Hørve d. 30-09-18.

Skriftligt borgerspørgsmål. Ønsket behandlet af byrådet, og. Ved førstkommende ordinære byrådsmøde med
spørgetid fra borgerne på dagsordenen.

Sagsfremstilling/spørgsmål.
På byrådsmøde 28-08-18. Dagsorden punkt 106. Anmoder Enhedslisten. Det samlede byråd, om at tage stilling
til. At gøre Odsherred kommune til skattelyfri kommune.
Et flertal af byrådet. ”Venstre og Dansk folkeparti” Undtaget stemmer for, at gøre kommunen til skattelyfri
kommune.
Var denne vedtagelse. Andet, end som symbolsk politik uden indhold og handling???
Spørgsmålet, er ikke mindre interessant. Af den grund. At der ikke efterfølgende har været meget debat. Om
det etisk moralske i. At man, med vedtagelse, af Punkt 106 af August 2018. Om at gøre kommunen skattelyfri.
Så samtidig modsættende, lader sig pengeinstitut betjene, af Danske Bank. Som Selv offentligt, har indrømmet.
At hvidvask af sorte penge. Har været en del, af bankens produktpalet. Mindst de seneste 10 år bagud. Og at
man har set gennem fingrene med hensyn til advarsler fra omverdenen vedrørende det økonomisk kriminelle
forhold, og størrelsen af samme.
For i stedet udvikle/videreudvikle pengevaskerriet til. Indtil videre kendt. Verdenens hidtil størst kendte
pengevaskeri. Med en skyndet omsætning på 1500 milliarder danske kroner.
Penge, som ud over simpel organiseret skatteunddragelse. Må formodes, at stamme fra hårdkogt økonomisk
kriminalitet. Som Eks. Mafia og narkokriminalitet, Handel med ilegale våben og med formål, at finansiere terror
i yderste konsekvens.
Hvis jeg forstår den beslutning. Som pågik 28-08-18. Om at gøre kommunen skattelyfri ret. Så dækker den over.
At man ikke længere er velkommen i Odsherred kommune. Hvis man har organiseret skatteunddragelse, som
udgangspunk, formål og eller hel eller delvis levevej. Med bosættelse/tilstedeværelse i kommunen. Hvad enten
man er skatteunddragende borger. Og eller rådgivende/udøvende leverandør af organiseret skattelyløsninger,
og eller har taget del i sådanne aktiviteter!!!
Når Odsherred kommune. Får løst sine bankforretninger. Så betaler kommunen. Ligesom alle andre kunder
gebyrer. Og dermed. Gør man sig fra kommunens side, så også til medfinansiering, af såvel bankens ordinære
drift. Såvel som de kriminelt lyssky aktiviteter ”Hvidvask af sorte penge” Som enten har fundet sted og eller
stadig er pågående. Samt ikke mindst, at gøre sig selv til indirekte husvært, for i dette tilfælde. En bank med
hvidvask af sorte penge som speciale. Også til trods for, at man har besluttet. At sådan aktivitet. Ikke længere
er velkommen i Odsherred kommune.!!!

På nærværende bagrund. Følgende spørgsmål.








Var vedtagelsen af Odsherred kommune som skattelyfri kommune symbol politik uden handling og
værdi?
Hvis det er et realt ønske. At gøre kommunen skattelyfri. Vil det så få konsekvente følger for
kommunens pengeinstitut ”Danske Bank”. I form af en fyrring, som pengeinstitut leverandør. Og i så
fald. Hvornår bliver de fyret?
Hvis byrådet beslutter sig til. At det ikke får konsekvenser for Danske banks fremtid i Odsherred
kommune. Som leverandør. Og på trods af omfanget af organiseret medvirkende til skatteunddragelse.
Er det så det samme. Fra politisk side. Som, at indirekte signalere. At Odsherred kommunes tid. Som
skattelyfri kommune. Ophørte i samme onddrag. Som afslutningen af afstemningen. Om tiltrædelse til
det internationale charter. Om bekæmpelse, af skattely aktivitet i det offentlige rum, blev afsluttet?
Hvordan vil det samlede byråd forsvare sit etiske og moralske ansvar. Ved på den ene side. At tilslutte
sig til, at signalere. At organiseret skatteunddragelse ikke er velkommen i Odsherred. Når man så
samtidig lader sig økonomisk betjene af. Indtil videre den uofficielle verdensrekord holder i hvid vaks af
sorte penge ”Danske bank” I værste fald uden konsekvens. For den fælles relation?

Med venlig hilsen
Kim Knudsen
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