Maria Bischoff Richter Christensen
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Leif Gjørtz Christensen
26. oktober 2018 20:17
Uffe Jensen
Henning Haahr; Morten Møller; Kresten Toksvig Bjerre (privat mail); Ditte Marie
Thyssen Thejsen; Marianne Hundebøll
Forslag til byrådsbeslutning til førstkommende byrådsmøde.

Forslag til byrådsbeslutning fra De Radikale, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten
Odder Kommune ønsker ikke at samarbejde med virksomheder, der er involveret i eller medvirker til
hvidvask, skattely eller skatteunddragelse.
Begrundelse:
Odder kommune benytter Danske Bank som bankforbindelse. Danske bank blev valgt for perioden 1.
Juli2015 frem til 30. Juni 2019 med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.
Danske Bank har senest medvirket til at hvidvaske penge på op til 1.500 milliarder kr.
Vi finder det vigtigt, at vi siger fra over sådanne samfundsundergravende tiltag.
Forslaget indebærer, at Odder Kommunes bankforbindelser ikke må medvirke til, at deres kunder kan
unddrage sig skattebetaling ved at banken rådgiver eller involverer sig i hvidvask, skattely eller
skatteunddragelse. Dette gælder nationalt og internationalt.
Odder Kommunes fremtidige udbud skal således fremover indeholde krav om, at leverandører og finansielle
institutioner ikke må medvirke eller være involveret i hvidvask, skattely eller skatteunddragelse,
Overtrædelse af vilkåret om ikke at være involveret i sammenhænge, der vil kunne bedømmes som
hvidvask, skattely eller ulovlig skatteplanlægning, sanktioneres med et vilkår i Odder Kommunes kontrakter
om, at overtrædelse af vilkåret vil blive betragtet som misligholdelse, med mulig ophævelse af kontrakten til
følge.
Odder Kommune skal i samarbejde med kommunens revision, løbende drøfte og tilrettelægge mulige
vurderings- og kontrolforanstaltninger.
Som reaktion på “Danske Bank-sagen” har regeringen den 20. september 2018 meldt ud, at der i statens
kommende udbud af bankydelser skal indsættes en klausul, som giver staten mulighed for at ophæve
kontrakten, hvis leverandøren i kontraktperioden dømmes for hvidvask.
Kommunerne kan – foruden de udbudsretlige muligheder – overveje at implementere en tilsvarende klausul.
Klausulen vil give adgang til at bringe et kontraktforhold til ophør, hvis kommunens samarbejdspartner i
kontraktperioden dømmes for f.eks. hvidvask eller anden tilsvarende kriminalitet. Det er disse muligheder vi
ønsker Odder kommune benytter sig af.

Med venlig hilsen
Maria Christensen
Sekretær
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