
Der har i den offentlige
 debat og i medierne pa

 det seneste været foku
s bl a på pensi-

onsselskabernes inves
teringer i statsobligatio

ner fra en række lande
, hvor menneskeret-

tighederne og demokra
t tilsidesættes. Der er i 

den forbindelse peget p
å, at en række

kommuner via invester
ngsforeninger angivelig

t har placeret mdler i sa
danne landes

statsobligationer. Dette
 har i den offentlige deb

at givet anledning til kri
tik

Kommuner og regioner
 har ikke adgang til frit 

at placere likvide midle
r. Dette skal ske

inden for rammerne i k
ommunestyrelses- og r

egionsloven samt anbr
ingelsesbekendtgø-

relsen‘. Det indebærer 
for direkte placering af 

likvide midler i obligatio
ner bl.a., at der skal

være tale om rentebær
ende obligationer, der o

pfylder kravene til det m
arked, obligatio-

nerne handles på og de
n møntfod, de udstede

s i. Det indebærer endv
idere for placering

af likvide midler via inv
esteringsforeninger bl.a

., at disse skal være ud
byttegivende og

omfattet af lov om nves
teringsforeninger mv. e

ller tilsvarende EU/EØS
-lovgivning.

Hvordan en kommune 
eller region vælger — i

nden for lovgivningens
 rammer -— at placere

sine midler, er op til ko
mmunalbestyrelsen og

 regionsrådet at beslutt
e.

De kommunale investe
ringer, der har været næ

vnt i pressen, er kke nø
dvendigvis fore-

taget i strid med lovgivn
ingen, og de investered

e beløb, der har været 
fremme i den for-

bindelse er relativt bes
kedne. Det er imidlertid

 en problemstilling af p
rincipiel politisk og

etisk karakter om man 
som kommunalbestyre

lse/regionsråd vil place
re midler i de omtal-

te obligationer. Jeg vil med dette brev 
derfor gerne benytte le

jligheden til at sige at d
et er mn holdning

at den enkelte kommun
albestyrelse og regions

råd bør interessere sig
 for hvordan kom

munens/regionens mid
ler placeres, og drøfte 

de etiske hensyn der —
 ud over de krav der

efter lovgivningen gæld
er for kommunale og re

gionale investeringer —
 bør indgå  forbin

delse med placering af
 kommunale/regionale 

midler.

Med venib fís n Mar he Vestager ' De nærmere regler fin
des kommunestyre ses

lovens § 44 (lovbekend
tgøre se nr 1440 af 1 n

ovember 2010
for regioner jf regionslo

vens § 29 (lovbekendtg
øre se nr 1401 af 1 nov

ember 2010) samt den
 af justitsministe-

ren udstedte bekendtgø
relse om anbringelse o

g bestyre se af fondes 
mid er bekendtgørelse 

nr 367 af 11 maj
2004) Økonomi- og Indenrigs

ministeriet
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