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Lene Aure Hansen (SV) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 26. april:
Drammen som skatteparadisfri kommune
SV fremmer forslag om Drammen som skatteparadisfri kommune. Som Panama Papersavsløringene har vist, er det svært vanskelig å vite sikkert om selskaper som selger varer og
tjenester til kommunen har penger i skatteparadis. Det er en usikkerhet vi ikke kan leve med.
Dette er en viktig lokal sak av tre grunner:




fordi skatteinntekter er viktig for kommunene
fordi kommunene er store kunder og innkjøpere av varer og tjenester
fordi norsk og lokalt næringsliv får vanskeligere konkurransevilkår når andre
selskaper sniker seg unna skatten. Det tapper lokalsamfunnet for overskudd og
skatteinntekter
Penger som skal gå til lokale investeringer, lokale barnehager, lokal eldreomsorg og andre
velferdstiltak kan i stedet ende opp på Guernsey, Panama eller Cayman-øyene. I tillegg er
skatteparadisene med på å skjule penger fra korrupsjon, hvitvasking og kriminalitet. Vi
regner med stor oppslutning for dette forslaget. En stemme mot vårt forslag, er en stemme for
at innbyggernes skattekroner skal bidra til å opprettholde en virksomhet som skjuler
kriminelle og svindler land og kommuner for store inntekter.
SV vil derfor at kommunen skal stille krav om at alle selskaper kommunen kjøper varer og
tjenester av skal kunne garantere at de ikke er i kontakt med skatteparadis. Selv om
kjerneselskapene ikke direkte har tilknytning til skatteparadis gjennom plassering av penger,
er det det ingen garanti for at de er skatteparadisfrie. Linn Herning viser i boka
Velferdsprofitørene (Forlaget Manifest 2015) at mange av de kommersielle selskapene som
driver velferdstilbud i norske kommuner eies av oppkjøpsfond registrert i skatteparadis, og at
hyppige eierskifter gjør det vanskelig å ha oversikt over hvem som er eiere av selskapene.
Organisasjonen Attac har lenge før Panama-avsløringene oppfordret norske kommuner til å
bli skatteparadisfri sone. De har mange gode råd til kommuner som vil følge oppfordringen.

Forslag til vedtak:
Ordføreren utreder hvordan kommunen kan stille krav at til selskaper kommunen kjøper
varer og tjenester av ikke er i kontakt med skatteparadis.
Svar:
SV ønsker at kommunen skal stille krav om at alle selskaper kommunen kjøper varer og
tjenester av skal kunne garantere at de ikke er i kontakt med skatteparadis. Drammen
kommune ønsker å iverksette kontrollerbare tiltak som skal bidra til seriøsitet i arbeidslivet
generelt og i anskaffelsesprosesser spesielt. Gjennom nye og strengere vilkår i
anskaffelsesprosesser er målsettingen å redusere arbeidslivskriminalitet i betydelig grad.
I økonomiplan for Drammen kommune 2016-2019 under programområde 07, kap IV, punkt
anskaffelser fremgår følgende:
”I arbeidet med å bekjempe arbeidslivskriminalitet, vil rådmannen gjennomgå
anskaffelsesrutinene og gjennomføre nødvendig opplæring. Drammen kommune vil som
kjøper av varer og tjenester stimulere til at våre leverandører tar sosialt ansvar, blant annet
gjennom å stille krav om bruk av lærlinger, praksisplasser, miljøsertifisering m.m. Det legges
frem bystyresak i 2016.”
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

