber. Kommunens forvaltere har analyseret ejerstruk-
turen i de investerede selskaber og der er, efter deres bedste overbevis-
ning, ingen selskaber med en russisk ejerandel der nærmer sig 50%.  
 
Indkøb: 
Aarhus Kommune har siden januar 2021 haft to betalinger med reference til 
russiske statsborgere. Det drejer sig i begge tilfælde om aflyste koncerter i 
Musikhuset.  Aarhus Kommune handler ikke direkte med russiske virksom-
heder. 
  
På nuværende tidspunkt har Aarhus Kommune ikke noget kendskab til, om 
eller i hvilket omfang, kommunens leverandører benytter sig af varer pro-
duceret i Rusland til opfyldelse af Kommunens kontrakter. Der foretages 
ikke en generel registrering af oprindelsesland/ eller -sted for modtagne va-
rer i kommunen. Borgmesterens Afdeling har igangsat en intern undersø-
gelse af Aarhus Kommunes største vareleverandører med henblik på at 
spørge ind til leverandørernes overvejelser om russiske varer og sikre et be-
slutningsgrundlag for at udskifte eventuelle russiske produkter i varesorti-
mentet til sammenlignelige produkter med andet oprindelsesland 
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