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Styrets årsmelding for 2019 
Tax Justice Network – Norge 

 

Høydepunkter fra året  
 

 

 
 

Politikk 
 

Hovedsak: Åpenhet i eierskap  
Åpenhet i eierskapsforhold er et av de viktigste tiltakene mot skatteunndragelse, hvitvasking og 
korrupsjon, og 2019 ble et viktig år for åpenhetstiltak. Lov om Register for Reelle Rettighetshavere 
ble enstemmig vedtatt i Stortinget i februar 2019. Registeret skal være åpent og kontinuerlig 
oppdatert, som har vært et viktig krav, men forslaget om å senke terskelen for hvem som skal 
registreres ned fra de med mer enn 25 % eierskap, fikk dessverre ikke flertall. Loven gir 
Finansdepartementet hjemmel til å avgjøre en rekke egenskaper ved registeret i forskrift, f.eks hvilke 
selskaper loven skal gjelde, og om truster skal omfattes.  Forskriftsforslaget skal sendes ut på høring, 
og er ventet før sommeren 2020, men kan nå bli forsinket som følge av koronatiltak. Registeret er 
ventet å komme på plass i 2021. 
 
I tillegg til registeret kom det i slutten av 2019 et forslag fra Nærings- og Fiskeridepartementet om å 
kreve at aksjeselskap offentliggjør på sine nettsider identiteten til sine aksjonærer som bruker 
forvalterkonto. Høringsnotatet referer til TJNNs opplysninger om omfanget av forvalterkonto på Oslo 
Børs. Selv om denne informasjonen foreløpig ikke foreslås å samles i et sentralt register, kan det bli 

Vi fikk stor 
medieoppmerksomhet 

under DnBs 
hvitvasksingsskandale, 
inkludert på islandsk 

TV og radio.

Utenriksdepartemente
t ga økonomisk støtte 
til FNs skattekomité
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TV2 sin sak om skjulte 
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skatteplanlegging i 
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et viktig åpenhetstiltak. Om dette blir innført, blir Norge det første landet som krever åpenhet om 
reelle eiere bak forvalterkonto. 
 
 

Hovedsak 2: Reform av det internasjonale selskapsskattesystemet  
2019 ble et viktig år for internasjonal skattereform. OECDs nesten ti år lange reformprosjekt (BEPS) 

nærmer seg slutten, og i februar 2019 la OECD-sekretariatet frem et forslag til nye regler for 

skattlegging av digital virksomhet. OECD har foreslått å etablere et helt nytt skatteprinsipp, som vil gi 

land der selskaper har salg skattlegge deler av overskuddet selv om selskapet ikke er fysisk til stede i 

landet. Forslaget vil også åpne opp for en formelbasert fordeling av skatterett på overskudd, som er 

noe Tax Justice-bevegelsen har kjempet for i mange år. Dessverre er det bare en svært liten del av 

selskapsoverskuddet som foreslås å bli fordelt etter nye prinsipper, resten skal fortsatt fordeles etter 

det gamle armlengdeprinsippet. Det er derfor liten grunn til å tro at de nye reglene vil bli annet enn 

marginale forbedringer på dagens system. Siden februar-forslaget har OECD hatt flere høringsrunder 

med utarbeidede forslag, inkludert forslag om en internasjonal minstesats for selskapsskatten. TJNN 

har sammen med andre organisasjoner i Tax Justice-Europa, deltatt i disse prosessene med skriftlige 

høringsinnspill. OECD opprinnelige tidsplan for ferdigstilling av reformarbeidet innen desember 2020 

er foreløpig ikke utsatt på grunn av korona.  

Fordi den internasjonale reformprosessen nærmer seg slutten, er den norske debatten om «Google 

skatt» ikke lenger særlig aktiv. Debatten vil trolig bli aktuell på ny når OECD-forslaget kommer på 

plass og det blir mulig å estimere hvor mye av overskuddsflyttingen som kommer til å stoppes av nye 

internasjonale regler, og hva som gjenstår av behov for nasjonale tiltak mot aggressiv 

skatteplanlegging.  

 

Andre politiske saker 
 

Åpenhet i selskap  Finansdepartementet reviderer nå den norske standarden for Land-for-Land 

rapportering og TJNN deltok sammen med Publish What You Pay Norge i møte med departementet 

høsten 2019 for å gi innspill i denne prosessen.  

Automatisk utveksling av informasjon mellom land OECD har innført automatisk 

informasjonsutveksling som standard, noe som er et stort steg i riktig retning. Det er imidlertid ikke 

mulig for forskere eller offentligheten å vurdere hvorvidt de nye avtalene er effektive eller ikke. Vårt 

krav om offentliggjøring av hvor mye norske eiere i ulike land har ikke blitt innfridd ennå.   

Styrke skattearbeidet i FN Arbeidet med å styrke FN som internasjonalt fora for skattereform 

fortsetter. Norge ga i 2019 $35 millioner til FNs skattekomite, og ble med det, det andre landet etter 

India som gir økonomisk støtte.  

 

Høringer 
 

Vi svart på vesentlig flere høringer enn i foregående år, med ni høringssvar. Det har vært flere 

høringer som berører utformingen av det nye offentlige registeret over reelle rettighetshavere. Det 

har også vært høring om rammene for advokaters taushetsplikt under skatterådgivning. Alle høringer 

og våre hovedbudskap kan leses i vedlegg.  
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Flere prosesser vi har bidratt i 
 

Vi har gitt innspill til den nye utviklingsministeren om skatt & utvikling, til Utenriksdepartementet før 
«Vårmøtene»  til IMF&Verdensbanken, til Norad i forbindelse med den norske agendaen knyttet til 
FNs bærekraftsmål, og deltatt på fellesmøte med utviklingsministeren om skatt og sårbare stater.  
 
Vi har gitt innspill til etikkutvalget i Oljefondet, og til KLPs forventningsdokument på skatt. Vi har 

bidratt til at spørsmål ble stilt i Stortingets spørretime om Oljefondets involvering i Credit Suisse og 

Mosambiks gjeldskrise.  

Forskning og studenter 
Vi har fortsatt samarbeidet i «Skattjakt-nettverket» der Chr. Michelsens Institutt (CMI) og NUPI er 

hovedpartnere. Dette er et nettverk av forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet. Gjennom 

samarbeidet skal vi fremme forskning og formidling av internasjonale skattespørsmål og utfordringer. 

I 2019 arrangerte vi et seminar sammen under Arendalsuka om skatt og sårbare stater. 

Vi har veiledet ni masteroppgaver og holdt  gjesteforelesninger på fem studiesteder i 2019: 

Kontrollopplæringen for Skatteetaten (på Politihøgkolen), Oslo Met – journalistikk, Etikkdagene på 

Høgskulen på Vestlandet, Høyskolen i Kristiania og Bjørknes. Vi har også arrangert seminar i 

samarbeid med NTNU.  

Vår Facebook-gruppe «Internasjonal skatteforskning» har fått 20 nye medlemmer. Grupper har nå 

totalt 100 medlemmer.  

Vi har deltatt på workshop/seminar til den internasjonale forskningsgruppa på Copenhagen Business 

School (EUs forskningsprogram «Coffers»), og også bidratt inn i forskningen på forespørsel fra en av 

forskerne.  

 

Vi har deltatt på Tax Justice Network sin årlige forskerkonferanse i London, i tillegg til en virtuell 

internasjonal TJN forskerkonferanse.  
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I rapporten sammenlignet vi de ulike nordiske regjeringers innsats på skatt og utvikling. Hensikten 

var å anspore til økt samarbeid mellom nordiske regjeringer, og fremheve gode eksempler i de ulike 

land. Foreløpige resultater fra rapporten ble lansert under et seminar vi arrangerte i forbindelse med 

Verdensbanken og IMFs vårmøter i Washington, der blant annet utviklingsminister dag Inge Ulstein 

deltok. Den endelige rapporten har blitt presentert for representanter for de nordiske regjeringene. 

Gjennom arbeidet la vi et godt grunnlag for samarbeid mellom sivilsamfunn i Norden, som vi ønsker 

å bygge videre på. Vi har søkt midler om å gjennomføre et nytt prosjekt sammen.  

 

Figur 1 Paneldebatt ifm. vår nordiske rapport om skatt og utvikling under vårmøtene 4. april 2019. Utviklingsministeren, 
representanter fra OECD, Verdensbanken, den nordiske prosjektgruppen og Tax Justice Network – Africa var representert. 

 

 

Våre utgivelser 
 

 

 
 
 
Nordic countries’ support for tax & 
development 
   
Rapporten er resultatet av et 
samarbeidsprosjekt mellom følgende nordiske 
bistands- og sivilsamfunnsorganisasjoner: 
Kirkens Nødhjelp, Diakonia (Sverige), 
Mellemfolkeligt samvirke/ActionAid (Danmark), 
Tax Justice Network – Noge og Finnish 
Development NGOs – Fingo. 
 
Lenke til rapport (på ISSUU) 
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Samarbeid med medlemmer og andre 
Vi har gjennom året bidratt som innledere/foredragsholdere på flere av våre medlemmers 

arrangementer, bidratt med innlegg i medlemsblader, samarbeidet om medieutspill, samarbeidet på 

høringer med mer. Stor takk til Norsk Folkehjelp som huset årsmøtet i 2018! 

Vi gjennomførte den planlagte rundebordserien og paneldebatt om selskapsskatten for 

ungdomspolitikere. Prosjektet var et samarbeid med LO, Mediebedriftenes Landsforening og Unio. 7 

av 9 ungdomspartier deltok. Som innledere bidro blant andre sjefsøkonomen i NHO og professor fra 

NHH. 

 

 

Figur 2 Skattedebatt 10. oktober: AUF, Rød Ungdom, SU, Unge Venstre, Grønn Ungdom, Unge Høyre, FpU 

Formidling 
Antall oppslag i media var 54 (44 i 2018). Tolv av disse var opptredener på TV&radio. Vi hadde ti 

innlegg og kronikker i landsdekkende medier, tre av disse i samarbeid med medlemsorganisasjoner 

og andre partnere. Se oversikt overs større medietreff i eget vedlegg.  

Vi har fortsatt stor foredragsvirksomhet, med 30 foredrag/innledninger i løpet av året. Seks av disse 

har vært gjesteforelesninger eller på studentarrangementer. Se oversikt i eget vedlegg.  

Sidevisninger på vår nettside var 45 000. 19 000 av sidevisningene er på vårt visuelle verktøy for 

Financial Secrecy Index.  

I 2019 har vi hatt en særlig satsing på å formidle gjennom egenproduserte videoer, alt fra korte 1-

minutts snutter, til hele foredrag. Vi har produsert og lagt ut 20 videoer, som har hatt en fått en 

samlet visning på 20 000.  Vi har blitt mer aktive på organisasjonens profiler på sosiale medier 

(Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube.) Vi har særlig økt aktiviteten på LinkedIn og 

Instagram.  
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Figur 2 Våre mest delte og sette videoer i 2019. 

 

Vi har gitt ut 9 nyhetsbrev til 917 abonnenter. Vi fikk 40 nye abonnenter i 2019. Totalt abonnenttall 

er noe lavere enn i fjor (950). Dette skyldes overgang til MailChimp som automatisk sletter inaktive 

epost-adresser, og med en enklere avmeldingsfunksjon.  

Vi har gitt ut fem nye episoder av podcasten «TaxCast». Samlet avspillingstall i 2019 for alle våre 

episoder er 10 000. Tilbakemelding fra en blivende skattekontrollør: «Det var gjennom å høre på 

taxcasten deres at jeg ble inspirert til å fokusere på denne delen av skatt». 

I 2018 hadde vi samarbeid med en stor podcast-leverandør som gav 3000-5000 ekstra nedlastinger 

per episode. Denne podcasten er nedlagt, og vi ennå ikke funnet en tilsvarende erstatning, så 

lytte/nelastingstallene har gått ned for 2019.   
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Organisasjon  
 

Medlemmer 

SAIH - Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond ble medlem i 2019. Oversikt over 

samtlige 20 medlemmer:   

Fagforbundet 
Skatterevisorenes forening 
Kirkens Nødhjelp 
Skatteetatens Landsforbund 
Akademikerforbundet 
Norsk Øko-Forum 
Changemaker 
 

Stiftelsen Korsvei 
For velferdsstaten 
Mellomkirkelig råd 
Norsk Folkehjelp 
KFUK-KFUM Global 
Framtiden i våre hender 
Redd Barna 
 

NTL 
FORUT 
Fellesrådet for Afrika 
Attac 
Unio 
SAIH 

 

Styret 

Styret har bestått av følgende personer i perioden (2018-2019): 

 

Styreleder Helge Renå (Oslo) 

Galina Lund, fra medlemsorganisasjon Skatterevisorenes forening (Bodø)  

Torstein Brechan, fra medlemsorganisasjon NTL (Oslo) 

Frøydis Olaussen (Bergen) 

Lin Olderøien (Trondheim) 

Linda Skjold Oksnes (Oslo) 

Catharina Bu (Oslo) 

 

Styret avholdt 4 styremøter i 2019. Styremøtene avholdes normalt i Oslo med videoskype til Bodø, 

Bergen og Trondheim. Ett av styremøtene var et todagers styreseminar i Trondheim. 

 

Ansatte: Sekretariatet har hatt tre fulltids ansatte gjennom det meste av året: Daglig leder Sigrid 

Klæboe Jacobsen, politisk rådgiver Ingrid Hjertaker og politisk rådgiver Peter Henriksen Ringstad 

(tilbake fra permisjon). Julie Wood har vært engasjert som prosjekthjelp deler av året.  

Frivillige: Gregar Berg-Rolness er tilknyttet TJN Norge som faglig rådgiver og har lagt ned et svært 

stort arbeid i perioden, blant annet med mediearbeid, gravearbeid og høringer.  

Utvalg og råd: Daglig leder ble i 2018 oppnevnt som medlem av det regjeringsnedsatte 

Skatterådgiverutvalget. Utvalget leverte sin innstilling i juni 2019. Politisk rådgiver Ingrid Hjertaker 

ble i 2019 utnevnt til medlem av rådet i Norges Open Governement Partnership-arbeid. OGP er et 

tverrdepartementalt og internasjonalt arbeid for mer åpenhet. 

Vårt globale nettverk: Vi deltok på Tax Justice Europes medlemsmøte i Brussel.  
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Økonomi 
I 2019 har vi et positivt resultat på 153 154 kr. Egenkapitalen er nå på 1 052 561 kr. Andelen frie 

midler på inntektssiden er 19%, som er opp fra 14% (2017 og 2018). Årsaken til overskuddet er i 

hovedsak at vi i løpet av året fikk tilslag på flere prosjektmidler, flere givere, og at vi brukte egne 

ansatte til en større del av formidlingsarbeidet på bekostning av bestilte tjenester fra leverandører.  

 

 

Figur 3 Inntekter 2019 

 

Figur 4 Inntekter 2018  
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Vedlegg 1 – Sentrale medieoppslag og publikasjoner 
 

Publikasjon 

Ingrid Hjertaker (2019) «Digitalskatt som internasjonal maktkamp», Praktisk økonomi og finans, Vol. 

35, Nr 4.   

Kronikker og innlegg 

• På tide at oljefondet trekker seg ut av Credit Suisse. TJNN & 6 andre org. (Bistandsaktuelt) 

•  «Myter» om private velferdsprofitører + svarinnleggene «Omsorg i skatteparadis» og 

«Innsyn for flere enn skatteetaten». Ingrid Hjertaker&Gregar Berg-Rolness (DN) 

• Børshemmeligholdet fortsetter. TJNN og Transparency Internatinal Norge (DN) 

• Lekkasjedrevet innsyn. Sigrid K. Jacobsen (Dagbladet) 

• Facebook-klikk kan gi skattepenger. Sigrid K. Jacobsen (Bistandsaktuelt) 

• Hvordan staver du utdanning? SKATT. TJNN&SAIH (Bistandsaktuelt) 

• Feil om digitalskatt. Ingrid Hjeratker og Sigrid K. Jacobsen (Klassekampen)  

• Tro og realisme i digital skattereform. Sigrid K. Jacobsen (DN) 

• En gylden mulighet for skatteetikk. Sigrid K. Jacobsen og Peter Ringstad (Bistandsaktuelt) 

• Noe er råttent i de nordiske bankene. Ingrid Hjertaker og Sigrid K. Jacobsen (Aftenposten) 

 

TV/Radio-opptredener 

- 25. mars. Internasjonale vs. nasjonale skattetiltak. Sigrid K. Jacobsen (NRK nyhetsmorgen) 

- 2. april. OECDs skatteforhandlinger – debatt med skattedirektøren. Sigrid K. Jacobsen (NRK 

Dax18) 

- 23. juni. Skattejubel eller skattesmell. Ingrid Hjertaker (NRK P2, I desse dagar) 

- 11. juli. Frankrike innfører «Google-skatt». Ingrid Hjertaker (NRK P2, Studio 2) 

- 15. oktober. OECDs skattereformforslag – BEPS. Sigrid K. Jacobsen (NRK nyheter) 

- 18. oktober. OECDs reformforslag – debatt med leder i Finanskomiteen, Henrik Aasheim. 

Sigrid K. Jacobsen (NRK Dax18) 

- 26. oktober. Brexit og skatt. Ingrid Hjertaker. (NRK P2, Debatt) 

- 17. november. DnB i islandsk hvitvaskingsskandale. Sigrid K. Jacobsen (Islandsk nyhetsradio) 

- 17. november. DnB i islandsk hvitvaskingsskandale. Sigrid K. Jacobsen (Islandsk TV) 

- 24. november. Skatteforhold i vinkraftinvestorer. Gregar Berg-Rolness (TV2) 

- 26. november. Hvitvaskingssaken i DnB. Gregar Berg-Rolness (NRK Dagsrevyen) 

- 27. november. Hvitvaskingssaken i DnB. Sigrid K. Jacobsen (NRK Nyhetsmorgen) 
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Vedlegg 3 – Høringer og våre hovedbudskap 
 

Prop. 7 L - Lov om 
verdipapirsentraler og 
verdipapiroppgjør mv. 
 

Kjeden av forvaltere må begrenses til 1-2 ledd og forvalterne 
må rapportere om reelle eiere av aksjene til det nye offentlige 
eier-registeret.  
 

Ny lov om vern av 
forretningshemmeligheter - 
gjennomføring av EUs 
forretningshemmelighets-
direktiv i norsk rett 
 

Varslervernet må alltid veie tyngre enn vern av 
forretningshemmeligheter, og at aggressiv skatteplanlegging 
mm ikke må klassifiseres som forretningshemmeligheter med 
krav på rettslig vern. 

Gjennomføring av direktiv (EU) 
2017/828 i norsk rett og 
endringer i aksjeloven og 
allmennaksjeloven § 8-10 
 

Departementet må følge opp Stortingsvedtaket fra 2015 og gi 
allmennheten informasjon om reelle eiere bak forvalterkonti. 

Meld. St. 20 (2018-2019) 
Statens Pensjonsfond 

Folketrygdfondet må utarbeide et forventningsdokument på 
skatt og åpenhet, slik Oljefondet har gjort. NBIM må tenke 
annerledes rundt risiko ved investering i finansinstitusjoner, 
siden de er investert i de fleste av banker som har vært 
involvert i store skandaler. 
 

Revidert nasjonalbudsjett 2019 
 

Det nye registeret over reelle rettighetshavere trenger 
tilstrekkelige kontrollressurser for å være effektivt.  
 

Rentebegrensningsregelen Internasjonale utfordringene er ikke tilstrekkelig ivaretatt i 
forslaget, og bland annet mangler beskrivelse av hvordan 
hybride arrangementer skal håndteres. 
 

Representantforslag 160S -  
Rettferdig skattlegging av 
internasjonale selskap 
 

Vi støttet forslagene om kildeskatt på renter og royalties, krav 
til land-for-land-rapportering og åpent eierskap i 
anbudsprosesser, utredning av skattlegging av den digitale 
økonomien og utredning av nasjonalt handlingsrom.  
 

NOU 2019: 15 Skatterådgiveres 
opplysningsplikt og 
taushetsplikt 

Vi går imot forslaget om å unnta advokater for 
rapporteringsplikt, og støtter at internadvokater ikke skal være 
omfattet av sterk taushetsplikt.  
 

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov Vi mener at forslagene i NOUen ikke bidrar til å ta norsk 
forvaltning framover i retning av større åpenhet 
 

 

  



 
Side 11 av 12 

 

Vedlegg 2 – Foredrag, innlegg, debatt av TJNs ansatte/frivillige  
 

• 7. mars. Foredrag Ski og Oppegård Nei til EU (Ingrid) 

• 20. mars. Innledning på Norads fagdag (Sigrid) 

• 22. mars. Forberedt spørsmål - Skattefrokost hos Skatteetaten. (Sigrid) 

• 3. april. Gjesteforelesning Oslo Met journalistikkstudie (Ingrid) 

• 3. april. Gjesteforelesning Etikkdagene Høyskolen på  Vestlandet (Sigrid) 

• 4. april. Innlegg Changemaker Mission Impact-lansering (Ingrid 

• 13. juni. Innlegg UN Grand corruption konferanse (Ingrid) 

• 15. juni. Foredag SAIH sommerleir (Ingrid) 

• 13. august. Arendalsuka: Debatt skatteseminar NHH og Deloitte (Sigrid) 

• 13. august. Arendalsuka: Skatteseminar TaxCapDev (Sigrid) 

• 14. august. Arendalsuka: Finans Norge hvitvaskingsseminar (Sigrid) 

• 15. august. Arendalsuke: SAIHs skatteseminar (Sigrid) 

• 2. september. Debatt utenrikspolitikk i lokalvalget (Ingrid) 

• 2. september. Gjesteforelesing Høgskolen i Kristiania (Ingrid) 

• 10. september. Gjesteforelesning Bjørknes (Ingrid) 

• 17. september. Gjesteforelesning kontrollopplæringen i Skatteetaten (Sigrid&Peter) 

• 18. september. Foredrag for Changemaker (Peter) 

• 8. oktober. Foredrag El&IT (Sigrid) 

• 22. oktober. Innledning NTL Nordic public services seminar (Peter) 

• 23-27. oktober. KÅKÅfestivalen: Boka Moneyland-lansering (Ingrid) 

• 23-27. oktober. KÅKÅfestivalen: Debatt om boka Rødt Lys (Ingrid) 

• 23-27. oktober. KÅKÅfestivalen: Samtale med Grace Blakely (Ingrid) 

• 23-27. oktober. KÅKÅfestivalen: Korrupsjonsdebattt (Ingrid) 

• 23-27. oktober. KÅKÅfestivalen: Brexitdebatt (Ingrid) 

• 30. oktober. Foredrag om OECD for Fellesrådet for Afrika (Ingrid) 

• 6. november. Foredrag Sportsøkonomiseminar på NTNU (Peter) 

• 16. november. Innledning for Attac (Ingrid) 

• 29. november. Georgia: Konferanse om offentlige eier-register, innleding (Sigrid)  

• 5. desember. Debatt Transparency Norges jubilieumskonferanse (Sigrid) 

• 5. desember. Petras - olje for utviklingsseminar - innledning (Peter) 
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Oslo, 23. mars 2020 

 

 

Helge Renå 
Styrets leder 
 
 
 

 Linda Skjold Oksnes 
Styremedlem 

   

Galina Lund 
Styremedlem 
 
 
 

 Lin Olderøien 
Styremedlem 

   

Frøydis Olaussen 
Styremedlem 
 
 
 

 Catharina Bu 
Styremedlem 

   

Torstein Brechan 
Styremedlem 

  

 

 

 

 

 

 


