
Punkt 21.

Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedrørende Aalborg
Kommune skriver under på charter for skattelyfri kommune

2019-034165

Enhedslistens byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen til byrådets møde den
29. april 2019:

"Aalborg Byråd beslutter, at Aalborg Kommune skriver under på charter for skattelyfri kommune (se
vedhæftede).

Begrundelse:

Aalborg Kommune vedtog den 19. juni 2017 at man vil undlade at handle med og investere i virksomheder,
som benytter sig af ulovlig skatteunddragelse. Enhedslisten mener, at en tilslutning til dette charter vil ligge i
naturlig forlængelse af denne beslutning.

En række kommuner (herunder København, Næstved, Albertslund, Frederiksberg, Odsherred og Roskilde)
har allerede underskrevet charteret. Efter Enhedslistens opfattelse er det på tide, at også Aalborg Kommune
tilslutter sig."

Sagen blev udsat i byrådets møde den 29. april 2019 med henblik på nærmere belysning af administrationen.

Rose Sloth Hansen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling:

Borgmesterens Forvaltning har efter byrådets behandling af sagen den 29. april 2019 (punkt 13) set nærmere
på kravene i charter for skattelyfri kommune. I den forbindelse kan det konstateres, at der er udarbejdet et
opdateret charter, som er vedlagt.

Ved charteret forpligter Aalborg Kommune sig til følgende:

”Som led i varetagelsen af kommunens sociale ansvar vil kommunen gennem sin indkøbs- og
investeringspolitik, indenfor rammerne af kommunalfuldmagten og lovgivningen, tilstræbe at tilvælge
virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd. Vi vil bidrage til at udvikle og anvende metoder til,
indenfor lovens rammer, at stille krav om gennemsigtighed og en fair beskatning af kommunens
leverandører.”

Det er ikke helt klart hvad termen ”ansvarlig skatteadfærd” omfatter, men forpligtelserne går efter
formuleringerne ikke videre end rammerne i kommunalfuldmagten og lovgivningen tillader.

Aalborg Kommunes Etiske Investeringspolitik og Udbuds- og Indkøbspolitik indeholder retningslinjer for,
hvordan det skattemæssige aspekt inddrages ved investeringer og valg af leverandører.

Udbuds- og Indkøbspolitikken

Det fremgår af Aalborg Kommunes gældende Udbuds- og Indkøbspolitik, at Aalborg Kommunes
medarbejdere, i forbindelse med gennemførelsen af udbud, hvor det er relevant, skal indhente ”oplysninger til
vurdering af, om leverandøren skal udelukkes fra at byde”.

Som eksempel på forhold der kan begrunde, at en leverandør udelukkes, nævner udbudspolitikken
”manglende opfyldelse af sociale eller skattemæssige forpligtelser”. Der henvises til byrådets beslutning af
19. juni 2017 (punkt 24).

Der påhviler herefter med de nugældende bestemmelser i udbudspolitikken Aalborg Kommunes ansatte en
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forpligtelse til at overveje, om det i forbindelse med udbud af en opgave, vil være relevant at benytte sig af
muligheden for at stille krav om, at en tilbudsgiver ikke har overtrådt skatteretlige regler.

Herunder vil det skulle overvejes, om udbudsmaterialet skal indeholde bestemmelser om, at man vil
udelukke tilbudsgivere, der er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Etisk Investeringspolitik

Det fremgår af investeringspolitikken under overskriften ”Skatteunddragelse”, at Aalborg Byråd har
vedtaget, at undlade at handle med og investere i selskaber, der unddrager sig skattebetaling. Der
henvises til byrådets beslutning af 19. juni 2017 (punkt 24)

Endvidere fremgår det, at Aalborg Kommune ønsker at ekskludere selskaber, der benytter sig af eller
bidrager til ulovlig skatteunddragelse i Danmark eller andre EU-lande. Kommunens investerede midler
må desuden ikke administreres af selvstændige investeringsforeninger og andre lignende selskaber,
som benytter, bidrager til eller vejleder om skatteunddragelse.

Herudover stilles der krav til, at Aalborg Kommunes kapitalforvaltere ved deres valg af investeringer
inddrager EU’s liste over stater, der betegnes som ”skattely” og observationslisten med yderligere
stater.

Herudover skal kapitalforvalteren naturligvis overholde en eventuelt EU-sanktionsliste, der måtte opstå
på baggrund af EU’s beslutning.

Forvaltningen vurderer, at charteret ikke medfører yderligere forpligtelser end dem, der allerede fremgår
af den etiske investeringspolitik, og udbuds- og indkøbspolitikken.

Magistraten indstiller, at Charter for skattelyfri kommune underskrives.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.

Beslutning:

Godkendt.

Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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