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SFs byrådsgruppe har fremsendt en 10-dages forespørgsel vedrørende
skattely.
1)

Hvordan harmonerer kommunens nuværende aktieportefølje
med at være en skattelyfri kommune?

Aarhus Kommunes byråd vedtog d. 22. februar 2017 rammerne for ansvarlige investeringer. Der er tale om en relativ kort periode, som retningslinjerne
har været i brug, men erfaringerne har generelt været positive. Indledningsvis har fokus været på følgende 3 områder:




Klima (Paris-aftalen)
Kontroversielle våben
Krænkelser iht. internationale konventioner

Det har været drøftet i økonomiudvalget om fokusområderne i retningslinjerne med fordel kunne udvides med skat. Der var stor opbakning hertil.
Desuden var der opbakning til at styrke det politiske ejerskab, fx ved at nedsætte et rådgivende politisk udvalg, og til også at fokusere mere målrettet på
ansvarlighed, herunder på skatteområdet i forbindelse med kommunens indkøb og udbud.
Der arbejdes på den baggrund på en indstilling vedrørende en justering af
de nuværende retningslinjer på investeringsområdet, samt nye ESG-retningslinjer på indkøbsområdet først i det nye år.
Det er forholdsvis nyt at have fokus på skat i en særskilt ESG-sammenhæng
og der eksisterer ikke en standard for håndtering af selskaber der har en
uhensigtsmæssig tilgang til skatteunddragelse og/eller benytter sig af skattely. På nuværende tidspunkt er der kun et pensionsselskab – Pædagogernes Pension - der har konkrete ESG-retningslinjer vedrørende skatteområdet.
Det forventes, at det vil være et område, som vil udvikle sig meget i de kommende år, og Aarhus Kommune vil søge samarbejde med andre investorer
og offentlige indkøbere mm.

2)

Kan der udarbejdes en liste over de virksomheder, Aarhus kommune har aktier i, der benytter skattely? I så fald vil vi gerne
have fremsendt en sådan.

Nej, det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at udarbejde en sådan liste.
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Det kan skabe forvaltningsmæssig uklarhed, hvis Aarhus Kommune på et
utilstrækkeligt grundlag begynder at oprette lister over virksomheder der måske/måske ikke er involveret i skatteunddragelse og/eller benytter sig af
skattely.

3)

Er det borgmesterens vurdering at vedtagelsen af charteret giver anledning til at stramme den nuværende investeringspolitik? Herunder ønskes belyst om det er muligt at sælge aktierne
indenfor de nuværende rammer af investeringspolitikken.

Ja, der arbejdes på at indarbejde skat som et ekstra fokusområde i retningslinjerne, samt finde metoder til at arbejde med skat på en hensigtsmæssig
og fair måde. Udgangspunktet vil være Aarhus kommunes strategi for ansvarlige investeringer, der har en overordnet dialogbaseret (engagerende)
tilgang. Det kan bemærkes at det er samme tilgang som Pædagogernes
Pension har. På den måde sikres det bedst mulige afkast samtidig med, at
de virksomheder der investeres i (via investeringsforeninger) af kapitalforvalterne kan påvirkes gennem dialog til at tage hensyn til bl.a. social ansvarlighed, etik, miljø og økonomisk samfundsansvar, herunder skat, som er et naturligt nyt område at udvide fokusområderne med.
Frasalg er altid en mulighed, hvis dialogen ikke vurderes at føre til den ønskede effekt.

4)

Hvilken dialog har der været mellem kommunen og hhv. Bech
Bruun og Nordea ift. svindel med udbytteskat og hvidvaskning?

Der har været afholdt et møde med Bech Bruun den 15. november. Aarhus
Kommune havde inviteret til mødet og fastsat en dagsorden. Forud for mødet blev der indført et midlertidigt stop for indgåelse af nye aftaler. BechBruun har givet tilfredsstillende svar på Aarhus Kommunes spørgsmål i de
konkrete sager, og har samtidig orienteret om hvordan virksomheden tager
afstand fra aggressiv skatteplanlægning og har etableret forretningsgange,
der sikrer overholdelse af virksomhedens etiske retningslinjer. Aarhus Kommune har på den baggrund ophævet det midlertidige stop for nye aftaler, og
det er aftalt mellem parterne at fortsætte en tæt dialog for at løbende at følge
med i, at lignende sager ikke opstår.
Der har siden afsløringerne omkring Panama Papers været afholdt flere møder med Nordea på flere forskellige niveauer. Aarhus Kommune har tydeligt
signaleret, at vi ser med endog meget stor alvor på de sager Nordea har været involveret i., og vi må som stor kunde fastholde, at vi skal have sikkerhed for, at Nordea virkelig får renset ud.
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På den baggrund er det planlagt at fortsætte en tæt løbende dialog med
Nordea. Der vil blive inviteret til det næste møde inden udgangen af november måned til afholdelse primo december.
Tilsvarende vil der løbende blive afholdt møder med andre af kommunens
leverandører, som kan sættes i forbindelse med hvidvask, aggressiv skatteplanlægning eller andre forhold, som ikke er forenelige med en ansvarlig
virksomhedsdrift.

Jacob Bundsgaard
/
Niels Højberg
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