Styrets årsmelding for 2016
Tax Justice Network – Norge

Året oppsummert
Den 4. april 2016 sprakk nyheten om verdens største dokumentlekkasje og «Panama Papers» var et
faktum. Dokumentene gav et unikt innblikk i en skjult finansiell verden og har medført en økt
oppmerksomhet fra politisk hold. TJN Norge har særlig gjennom Panama Papers hatt et stor synlighet
i media, og vi opplever i kjølvannet av dette også flere henvendelser generelt til organisasjonen.

Figur 1 Sigrid K. Jacobsen på Tv2 Nyhetskanalen om Apples milliardskatteavtale med Irland.

Vi fortsatte vårt gode samarbeid med forskningsinstitusjonen Chr. Michelsens Institutt gjennom
inngåelse av et nytt samarbeidsprosjekt: I 2017 skal vi bearbeide og utgi SKJULT-boka for et afrikansk
publikum. Vi fikk også tilslag på finansiering fra Finansmarkedsfondet på prosjektet «Kriterier for
identifikasjon av egentlige eiere». Prosjektet skal gå over tre år, og prosjektpartnerne er Norsk ØkoForum, Finans Norge og Revisorforeningen.
I 2016 har TJN for første gang hatt to ansatte, noe som har bidratt til at vi har evnet å jobbe enda
grundigere med politiske saker og «hive oss rundt» og markere oss i media i forbindelse med
dagsaktuelle saker. Dette har også bidratt til at vi har hatt større kapasitet til å ha en tettere kontakt
med medlemsorganisasjonene våre, enten gjennom fellesprosjekter som rapporter, og gjennom
foredrag og faglig støtte i forbindelse med høringer og lignende.

Politiske prosesser
I 2015 var både land-for-land-rapportering og debatten rundt reell-eierskapsregisteret sentralt. Dette
fortsatte inn i 2016.
Land-for-land-rapportering: Finansdepartementet la i løpet av året ut to LLR-forslag ut på høring.
Den første var OECD sin LLR-standard. Denne er foreslått ikke å være offentlig tilgjengelig, men
dekker alle bransjer. Den andre var forslag om revidering av den eksisterende LLR vi har i Norge for
utvinningsindustrien. Denne er offentlig tilgjengelig, men dekker ikke rapportering fra skatteparadis.
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Stortinget fulgte opp med å be regjeringen sørge for at alle selskap som blir pliktige til å levere en
konfidensiell rapport til skattemyndighetene (OECD-LLR), i tillegg skal lage en offentlig rapport,
tilsvarende den utvinningsselskaper er pålagt. Regjeringen har så langt ikke kommet med nytt
forslag. Angående «skatteparadis-hullet», er det ifølge Finansdepartementet nå rettet opp, men det
fremstår fortsatt uklart.
Register over egentlige eiere: Regjeringen forslag om åpen aksjeeierbok ble lagt ut på høring på
våren og Hvitvaskingsutvalgets forslag til register over egentlige eiere ble lagt ut på høring med frist
1. april 2017. Hvitvaskingsutvalget foreslår et lukket register, stikk i strid med Stortingets vedtak fra
2015.
I tillegg til de ovennevnte, har vi gitt innspill til følgende høringer:




Den årlige behandlingen av Oljefondsmeldingen
Innspill til Norges bærekraftrapport til FN
Konsultasjon i EU om innspill til ny skattemodell «CCCTB». Dette gjorde vi i samarbeid med
vårt europeiske nettverk.

Utgivelser

SKJULT – Skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold, 2.
utgave
Andre utgave av vårt flaggskip, boka SKJULT, gikk i trykken.
Hele boken er revidert, og 21 nye artikler fra bidragsytere fra
inn- og utland er med. Av et opplag på 3000 er omtrent 1000
distribuert etter tre måneder. Dette inkluderer bestillinger av
klassesett fra fagansvarlige ved fem utdanningsinstitusjoner:
NHH, BI, NTNU, NMBU og Høgskulen på Vestlandet.

Panama Papers and the looting of Africa
Med et ønske om å synliggjøre hvilken innvirkning
PanamaPapers har hatt på afrikanske land, bestilte Redd
Barna, Kirkens Nødhjelp og TJN Norge en rapport fra Tax
Justice Network – Africa. Rapporten inkluderer også klare
forventninger til norske myndigheter.
Rapporten ble dekket i Aftenposten, og rapportforfatter Alvin
Mosioma ble intervjuet i Vårt Land. Rapporten ble lansert
med eget seminar under Arendalsuka, og seminar i Oslo på
Kulturhuset.

Side 2 av 6

Survival of the Rihest – Europe’s role in supporting an unjust
global tax system 2016
Rapporten vurderer Norge og andre europeiske lands
regelverk for å stoppe skattesnyting. Hensikten med
rapporten er å belyse hvordan europeiske land jobber med
globalskatterettferdighet. Dette er en årlig oppdatert rapport
som blir utgitt for fjerde år på rad. I 2016 er for første gang
Norge også evaluert.
Rapporten er utarbeidet av den europeiske Eurodad og i
samarbeid med organisasjoner fra hele Europa, inkludert TJN
Norge. Rapporten ble lansert under et arrangement på
Kulturhuset i Oslo i samarbeid med Kirkens Nødhjelp.

Forskning og studenter
Vi er formelt tilknyttet Chr. Michelsen Institutt sitt forskningsprosjekt på kapitalflukt (TIP-prosjektet)
der Tanzania er ett av fokuslandene. I 2016 inngikk vi en avtale om utgivelse av SKJULT på engelsk
som en del av dette prosjektet. Boken skal omskrives basert på innspill fra sivilsamfunn og inneholde
flere artikler skrevet av forskere og andre bidragsytere fra afrikanske land. I forbindelse med dette
arrangerte vi en workshop i Dar es Salaam høsten 2016.
Vi var samarbeidspartnere under den internasjonale konferansen Lifting the veil of secrecy i Bergen.
Konferansen ble arrangert av CMI og NHH, i samarbeid med TJN - Norge og TaxCapDev-nettverket,
med økonomisk støtte fra Forskningsrådet. Vi bidro i programarbeidet, og hadde blant annet ansvar
for studentsesjonen, der studenter presenterte tre masteroppgaver. Konferansen var fulltegnet og
høstet svært gode tilbakemeldinger fra publikum og innledere.

Figur 2 Peter Ringstad leder studentpresentasjonene under konferansen "Lifiting the veil of Secrecy".

Vi holdt gjesteforelesninger på Høgskolen i Bergen og på BI i 2016. Vi har gitt veiledning til 25
studentoppgaver på bachelor- og masternivå (totalt ca 30 studenter) og publisert to kortformer av
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oppgaver i 2016. Vi samarbeidet med NTNU om seminaret Idretten på Økonomisk doping i
Trondheim. Vi vi fikk intervju og oppslag på NRK Trøndelag i forbindelse med arrangementet.
Vi har deltatt på internasjonale forskerkonferanser: en i Brüssel om CCCTB, arrangert av
forskerprosjektet FairTax, og en i London arrangert av det internasjonale TJN.

Samarbeid med våre medlemmer
I tillegg til samarbeid med Redd Barna og Kirkens Nødhjelp rundt seminarer og rapporter som nevnt
over, har vi også hatt tett kontakt med flere medlemsorganisasjoner i løpet av året. Blant annet har vi
holdt foredrag for Attac, Akademikerforbundet, Changemaker, SKL, NTL/NTL Skatt, Unio, KISP
(Mellomkirkelig råd) og For Velferdsstaten, og samarbeidet om høringsinnspill med Transparency
International Norge. Vi har også inngått et større prosjektsamarbeid med Norsk Øko-forum som
nevnt tidligere. Vi har i tillegg deltatt i referansegruppen til Etisk bankguide, som Framtiden i våre
hender og Forbrukerrådet lanserte i 2016. Stor takk til Skatteetatens landsforening som huset
årsmøtet i 2016!

Annen formidling
Antall oppslag i media var 89, en økning på 13 prosent i forhold til 2015.

Medieoppslag 2011-2016
100
80
60
40
20
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sidevisninger på vår hovednettside www.taxjustice.no var totalt 30.150, opp 5 prosent fra 2015. Vi
har gitt ut 9 nyhetsbrev. Nyhetsbrevet går ut til 980 abonnenter. (6 prosent økning i abonnenter
siden 2015)
Vi har gitt ut fire nye episoder av podcasten «TaxCast». Samlet lyttetall er 6500 pr. 31. desember
2016. (Lyttetall 31. desember 2015 var 3200) Episodene blir også sendt på studentradioen
RadioNova, i Oslo, Trondheim og Bergen.

Organisatorisk
Medlemmer: Vi har de samme medlemmene i 2016 som i 2015, totalt 19:
Unio
Fagforbundet
Skatterevisorenes forening
Transparency International Norge
Kirkens Nødhjelp
Attac
Framtiden i våre hender

Changemaker
Stiftelsen Korsvei
For velferdsstaten
Mellomkirkelig råd
Norsk Folkehjelp
KFUK-KFUM Global
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Norsk Øko-Forum
Redd Barna
NTL
FORUT
Akademikerforbundet
Skatteetatens Landsforbund (SKL)

Styret: Styret avholdt fem styremøter i 2015. Styremøtene avholdes normalt gjennom videoskype fra
Oslo, Bergen og Trondheim. Ett av styremøtene var et heldags styreseminar i Oslo.
Styret har bestått av følgende personer i perioden (2015-2016): Styreleder Linda Skjold Oksnes
(Oslo). Styremedlemmer: Hanne Opsahl (Oslo), Olav Lundestøl (Oslo), Frøydis Olaussen (Bergen),
Ragnhild Balsvik (Bergen), Helge Renå (Bergen), Lin Olderøien (Trondheim). Olav Lundestøl måtte
trekke seg som styremedlem i 2016, da han ble ansatt i den nye stillingen som fagdirektør på skatt i
Norad. Valgkomitéen innstiller ny person til årsmøtet 2017.
Ansatte: Sekretariatet har hatt to fulltids ansatte gjennom hele året. Daglig leder Sigrid Klæboe
Jacobsen fikk fra årsskiftet ny kollega gjennom politisk rådgiver Peter Henriksen Ringstad.
Verv: Daglig leder er én av to koordinatorer i Tax Justice Network Europe som er den regionale
samarbeidsgruppen vi tilhører. Koordinatorene har automatisk plass i styret i den globale alliansen –
Global Alliance for Tax Justice (GATJ). Styret består av to personer fra fem regionale nettverk.

Økonomi
I 2016 har vi et positivt resultat på 51.865. Egenkapitalen er nå på 620.117.

Figur 3 Inntekter i 2016 fordelt på kilde, med beløp og prosentvis fordeling
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Foredrag og innlegg
De ansatte har holdt følgende 28 foredrag og innlegg i 2016:





























7. januar: Workshop for Fredskorpsets YouthCamp-samling, Oslo (Sigrid)
21. januar: Foredrag for Oslo FrP (Sigrid)
23. januar: Foredrag styremøte Attac, Oslo (Sigrid)
29. januar: Gjesteforelesning BI, Oslo (Sigrid)
20. februar: Innledning Stortingsseminar om kunstige selskapskonstruksjoner (Sigrid)
23. februar: Foredrag FairTax-forskningsprosjekt, BI, Oslo (Sigrid)
2. mars: Foredrag Unge Venstre, Oslo (Peter)
8. mars: Foredrag Idretten og Økonomisk doping-seminar, Trondheim (Peter)
10. mars: Foredrag, Skatteetatens Landsforbund, Sundvolden (Sigrid)
6. april: NTL Skatt representantskapsmøte, Folkets Hus Oslo (Sigrid)
13. april: Gjesteforelesning Høgskolen i Bergen, Etikkdagene (Sigrid)
21. april: Foredrag NTL Skatt, Trondheim (Sigrid)
1. juni: Innledning EITI-seminar, Oslo (Sigrid)
9. juni: Foredrag Akademikerforbundet/Alfred Sørbøs 60-årsfeiring, Oslo (Sigrid)
29. juni: Foredrag Changemaker, Oslo (Peter)
18. juli: Foredrag Unge Venstres sommerleir, Hove camping, Arendal , (Peter)
3. august: Foredrag Grønn Ungdom sommerleir, Tvedestrand, (Peter)
16. august: Debatt Unio-seminar Arendalsuka (Sigrid)
25. august: Workshop Fredskorpset Youth Camp, Sørmarka (Sigrid)
11. oktober: Verdensseminar UiO (Peter)
24. oktober: Foredrag KISP – Kirkens komité for internasjonale spørsmål (Peter)
29. oktober: Innledning Globaliseringskonferansen, Oslo (Peter)
14. november: Innledning Velferdskonferansen, Oslo (Sigrid)
22. november: Debattleder under konferansen Lifiting the veil of Secrecy, Bergen (Sigrid)
23. november: Ordstyrer studentsesjon under konferansen Liftingt the veil.., Bergen (Peter)
1. desember: Foredrag lærere fra Folkehøyskoler, Oslo (Peter)
7. desember: Foredrag Unio, Sundvolden (Sigrid)
15. desember: SMSØ – Samarbeid mot svart økonomi-konferanse, Steinkjer (Peter)

Oslo, 20. mars 2017
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