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SKATTEPARADISER OG DRAMMEN KOMMUNE
Interpellasjon til bystyrets møte 18.12.2012 fra Sadi Emeci (Sosialistisk Venstreparti)
Den ideelle organisasjonen Attac Norge har iverksatt en kommunekampanje mot bruk av
skatteparadiser. Kampanjen går ut på at det skal være åpenhet med hensyn til hvordan
skattebetalernes penger blir brukt, og at innbyggerne skal være sikre på at kommunen ikke
bidrar til en svart økonomi.
Et skatteparadis kjennetegnes ved at de tilbyr utlendinger lav eller ingen skatt, anonymitet, og
enkle og fleksible regler for registrering. Disse reglene gir utlendinger muligheter for å bruke
skatteparadiset til å skjule eiendeler, penger og forretningsvirksomhet for myndighetene i
eget hjemland, med gode muligheter for å unngå skatt og å skjule utbytte fra kriminalitet.
Jeg mener dette er et etisk og politisk spørsmål. Også organisasjonen Transparency
International har engasjert seg mot praksisen med å bruke skatteparadiser for å skjule lyssky
virksomhet i næringslivet. Jeg antar at Drammen kommune ønsker å opptre etisk, med
åpenhet og gjennomsiktighet (transparency) som ledetråder. Det kan gjøres gjennom en
politisk erklæring i kommunestyret, gjennom kommunens etikkreglement, eller i kommunens
innkjøpsreglement. Man kan for eksempel gjennom en fast tekst i anbudsutlysninger fastslå at
anbydere må erklære at de ikke benytter seg av skatteparadiser.
Dette sprer seg nå som en farsott i europeiske kommuner, som Helsinki, Malmø, Kalmar, en
rekke franske byer og regioner med videre. Også her i landet reises kravet i kommuneNorge,
blant annet har Kongsberg, Lillehammer, Nesodden med flere gjort vedtak mot
skatteparadiser.
Vil ordføreren ta initiativ til å la Drammen bli en kommune som er i front i arbeidet med
etisk atferd, og iverksette tiltak for å hindre at innbyggernes penger ender opp i
skatteparadiser?
Svar:
Jeg er kjent med regjeringens engasjement i internasjonalt arbeid mot såkalte
”skatteparadiser”. Etter min vurdering fremstår dette som den mest hensiktsmessige måten å
bekjempe skatteundragelser på. Jeg finner det således ikke naturlig for kommuner å ta egne
initiativ utover det regjeringen allerede gjør.

