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Efter flere år med kontroversielle sager og
hård kritik er det fortsat Danske Bank og
Nordea, der er bankforbindelse for et flertal

af landets kommuner.
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illustration MAI-BRITT AMSLER

Mere end 70 procent af landets
kommuner bruger entenDan-
ske Bank eller Nordea til deres
daglige bankforretninger. Det
viser en rundspørge foretaget
for Nyhedsmagasinet Danske
Kommuner.
Resultatet er paradoksalt, fordi
en lang række af borgmestre og
byrådspolitikere i de senere år
har ønsket et brudmed de selv
samme banker som følge af sa-
ger om blandt andet hvidvask.
Ifølge bankekspert Lars Krull
bliver kommunerne hængende,
fordi bankerne leverer varen i
det daglige.

–Hvismanbliver behandlet or-
dentligt af sin bank,
og hvis banken er
god til det, den gør,
så skifterman
ikke bank.Det
ser ud til at være
tilfældet for både
privatkunder og
for kommunerne.
Der er ingen tvivl

om, at bådeDanske
Bank ogNordea er

rigtig gode til at hånd-
tere offentlige kunder

somkommunerne, siger
Krull, der er seniorrådgiver

påAalborgUniversitet.

Årelang dominans
77 af landets 98 kommuner har
deltaget i Danske Kommuners
rundspørge. Deres svar viser,
at Danske Bank sidder på den
største del af markedet efter-
fulgt af Nordea, mens der er
langt ned til de nærmeste
konkurrenter.
Dermed ermarkedsforholdene
stort set uændrede, nårman
sammenlignermed tilsvarende
undersøgelser, somJyllands-Po-
sten gennemførte i 2010 og igen
i 2017. De viste, atDanskeBank
ogNordea sad på tilsammen70-
80 procent af kommunerne.

Højt på byrådets agenda
I de senere år har en lang række
af kommuner ellers ytret et øn-

ske om at finde en anden bank
end netopDanske Bank ogNor-
dea. Det er sket i forbindelse
med de sager omhvidvask, der
har fyldtmeget i den offentlige
debat – ikkemindst hvidvask-
skandalen i Danske Banks esti-
ske filial.
Rundspørgen viser således, at
der imere endhver tredje kom-
munehar været politiske drøf-
telser af et bankskifte i denne
valgperiode, altså siden 2017.Det
vil sige, at et bankskifte har væ-
ret på dagsordenen i enten byrå-
det eller økonomiudvalget.
Tallet er endnuhøjere for de
kommuner, der harDanske
Bank sombank. Flere endhalv-
delen af de kommuner, der er
kunder iDanskeBank, har såle-
des haft forholdet til bankenpå
denpolitiske dagsorden, viser
rundspørgen.

Kun Danske Bank bød ind
Enaf de kommuner er Born-
holmsRegionskommune.Her
meldtemanud i slutningen af
2018, at kommunen agtede at
stoppe samarbejdetmedbanken
som følge af hvidvaskskandalen.

Efter en udbudsproces gik den
nye kontrakt dog senere til selv
samme bank.
”Vi har haft opgaven i udbud,
men der har ikke været andre
interesserede endDanske Bank,
og så har vi valgt at beholde
Danske Bank,” siger borgmester
Thomas Thors (S).

Danske Bank: Stor inter-
esse for dårlige sager
HosDanske Bank harman også
mærket, atmange af kommu-
nekunderne har været kritiske
overfor banken. Det fortæller
direktør Niels Bang-Hansen,
der har ansvaret for bankens er-
hvervskunder i Danmark, her-
under kommunerne.
– Vi oplever, at der er enme-
get stor interesse for, hvordan
Danske Bank håndterer alle de
dårlige sager, og om vi vitterligt
mener, at vi tager fat om proble-
merne og får ryddet op. Fordi
vi tager det alvorligt, og fordi vi
har en fuld åbenhed og gennem-
sigtighed, så virker det altså til
– her tre år efter Estland-sagen
– at vi har en stort set uændret
markedsandel, siger han.•

Storbanker sidder tungt på
kommunernes bankforretninger
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Danske Bank (44,2%)
Nordea (27,3%)
Jyske Bank (9,1%)
Spar Nord (6,5%)
Sparekassen Vendsyssel (3,9%)
Sparekassen Sjælland-Fyn (1,3%)
Sydbank (1,3%)
Ringkjøbing Landbobank (1,3%)
Arbejdernes Landsbank (1,3%)
Jutlander Bank (1,3%)
Middelfart Sparekasse (1,3%)
Anden bank (1,3%)

Hvilken bank anvender kommunen i
dag til de daglige bankforretninger?


