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Til samtlige borgmestre og regionsrådsformænd 

Kære borgmestre og regionsrådsformænd 

Som bekendt har Rusland torsdag den 24. februar 2022 iværksat en invasion af Ukra-

ine. 

EU-landene har i flere omgange indført en række meget omfattende sanktioner som 

reaktion på Ruslands invasion af Ukraine. Det er heldigvis gået rigtig stærkt med at 

indføre disse sanktioner, og der kan desuden blive tale om at indføre yderligere sankti-

oner. 

Jeg vil med dette brev til jer for en god ordens skyld gøre samtlige kommuner og regi-

oner opmærksom på, at disse sanktioner kan have betydning for kommunale og regio-

nale investeringer i russiske værdipapirer. 

Jeg vil derfor henstille til, at kommuner og regioner, der har foretaget direkte eller in-

direkte investeringer i russiske værdipapirer, holder sig orienteret om, hvad der aktu-

elt gælder i forhold til investeringer i russiske værdipapirer. 

Udenrigsministeriet bringer løbende erhvervsrettede nyheder på sin hjemmeside om 

de seneste sanktioner, se um.dk, hvor der også henvises til relevante myndigheder for 

konkret vejledning om de gældende sanktioner. Se også Erhvervsstyrelsens hjemme-

side, erhvervsstyrelsen.dk, og Finanstilsynets hjemmeside, finanstilsynet.dk. 

Uanset afgrænsningen af de gældende og eventuelle yderligere sanktioner vil jeg for en 

god ordens skyld henstille til, at kommuner og regioner ikke anvender offentlige mid-

ler til at foretage nye investeringer i russiske værdipapirer, og at kommuner og regio-

ner så vidt muligt afvikler eventuelle eksisterende investeringer i russiske værdipapi-

rer. Det kan f.eks. dreje sig om direkte eller indirekte investeringer (via investerings-

foreninger) i russiske statsobligationer eller indirekte investeringer (via investerings-

foreninger) i russiske statsselskaber som f.eks. Gazprom eller i andre selskaber med 

hjemsted i eller andre former for mere væsentlig tilknytning til Rusland som f.eks. 

Lukoil. 

En kopi af dette brev er sendt til orientering til KL, Danske Regioner og Ankestyrelsen. 
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