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Styrets årsmelding for 2020 
Tax Justice Network – Norge 

 

 

Høydepunkter 
 

 

 

 

 

 

 

På Debatten om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondsjef. Totalt var vi i media 33 ganger om denne saken i 2020 

Vi bidro sterkt til at 
skatteparadis ble en 

sentral del av debatten 
ved ansettelse av ny 

oljefondssjef

Vi bistod regjeringen 
med utvikling av Norges 
nye register over reelle 

rettighetshavere

Vi lanserte Åpenhet.no, 
en bred 

debattplattform for 
åpenhetstiltak

82
Medieoppslag

52% økning

69.000
Nettsidevisninger

54% økning

1014
Nyhetsbrev-
abonnenter
11% økning
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Det interaktive verktøyet til Financial Secrecy Index som er utviklet i regi av TJN Norge, og ytterligere forbedret i 2020 

 

Politikk 
 

Fra arbeidsplan 2019 
 

Status  

Reform av det internasjonale selskapsskattesystemet (hovedsak 1) 
 

Regjeringen må utrede effektene av de nye 

OECD reglene og av ulike nasjonale tiltak og 

vurdere hvilken kombinasjon av internasjonale 

og nasjonale tiltak som vil være mest effektiv i 

kampen mot overskuddsflytting.  

Fortsatt ingen løsning i OECD på digitalskatt og 
minimumsskatt. Regjeringen forholder seg 
passivt og har ikke utredet nasjonale 
alternativer f.eks på digitalskatt. 

Regjeringen må ligge i front i det internasjonale 

reformarbeidet for å utvikle et nytt 

skattesystem som baserer seg på enhetlig 

skattlegging.  

Norge har vært aktiv i FN med etableringen av 
FACTI, noe som må sies å være et svært 
progressivt bidrag og kan styrke FN som et 
alternativ til OECDs løsninger. 

Regjeringen må sørge for at de samlede 

effektene av det norske skattesystemet ivaretar 

målet om progressivitet og en rettferdig 

innretning av skattesystemet.  

Stadig større ulikhet i Norge. I debatten om 
lokale skatteparadis på formuesskatt har 
Regjeringen støttet Bø. Lite politisk vilje til å vri 
skattesystemet i en progressiv retning.  Bra at 
regjeringen innfører kildeskatt på renter og 
royalties med virkning fra 2021.  
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Åpenhet i eierskap (hovedsak 2) 
 

LLR må gjelde for alle multinasjonale selskaper.  Lite nytt i 2020 i Norge. Politisk bevegelse i EU 
for å få åpen LLR for alle sektorer. 
 

Frem til tilstrekkelige regler for LLR er på plass, 

bør store investorer som Oljefondet utøve press 

for å selskapene til å rapportere offentlig LLR, 

og store innkjøpere som stat og kommune kan 

kreve offentlig LLR som vilkår i offentlige 

anbudsprosesser. 

Oljefondet har LLR som et av sine forventninger 
til selskaper. Få selskap som etterlever dette. 
Ingen statlige innkjøpere som har inkludert LLR 
som krav, men Sør-Varanger kommune vedtok i 
2020 krav om LLR fra leverandører.  

Alle skatterådgivere må være pliktig til å 

rapportere om skattearrangement for sine 

kunder, inkludert advokater.  

Daglig leder satt i utvalget som leverte NOU 
2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og 
taushetsplikt, og høring en er gjennomført, 
men NOU-forslagene er ikke blitt fremlagt til 
politisk behandling av Regjeringen i 2020. 
  

Andre politiske saker 
 

Alle utvekslingsavtaler mellom Norge og andre 

land som i dag er «på etterspørsel» må endres 

til å bli automatiske, med unntak av for 

eksempel autoritære regimer hvor utveksling av 

informasjon om personer kan sette liv i fare. 

Skattemyndighetene samarbeider med andre 
land om automatisk informasjonsutveksling av 
skatterelatert informasjon gjennom OECDs 
Common Reporting Standard (CRS), og USAs 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
 

Norge må offentliggjøre aggregerte tall om bruk 

av informasjonsutvekslingsavtalene. 

Sentrale finanspolitikere ble utfordret på 
temaet under vårt seminar på Globaliserings-
konferansen. Ingen formell politisk prosess i 
2020. 

Norge må fortsette å gi en betydelig økonomisk 

og politisk støtte til skattekomiteen i FN. 

Norge 2019 oppskalerte i 2019 sin støtte til 35 
millioner kroner over 3 år. TJN er pådriver til 
nordisk samarbeid om oppskalering og kvalitet 
på skattebistand, inkludert støtte til FN. 
 

Norge må jobbe aktivt for en skattekonvensjon i 

regi av FN. 

Norge har vært initiativtaker til FACTI-panelet, 
som er en styrking av FNs rolle på skatt, og kan 
være et viktig skritt i retning av 
skattekonvensjon. 
 

 
Ytterligere politiske prosesser vi har bidratt i: Vi har hatt tett kontakt med Brønnøysundregistrene 
og Skatteetatens «AKSE-prosjekt», som er konseptvalgutredning for ny løsning for et offentlig 
aksjonærregister, med blant annet 3 bilaterale møter og mye kontakt på epost. Vi har være i dialog 
med sentrale Stortingspolitikere om åpenhetsbetingelser for Korona-støtteordninger for 
næringslivet. Vi har deltatt i debatten om formuesskatt og nasjonale skatteparadiser som har 
kommet i kjølvannet av Bø kommunes vedtak om å kutte i formuesskatt.  
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Peter Ringstad på Litteraturhuset i Trondheim. Seminaret  "Hva er det med den internasjonale klubbfotballen" har 1.400 
visninger og ble i sin helhet sendt på NRK P2. 

 

  

"Pandemisamtalene" - en filmserie med skatteforskere i Norge og Afrika. Et produkt av TaxCapDev-samarbeidet.. 

 

Åpenhet.no ble lansert høsten 2020. Så langt har ti eksterne bidratt med blogginnlegg 
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Prosjekter og tiltak  
 

Fra arbeidsplan 2019 
 

Status  

Reform av det internasjonale selskapsskattesystemet (hovedsak 1) 
 

Følge OECD prosessen i 2020 og formidle via 

nettsaker, TaxCast og forklaringsvideoer 

Prosessen har blitt utsatt så lite fremdrift å 
melde om, men vi har skrevet flere nettartikler, 
og kommentert i media. 
 

Åpenhet i eierskap (hovedsak 2) 
 

Ferdigstille og lansere Åpenhet.no – en portal 

for innsyn i eierskap 

Lansert (se bilde forrige side) 

Utarbeide faktaark reelle rettighetshavere Utgitt (se bilde neste side) 

Utvide åpenhet.no med ett nytt åpenhetstiltak Vi er informert om at minst en organisasjon har 
lagt inn støtte til nye åpenhetstiltak inn i sine 
Noradsøknader, og utvidelse til flere tiltak er 
derfor sannsynlig i 2021.  
 

Starte opp evalueringsprosjekt av det norske 

eierskapsregisteret 

Utsatt fordi registeret fremdeles ikke er på 
plass. Tidligste mulige tidspunkt for at loven trer 
i kraft vil være 01.07.21, og ferdigstilling av 
evaluering vil da sannsynligvis skje innen 
midten av 2022.  
 

Andre politiske saker 
 

Spille inn innhold til partienes utvikling av 

politisk program for neste Stortingsperiode 

Innspill sendt til samtlige partier 

«Spleis»-prosjekt: Ferdigstille og lansere 

rapport om norsk vindkraft 

Lanseres mars 2021. 

Lansere Financial Secrecy Index 2020 Lansert (se bilde på side 2) 

Arrangere to studentarrangement utenfor Oslo Avholdt i Stavanger og Trondheim. (se vedlegg 

med gjesteforelesninger og andre foredrag) 

Markere TJN Norges 10årsjubileum på ulike 

måter 

Lagde jubileumslogo, nettsideartikkel om TJN 

Norges historie og gjorde analyse av 

skatteparadisenes utvikling siste 10 år. 

Jubileumsfesten ble korona-avlyst.  

Arrangere to konferanser i Kenya og Tanzania i 

samarbeid med Skattjakt-nettverket 

Korona-avlyst, men erstattet av to webinarer 

(se vedlegg) og filmene «Pandemisamtalene» 

(se bilde førre side). 
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Utvalgte mediesaker: Skatteparadisselskaper som mottar koronastøtte og nytt skatteparadis i Bø i Vesterålen  

 

 

 
 

De nordiske land innfrir ikke skattebistandsmålene. Notat utgitt 
av TJN Norge, Kirkens Nødhjelp, NTL Skatt,  Diakonia (Sverige), 

Oxfam Sverige, Oxfam Ibis (Danmark), MS Action Aid (Danmark) 
og Fingo (Finland) 

 
 

 
 
 

Faktaarket "Reelle rettighetshavere" 
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Organisasjon  
 

Organisasjonsmål fra arbeidsplan 2019 var å sikre økonomisk grunnlag for å opprettholde dagens tre 

ansatte også etter 2020. Om dette lykkes vil i stor grad avhenge av størrelsen på tilslag på innsendte 

rammeavtale hos Norads informasjonsstøtteordning (svar ventes mars 2021).  

Status på organisasjons-tiltak fra arbeidsplanen: 

 

Bidra inn i søknad om finansiering til samarbeid 
om skatteforskning, og søke å utvikle vår rolle i 
samarbeidsprosjekter med skattefaglige 
organisasjoner og forskningsinstitusjoner: 

Vi har fått innvilget fortsatt og økt støtte til 

samarbeid med «TaxCapDev-nettverket 

(Skattjakt) med Chr. Michelsens Institutt og 

NUPI for 2021-2025.  

Øke medlemsmassen Ikke økt – har holdt seg stabilt på 20 
organisasjoner 
 

Promotere fastgiverordningen Antall fastgivere har økt fra 41 til 46 
 

Prioritere prosjekter som bygger kompetanse 
som i fremtiden kan sikre mer uavhengig 
finansiering 

Dialog startet med FairTaxMark om potensialet 
for å videreføre konseptet for norske selskaper.  
 
Vår betydelige styrking av utadrettet 
kommunikasjon i 2020 vil bidra til en 
synliggjøring som er positiv for fremtidige 
finansieringsmuligheter. 
 

Fortsette å lete etter nye både faste 
finansieringsmuligheter og prosjektmidler 

Vi har utvidet vårt nordiske 
sivilsamfunnssamarbeid, som har styrket 
muligheter for finansiering, blant annet fra UD. 

Fortsette å oppskalere organisasjonens 
kapasitet gjennom å styrke deltakelsen fra 
frivillige 
 

En ekstra «fast» frivillig på plass, og vi vil i 2021 
ha to studentpraktikanter, opp fra én i 2020.   
 

  

 

Medlemmer  

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

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

NTL 
FORUT 
Fellesrådet for Afrika 
Attac 
Unio 
SAIH 
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Styret. Styret avholdt 4 styremøter og ett styreseminar i 2020. Styrets medlemmer i perioden (2019-

2020): Styreleder Helge Renå (Oslo), Lin Olderøien (Trondheim), Helge Aarseth (Molde), Catharina Bu 

(Oslo), samt styremedlemmer fra medlemsorganisasjoner: Galina Lund (Bodø) - Skatterevisorenes 

forening, Trond Finstad (Oslo) – Fagforbundet, Irene Dotterud-Flaa (Oslo) -  Redd Barna.  

 

Ansatte. Daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen (fulltid) og Peter Henriksen Ringstad (deltid) har vært 

ansatt hele året. Politisk rådgiver Ingrid Hjertaker har sluttet og er erstattet av Julie Wood. Julie er 

deltids ansatt for å fullføre sin masteroppgave parallelt. Kristoffer Lislegaard er ansatt på deltid som 

filmansvarlig.  

Frivillige. Faglig rådgiver Gregar Berg-Rolness har bidratt med blant annet mediearbeid, gravearbeid 

høringer og foredrag. Tidligere ansatt Ingrid Hjertaker er fast medprogramleder på vår podcast og vår 

representant i regjeringens Open Governement Partnership-arbeid. Student Gullik Slagsvold Støre 

har vært praktikant i perioden.  

Vårt internasjonale nettverk. Vi har deltatt på årsmøte i vår globale paraplyorganisasjon Global 

Alliance for Tax Justice og har gjennom det meste av året hatt faste koordineringsmøter i vårt 

nordiske nettverk Nordic Alliance for Tax Justice. Vi har deltatt på tematiske europeiske videomøter 

om blant annet egentlig eierskap og land-for-land-rapportering.  

 

 

Flere medieoppslag: Advokaters taushetsplikt og gråsoneparadisene 
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Økonomi 
I 2020 har vi et positivt resultat på 133.353,- og egenkapitalen er nå på 1.185.914,-. Andelen frie 

midler på inntektssiden er 19%, som er samme nivå som 2019. Årsaken til overskuddet er 

hovedsakelig underforbruk på lønn pga. permisjoner.   

  

 

Figur 1 Inntekter 2020 

 

Figur 2 Inntekter 2019 
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Vedlegg 1 – Sentrale medieoppslag og alle arrangement&foredrag  

 

Kronikker og innlegg  

• Advokaters taushetsplikt er ikke fredet, m/ NØF og LO. (DN) 

• Kronprinsen kan bidra til bærekraftige investeringer i Mosambik, m/ N’weti (Mosambik) og 

Fellesrådet for Afrika (Bistandsaktuelt) 

• Null tillitt til Tangen. (DN) 

• Truster og hemmelighold. (DN)  

• Norges Banks fallitt. M/Den norske Helsingforskomiteen (Aftenposten) 

• Velkommen til gråsonenes rike. (Klassekampen) 

• Hva vil vi med Oljefondet? (Dagsavisen) 

• 5 måter Tangen-ansettelsen vil skade oljefondets skatteetikk (PAN – Harvest Magazine) 

• Bindende forhåndsuttalelse vedr. Nicolai Tangen (Revisjon og regnskap) 

• Vår felles formue må forvaltes ansvarlig, m/ Forum for utvikling og miljø, Framtiden i våre 

hender, Amnesty International Norge, Changemaker, Fellesrådet for Afrika, Besteforeldrenes 

klimaaksjon (E24) 

• Filantropiske milliardærer er som andre milliardærer (Tidsskriftet Røyst) 

• Ingen grunn til å la kommuner stjele hverandres skatteinntekter (Dagsavisen) 

TV/Radio 

• Skatteparadis, Tangen og sentralbanksjefen (NRK Dagsnytt18) 

• Skatteparadis, Tangen og sentralbanksjefen. (TV2 Nyhetene) 

• Tangen, skatteparadis, Facebook og redere (P2 Ekko) 

• DnB og Samherji-saken (NRK Kveldsnytt) 

• Foredrag om fotball og skatteparadis (Debatt i P2) 

Foredrag og seminarer/webinarer 

Eksterne Egne arrangement 
• Foredrag Svart Økonomi-konferansen 

hos NTL&Fagforbundet  
• Foredrag Vinterkonferansen Høyskolen 

på Innlandet  
• Gjesteforelesning Høyskolen i Kristiania  
• Gjesteforelesning BI  
• Sommerleir Sosialistisk Ungdom 
• Etikkdagene Høgskulen på Vestlandet  
• Foredrag for Changemaker   
• Foredrag økonomistudenter 

Universitetet i Stavanger  
• Foredrag for masterstudenter 

journalistikk Oslo Met  
• Foredrag for Rødt  
• Norads kapitalfluktseminar 

• Globaliseringskonferansen – seminar 
m/ Rethinking Economics 

• Seminar om reelle rettighetshaver-
registeret  

• Presentasjon av Skattjaktnettverket 
m/CMI og NUPI 

• Seminar skatt og sårbare stater m/ CMI 
og NUPI 

• Den internasjonale klubbfotballen - 
Litteraturhuset i Tr.heim m/NTNU 

• Nordisk seminar om skattebistand 
m/Kirkens Nøhjelp og nordiske 
organisasjoner i sammenslutningen 
Nordic Alliance for Tax Justice 
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Vedlegg 2 – Høringer og våre hovedbudskap 

Alle våre høringssvar er tilgjengelig på taxjustice.no.  

Åpne eierskapsregister 

Forslag til ny lov om 
røystingsrådjevarar og endringer i 
aksjelovgivingen mv. (SRD II 
åpenhet og innflytelse) 

Vi er positive til forslaget om at selskap regelmessig offentliggjør eiere 
av forvalterregistrerte konto, men ber om at informasjonen i tillegg 
samles et register, og at informasjonen publiseres kontinuerlig, ikke 
kun årlig.  
 

Endringer i hvitvaskingsregelverket 
(lov og forskrift) – EUs femte 
hvitvaskingsdirektiv mv. 

Positiv til forslaget om å omfatte de som tilbyr vekslingstjenester 
mellom ulike typer kryptovaluta, i hvitvaskingsloven. Sterkt kritiske til 
forslaget om å unnta krav om identifisering av reell eier for midler på 
advokaters klientkonti.  
 

Forskrifter til lov om register over 
reelle rettighetshavere 

Flere styrker ved forslaget, som at registeret skal omfatte truster, at 
det ikke er krav om innlogging/betaling og mulighet for kryssøk. Men 
også svakheter som unntak for børsnoterte selskap, og terskelverdi på 
25% eierskap/stemmekontroll for registrering. 

 
Oljefondet 
 

 

NOU 2020: 7 Verdier og ansvar — 
Det etiske rammeverket for Statens 
pensjonsfond utland 
 

Det skatteetiske arbeidet må styrkes og ha tydeligere ris bak speilet at 
særlig grove brudd på skatteetikk kan medføre utelukkelse fra fondet. 
 

Meld. St. 32 (2019–2020) Statens 
pensjonsfond 2020 

Ber om å at åpenhet om reelt eierskap tas inn i 
forventningsdokumentet på skatt og åpenhet, at skatteunndragelser 
nevnes eksplisitt og oljefondets uttrekkskriterier, og styrking av 
uavhengige fagmiljø som kritisk korrektiv til oljefondets egen 
fagkompetanse.  
 

Dokument 9:1 (2019–2020) –  
ansettelse av Nicolai Tangen som 
ny leder for Oljefondet 

I tillegg til å støtte bekymringene til Norges Banks representantskap, 
gir ansettelsen grunn til bekymring om arbeidet med åpenhet og 
ansvarlig skattepraksis i Oljefondet og Norges Bank. Vi peker også på 
ubesvarte spørsmål knyttet til manglende kontroll over avviklingen av 
AKO Trust. 
 

Annet 
 

 

Kildeskatt på rente- og 
royaltybetalinger 

Positive til innføring av kildeskatt på rente- og royaltybetalinger ut av 
Norge, men forslaget rammer ikke bredt nok. Vi foreslår at 
kildeskatten ikke avgrenses til betalinger bare til nærstående, og til 
betalinger til lavskatteland. 
 

Statsbudsjettet 2021 I tillegg til innspill om kildeskatt, ber vi om utredning av norske 
alternativer for skattelegging av digitale multinasjonale selskap, 
skatteløsninger som fanger opp samfunnets formuende og at 
oljefondets skatteparadisambisjoner følges opp. Økt støtte kritisk og 
uavhengig forskning, journalistikk og sivilsamfunn på oljefondet og 
dets investeringer.   
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"Skatteflukt i krisetid" 5. september med Sigrid Klæboe Jacobsen, Heidi Nordby Lunde (H) og Hadia Tajik (Ap).  Seminar 
under Globaliseringskonferansen i samarbeid med Rethinking Economics. 

 

 

 

 

Elektronisk signering:  

Helge Renå (Styrets leder) 

Helge Aarseth 

Galina Lund 

Irene Dotterud-Flaa 

Catharina Bu 

Trond Finstad 

Lin Olderøien 
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