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Til Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen 
 
 
 
Økonomiforvaltningens svar på spørgsmål fra Ninna Thomsen til 
ØU-dagsordenspunkt 11 vedr. Københavns Kommunes finansielle 
strategi og risikopolitik 2017  
 
Til pkt. 11 på Økonomiudvalgets møde d. 13. juni 2017, Københavns 
Kommunes finansielle strategi 2017, stiller du pr. mail d. 8. juni 2017 
følgende spørgsmål til Økonomiforvaltningen: 
 
1. Af indstillingen fremgår det, at ØKF har afholdt 
erfaringsudvekslingsmøder med bl.a. pensionskasserne ATP og PFA 
samt med 92-gruppen (paraplyorganisationen for en række danske 
miljø- og udviklingsorganisationer), og dennes CSR-udvalg 
(Corporate Social Responsibility) med deltagere fra bl.a. 
Mellemfolkeligt Samvirke, WWF (Verdensnaturfonden) og Amnesty 
International. Endvidere er der foretaget sammenligning af 
negativlister m.v. med andre investorer. Har Oxfam IBIS været en del 
af disse erfaringsudvekslingsmøder og i fald det ikke er tilfældet, 
hvorfor har ØKF ikke inddraget dem? Påtænker ØKF at inddrage 
Oxfam IBIS fremadrettet, fx i det nyetablerede dialogforum?  
 
2. Hvordan er Socialdemokratiets medlemsforslag vedr. boykot af 
Ryan Air afspejlet i den finansielle strategi og risikopolitikken? 
 
3. Hvorfor er SF´s medlemsforslag om udviklingen af et etisk 
certificeringsmærke, der blev vedtaget på ØU 18. april 2017, ikke 
nævnt i den finansielle strategi og risikopolitikken? Hvordan og 
hvornår vender ØKF tilbage angående den videre proces for 
udviklingen af et certificeringsmærke? 
 
 
Økonomiforvaltningens svar 
 

1. I forbindelse med udarbejdelse af indstillingen har 
Økonomiforvaltningen den 20. april afholdt møde med 92 
gruppens CSR udvalg. Ifølge organisationens hjemmeside er 
Oxfam Ibis medlem af 92 gruppen, men deltog ikke på mødet. 
  

2. Borgerrepræsentationen besluttede på dets møde d. 20. august 
2015, at Københavns Kommune ikke ønsker at investere i 
aktier eller obligationer i Ryanair p.g.a. brud på 
arbejdstagerrettigheder. Derfor er Ryanair sat på Københavns 
Kommunes negativliste (jf. bilag 3 til punkt 11 Københavns 
Kommunes finansielle strategi 2017). 
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3. Økonomiforvaltningen er i dialog med Albertslund Kommune 
med henblik på, at Københavns Kommunes deltager i en 
foranalyse af udvikling af et etisk certificeringsmærke. Hvis 
det viser sig muligt at udvikle et sådan mærke vil det dog tage 
3-3,5 år efter foranalysen er afsluttet primo 2018. ØU 
orienteres herom ved notat på ØU’s aflæggerbord den 13. juni.  
 
Såfremt der udvikles et etisk certificeringsmærke, vil 
Økonomiforvaltningen efterfølgende vurdere, hvorvidt dette 
kan indarbejdes i Københavns Kommunes finansielle strategi 
og risikopolitik 2017. 
 
 


