Styrets årsmelding for 2017
Tax Justice Network – Norge

Året oppsummert
2017 har vært et aktivt og produktivt år for Tax Justice Network – Norge (TJNN). Vi har hatt betydelig
medieprofilering, vært aktive i samfunnsdebatten, og formalisert og utvidet vårt samarbeid med
skatteforskningsmiljøer for å nevne noe. Vi har også økt andelen frie midler, samt lagt en strategi for
ytterligere vekst. Noen hovedpunkter fra året som var:
-

Politisk gjennomslag ved at flere av partiene tok inn åpenhet i selskap, åpenhet i eierskap og
enhetlig skattlegging i sine partiprogram i forkant av stortingsvalget
Flere av våre innspill ble tatt til følge da Oljefondet utarbeidet forventningsdokument på
skatt og åpenhet for selskapene de er investert i.
Fortsatt stor interesse for vårt arbeid: 27 foredrag/innledninger og fire gjesteforelesninger,
og 63 medieoppslag – herav åtte kronikker.
en voldsom økning i antall lyttere på podcasten TaxCast, fra 3000 til 15900
utarbeidet 3 rapporter nasjonalt og internasjonalt
veiledet 22 studenter og holdt åtte gjesteforelesninger, dobbelt så mange som året før.
utviklet interaktivt verktøy for Financial Secrecy Index som har hatt over 11 000 visninger
siden lanseringen i november

Lekkasjene Panama Papers fra 2016 har fortsatt å prege nyhetsbildet i 2017. Forskere har brukt data
fra blant annet denne lekkasjen til å produsere mer solide anslag av størrelsen på skjulte formuer,
noe som har generert fornyet medieinteresse. Den nye lekkasjen Paradise Papers som kom høsten
2017 synliggjorde særlig hvordan de store selskapene opererer for å minimere skatteregningen. TJN
Norge og vår faglige kompetanse på feltet har vært sterkt profilert i media i forbindelse med
lekkasjene.
Mye av arbeidstiden i 2017 ble brukt på å lage ulike utgivelser. Vi ga ut boken «Lifting the veil of
secrecy» for et afrikansk publikum i forbindelse med vårt pågående forskningssamarbeid med Chr.
Michelsens Institutt. Boken er inspirert av vår bok «SKJULT», og utarbeidet i samarbeid med flere
afrikanske aktører. Boken er lansert i Tanzania, Kenya og Norge, og har fått svært gode
tilbakemeldinger fra målgruppen, inkludert Tanzanias finansminister.

Figur 1 Lansering av bok i Nairobi, Kenya
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I 2017 la vi et solid grunnlag i debatten om reformering av de internasjonale skattesystemene. Vi ga
ut rapporten «Enhetlig skattelegging» i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner Kirkens
Nødhjelp, Changemaker og KFUK-KFUM Global. Reform av skattesystemene var også tema under
seminaret «Skjulte formuer & ulikhet» som vi arrangerte i samarbeid med Aftenposten,
medlemsorganisasjoner med flere. Seminaret hadde godt over 100 gjester, og ble livestreamet på
Aftenposten.no.
Arbeidet med rapporten i tilknytning til prosjektet «Kriterier for identifikasjon av egentlige eiere» har
pågått særlig i siste halvdel av 2017. Rapporten lanseres i mai 2018, og prosjektpartnerne er Norsk
Øko-Forum, Finans Norge og Revisorforeningen. Som prosjektleder og forfatter og prosjektleder for
rapporten har vi hyret inn en ekstern ressurs fra Deloitte Advokatfirma AS.
Vi har bidratt inn i to større internasjonale utgivelser i løpet av året: Boken «Tax Games: the race to
the bottom» som er utgitt av vårt europeiske skattenettverk, og Financial Secrecy Index 2018 som er
utgitt av TJN sin internasjonale forskningsorganisasjon. Til sistnevnte utviklet vi et verktøy som
visualiserer indeksen, og som utgiverne har integrert på sine internasjonale sider. Verktøyet har hatt
høye visningstall særskilt fra USA, UK og Norge.

Figur 2 Skjermbilde fra det interaktive verktøyet for FSI utviklet av TJN Norge

Politiske prosesser
Panama Papers markerte et «skille» i oppmerksomheten om skatteparadis og bidro til at tematikken
har nådd høyere opp på politikeres bevissthet over hele det politiske spekteret. 2017 var valgår. I
henhold til TJN Norges arbeidsprogram ga vi vi innspill til partiprogrammene til de fleste av partiene
på Stortinget. Mange av partiene tok inn «våre» politiske saker i sine partiprogrammer, som åpenhet
i selskap, åpenhet i eierskap og enhetlig skattlegging.
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Her følger først en kort oversikt over oppnådde politiske resultater sett opp mot vedtatt
arbeidsprogram for TJN Norge, deretter mer detaljert om de politiske hovedprosessene vi har jobbet
særskilt med.
Oversikt politiske resultater
-

-

-

-

-

-

Ambisjonen var at det åpne eierskapsregisteret skulle være innført i Norge, og våre
prinsipper om registeret være innarbeidet. Det ble ikke lagt frem et forslag fra Regjeringen i
2017, men er ventet i 2018.
Vi ønsket at regjeringen skulle jobbe for å forbedre CRS-standarden (automatisk
informasjonsutveksling) slik at utviklingsland kan ha større nytte av den, og inngå
utvekslingsavtaler med utviklingsland. Det er uklart i hvor stor grad dette jobbes med fra
regjeringen.
Vi ønsket mer åpenhet om rådgivingsbransjen. Det er ikke blitt lagt frem forslag som berører
dette i løpet av året, men daglig leder ble oppnevnt til å sitte i et eget utvalg som skal levere
sin innstilling mot slutten av 2018.
Land-for-land-rapporteringsstandarden er blitt evaluert, men standarden er ikke blitt
forbedret. Våre ambisjoner har blant annet vært at de to LLR-standardene skulle
harmoniseres.
Oljefondet innførte et forventningsdokument på skatt og åpenhet, og har meldt at de skal
avvikle sine datterselskap i Delaware og Luxembourg. Med det er to av våre krav innfridd. Nå
gjenstår kravet om at oljefondet reagerer med sanksjoner mot skatteverstingsselskaper.
Vi ønsket oss en bred politisk gjennomgang av internasjonal beskatning av multinasjonale
selskaper, og særskilte forskningsmidler til området. Det var lite politiske bevegelse på dette
området i 2017, men debatten har skutt fart i 2018 etter at Miljøpartiet de Grønne fremmet
forslag om en såkalt «Google-skatt». Denne behandles nå i Finanskomiteen.

Vi har særlig medvirket i to politiske prosesser i 2017:
Åpenhet i selskaper. Ordningen med land-for-land-rapportering for utvinningsselskaper ble evaluert
av Deloitte i 2017, etter to års erfaringer med rapporteringskrav for selskapene. Evalueringen viser at
regelverket har betydelige svakheter, og omfatter få selskaper. Vi ga høringssvar til denne
evalueringen 05.12.17 med hovedinnspill at ordningen bør utvides til å gjelde langt flere selskaper og
sektorer.
Åpenhet i eierskap. Ett av våre hovedmål de siste årene har vært å få et åpent register over egentlige
eiere i selskaper. Arbeidet er oppfølging av vår rapport «Åpent eierskap» fra 2016, der vi i samarbeid
med IKT-Norge og Finans Norge kom med anbefalinger til oppbyggingen av registeret. Stortinget
instruerte Finansdepartementet i sitt vedtak å bruke rapporten i utviklingen av registeret-. Det siste
årets utvikling er at et forslag om en særskilt lov for å opprette et register over reelle
rettighetshavere inngikk i Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27 som ble sendt på høring i
desember 2016, med frist for å inngi svar 1. april 2017. Vårt høringsinnspill på NOUen var at
registeret må være åpent tilgjengelig, må inkludere børsnoterte selskaper og må omfatte alle eiere
(foreslått terskelverdi er på 25% eierskap). Finansdepartementet er ventet å komme med sitt forslag
til et register i løpet av 2018.
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I tillegg har vi fulgt opp en rekke andre politiske prosesser:






Vi har gitt høringsinnspill på foreslåtte endringer av rentebegrensningsregelen. Vi har vært
aktive i debatten om Økokrim i kjølvannet av Transocean-saken, og gitt høringsinnspill på
politireformen.
Vi har også vært aktive i å bidra opp mot Norfunds skattepolicy – blant annet gjennom å
innlede på styreseminar hos Norfund og delta på innspillsmøter om EDFI, den europeiske
sammenslutningen av organisasjoner som driver med utviklingsfinansiering,utkast til
skattepolicy. Vi er også jevnlig aktive i det offentlige ordskiftet knyttet til Norfund og
skatteparadis.
Vi har deltatt i diverse fora opp mot Norad og Utenriksdepartementet i arbeidet med å sikre
en samstemt og god norsk politikk innen området skatt for utvikling. Her har vi blant annet
hatt møte med utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Forskning og studenter
Gjennom vårt eksisterende samarbeid med CMI og TIP-prosjektet som nevnt over, har vi inngått nok
et forsningssamarbeid. Våren 2017 ble vi formelt tilknyttet «Skattjakt-nettverket» som er et nettverk
av forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet, med blant andre CMI og NUPI som partnere.
Gjennom samarbeidet skal vi fremme forskning og formidling av internasjonale skattespørsmål og
utfordringer. Vi har hatt flere felles arrangement, blant annet seminarer under Arendalsuka og EADIkonferansen (europeisk bistandsforksningskonferanse), samt felles kronikkutspill.

Figur 3 Arendalsuka 2017. Paneldeltakere fra TJNN, Norad, CMI, NUPI og tre medlemmer fra Stortingets Finanskomite

Vi holdt gjesteforelesninger på Nord Universitet Steinkjer, Høgskolen i Bergen, NTNU og på BI i løpet
av året. Vi har også undervist som en del av Skatteetatens skatterevisorutdanning. Vi har gitt
veiledning til 22 studenter på bachelor- og masternivå. Antall gjesteforelesinger, studentveiledninger,
treff på vår «emnebank» for studenter, og antall medlemmer i vår Facebook-gruppe «Internasjonal
skatteforksning», overstiger måltallene vi hadde satt oss.
Vi har deltatt på internasjonale forskerkonferanser: en forskningsworkshop i København, arrangert
av KU, NMBU og University of California, Berkeley, EADI-konferansen i Bergen, hvor vi samarbeidet
om å arrangere en plenumsesjon på skatt og en i London arrangert av det internasjonale TJN.
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Våre utgivelser

Utgitt av Chr. Michelsens institutt som en del av
forskningsprosjektet Taxation, Institutions and
Participation. Boken er utarbeidet i samarbeid med
Mzumbe University i Tanzania og Institute of Finance &
Economics i Zambia, og TJN Norge.
TJN Norge har bidratt med innhold, koordinering av
artikler, og bidratt med arrangering og
innledninger/ordstyring de godt besøkte
lanseringsarrangementene i Nairobi, Kenya og i Oslo.
Lenke til ebok

Rapporten er koordinert av Eurodad, og utarbeidet i
samarbeid med 21 europeiske organisasjoner. Rapporten
evaluerer hvert enkelt EU land + Norge på nivået av
skadelig skattepraksis.
Rapporten beregner at dersom den nåværende trenden
fortsetter kommer selskapsskatt over hele verden til å
være på 0% innen 2052. Rapporten viser at Norge i
europeisk sammenheng ikke er et foregangsland i tiltak
mot skatteparadis og skatteunndragelse.
Vi har forfattet kapitelet om Norge
Lenkte til ebok

Rapport utgitt i samarbeid med Changemaker, Kirkens
Nødhjelp og KFUK-KFUM Global. Rapporten er forfattet av
Gregar Berg-Rolness, faglig rådgiver for TJN Norge.
Under lanseringsarrangementet ble rapporten
kommentert av Civita, LO, Tenketanken Agenda og Tiniusstiftelsen (Schibstedkonsernets største eier). Rapporten er
blitt distribuert til medlemmene i Stortingets finanskomite
i forkant av «Google-skatt»-høringen våren 2018.
Lenke til ebok

Side 5 av 11

Styrets årsmelding for 2017
Tax Justice Network – Norge

Samarbeid med våre medlemmer
Som beskrevet over har vi hatt særskilt stort samarbeid med Changemaker, Kirkens Nødhjelp og
KFUK-KFUM Global i forbindelse med utarbeidelse av rapporten om enhetlig skattelegging, og en
rekke aktiviteter i forbindelse med Changemakers kampanje «Skatt 2.0».
Norsk Øko-forum er vår medlemspartner inn i prosjektet «Kriterier for identifikasjon av egentlige
eiere», som er omtalt tidligere.
Den internasjonalt anerkjente forskeren Gabriel Zucman var hovedgjest under seminaret «Skjulte
formuer og ulikhet» som vi arrangerte i samarbeid med våre medlemmer Fagforbundet og Attac, og
flere andre aktører.
I tillegg til disse større prosjektene, har vi bidratt inn som innledere/foredragsholdere på flere av våre
medlemmers arrangementer og bidratt med innlegg m.m. i medlemsblader. Dette inkluderer Attac,
Transparency International Norge, NTL, Norsk Øko-forum, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og
Changemaker. Vi har også samarbeidet med flere av medlemsorganisasjonene opp mot høringer.
Vi har i tillegg fortsatt i referansegruppen til Etisk bankguide, som Framtiden i våre hender og
Forbrukerrådet lanserte i 2016 og i ny utgave i 2017.
Stor takk til Redd Barna som huset årsmøtet i 2017!

Annen formidling
Antall oppslag i media var 63, og vi refereres i tillegg hyppig til i andres medieoppslag. Dette er godt
over måltallet for året (50). Vi hadde en viss nedgang fra «Panama-papers-året» 2016 der vi lå på 89
oppslag, men ”Panama papers” må da regnes som et ekstraordinært tilfelle. Lekkasjen genererte
over fem ganger mer medieoppmerksomhet i Norge enn «Paradise papers»-lekkasjen året etter.
Vi blir særlig kontaktet for å kommentere dagsaktuelle hendelser. Vi opptrådde syv ganger på NRK og
TV2 (radio og TV) i løpet av året. Vi hadde totalt åtte innlegg og kronikker i landsdekkende aviser
(samme antall som året før). Halvparten av disse er skrevet i samarbeid med medlemsorganisasjoner
og andre partnere. Se vedlegg for oversikt over sentrale medieoppslag.
Vi har hatt en stor foredragsvirksomhet, med 27 foredrag/innledninger i løpet av året. Se oversikt
over disse i vedlegg.
Sidevisninger på våre nettsider var totalt 27.000 for 2017. Dette er noe ned fra ”Panama papers”-året
med 30.000. Imidlertid ble Financial Secrecy Index utsatt fra 2017 til 2018. Visningstallene for vårt
visuelle FSI-verktøy er så langt oppe på 11.000.
Vi har gitt ut 11 nyhetsbrev, 2 flere enn året før. Nyhetsbrevet går ut til 960 abonnenter. Dette er en
liten nedgang fra året før (980). Nyhetsbrevet fikk 40 nye abonnenter i perioden. Den største
grunnen til at flere «forsvinner" fra lista er jobb-bytte og at epostadressene slutter å fungere.
Podcasten «TaxCast» har hatt en formidabel økning i lyttere. Lyttetall for 2017 er 15.900, opp fra
3.000 i 2016.
Generelt har vi oversteget de aller fleste måltall vi hadde satt oss på formidling for 2017. Vi deltok
blant annet i dobbelt så mange høringer som planlagt. Unntaket er publisering av studenters
kortformer på våre nettsider. Vi har tre publiseringer, mot målet om 5.
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Organisatorisk
Medlemmer
Vi har de samme medlemmene i 2017 som de to foregående årene, totalt 19:
Unio
Fagforbundet
Skatterevisorenes forening
Transparency International Norge
Kirkens Nødhjelp
Attac

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

Norsk Øko-Forum
Redd Barna
NTL
FORUT
Akademikerforbundet
Skatteetatens Landsforbund (SKL)

Styret
Styret har bestått av følgende personer i perioden (2016-2017):
Styreleder Linda Skjold Oksnes (Oslo)
Styremedlemmer:
Galina Lund (Oslo)
Frøydis Olaussen (Bergen)
Ragnhild Balsvik (Bergen)
Helge Renå (Oslo)
Lin Olderøien (Trondheim)
Catharina Bu (Oslo)
Styret avholdt 4 styremøter i 2017. Styremøtene avholdes normalt gjennom videoskype fra Oslo,
Bergen og Trondheim. Ett av styremøtene var et todagers styreseminar i Sandefjord.
Ansatte: Sekretariatet har hatt to fulltids ansatte gjennom hele året: Daglig leder Sigrid Klæboe
Jacobsen og politisk rådgiver Peter Henriksen Ringstad.
Frivillige: Gregar Berg-Rolness er tilknyttet TJN Norge som faglig rådgiver og har lagt ned et enormt
arbeid i perioden, blant annet rapportutgivelse, mediearbeid, kronikker og høringer.
Utvalg: Daglig leder ble i perioden oppnevnt som medlem av det regjeringsnedsatte
Skatterådgiverutvalget. Utvalget skal etter planen levere sin innstilling 31. desember 2018.
Verv: Grunnet stor arbeidsmengde fratrådte daglig leder i oktober sitt verv som koordinatorer i Tax
Justice Network Europe og dermed også sin styreplass i den globale alliansen – Global Alliance for
Tax Justice (GATJ).

Økonomi
I 2017 har vi et positivt resultat på 64.012. Egenkapitalen er nå på 684.129. Andelen frie midler har
økt fra 14 til 18 prosentprosent. Enig grunn er 17 250 fra vår nye ordning med fastegivere. Vi har lagt
en strategi for videre økning av frie midler. Vi har fått tilslag for en 2-årig rammeavtale fra Norad på
1.700.000 pr år for 2018-2019. Utenriksdepartementet har varslet at det kan bli innført krav om
egenandel på 10 prosent for slik støtte ved neste søkeperiode. Mye av våre frie midler i dag, må
brukes til å dekke inn administrasjonskostnader som ikke dekkes av Norad. Derfor trenger vi en
fortsatt økning i frie midler for å kunne møte et slikt fremtidig krav.
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Figur 4 Inntekter 2017

Figur 5 Inntekter i 2016
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Vedlegg 1 – Sentrale medieoppslag
Kronikker












30. jan: Trump-metoden. Donald Trumps lederstil er langt fra original. Oppskriften på hans
presidentskap finner du i Angola. (Klassekampen)
4. april: Ett år er gått siden gigantlekkasjen. Var det bare et blaff? Panama-papirene må
tvinge politikerne til handling. (Aftenposten). I samarbeid med CMI og NUPI.
10. juni: Galskap å legge ned Økokrim. Forsvinner Økokrim, gir vi i praksis opp å sikre at
likhet for loven også skal gjelde de på toppen. (Dagens Næringsliv). I samarbeid med Norsk
Øko-forum.
31. aug: Jæren eller Jersey ett fett? Subsidier og tollvern tilfører norske matprodusenter
store verdier. Aggressiv skatteplanlegging hører ikke hjemme i matbransjen. (Dagens
Næringsliv)
5. okt: Skatteparadis gir ulike vilkår. Rentekostnadene øker i oppkjøpte selskaper. Oppkjøp
kan flytte overskudd til skatteparadis. Også i CapVests matkonsern? (Dagens Næringsliv)
11. sept: Norge medskyldig i Mosambiks krise. For over ett år siden klagde vi Credit Suisse
inn for Oljefondets Etikkråd, men ingenting har skjedd. (Bistandsaktuelt). I samarbeid med
SLUG - Nettverk for Rettferdig Gjeldspolitikk.
14. nov: Norge må ta ledertrøya i kampen mot skatteparadiser. Vår nye utenriksminister må
ta initiativ til et FN-toppmøte mot skatteparadis og hemmelighold. (Bistandsaktuelt).
21. nov: Grip muligheten, Ine Eriksen Søreide! Skatteskuta seiler fra den ene frihavnen til
den andre og frarøver fellesskapet enorme verdier. (Dagbladet). I samarbeid med Redd
Barna, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Changemaker)

TV/Radio
-

7. feb: Intervju med daglig leder om nordmenn som melder inn skjulte formuer (NRK
Østlandssendingen)
6. nov: Daglig leder komenterer Paradise Papers på Nyhetskanalen (Tv2)
6. nov: Daglig leder om Paradise Papers (NRK Nyhetsmorgen)
6. nov: Daglig leder om Credit Suisse og Oljefondet (NRK Her&Nå)
11. nov: Daglig leder intervjuet (NRK Ukeslutt)
7. des: Daglig leder intervjuet om vår nye rapport om Enhetlig skattelegging (NRK
Nyhetsmorgen)

Utvalgte større intervjuer
-

10. okt: Smutthull kan gi null skatt for eierfond. Intervju med faglig rådgiver og politisk
rådgiver (DN).
29. nov: Helsemilliarden – om Orange helse og skatteparadis. Forside. Intervju med faglig
rådgiver (Aftenposten).
12. des: – De har betalt unaturlig lav skatt. Intervju med daglig leder om Facebooks
skattegrep (DN)
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Vedlegg 2 - Foredrag og innlegg
Vi har fortsatt stor pågang av invitasjoner til å holde foredrag og delta i debatter. I tillegg til de
ovennevnte gjesteforelesningene, har vi holdt følgende 27 foredrag og innlegg i 2017.





























12. januar: Workshop for Fredskorpsets YouthCamp-samling, Oslo: «Capital Flight and Tax Havens».
Gruppeoppgaver og foredrag. (Peter)
01.februar: Foredrag for FN-sambandet, Oslo. «Kapitalflukt og skatteparadiser». Lærere ved FNsambandets skoler. (Peter)
14.mars: Seminar på BI om Transocean-saken, Oslo. (Sigrid)
22. mars: Foredrag for Changemaker, Trondheim. «LuxLeaks - Skatteparadis, absurde lover og
hemmelighold» (Peter)
27.mars: Foredrag for nordiske fagforeninger, Oslo. «Tax havens, Capital flight & Financial secrecy».
(Peter og Sigrid)
06. april: Foredrag for studenter i Oslo. LuxLeaks - Skatteparadis, absurde lover og hemmelighold»
(Peter)
27. april: Foredrag for studenter, NTNU, i regi av ATTAC Trondheim: «Kapitalflukt og skatteparadiser».
(Peter)
08. juni: Innledning og deltakelse i paneldebatt, anti-korrupsjonskonferansen, Oslo. (Sigrid)
12. juni: Innledning for styreseminar Norfund, Oslo. «Norfund and tax havens – A critical outsiders’
Perspective» (Peter).
27.juni. Foredrag på Spekterfestivalen: «Skatteparadis og den moderne skattejakten», Kalvøya. (Sigrid)
16.august. Innledning og deltakelse i panel på Arendalsuka, hvor TJN var medarrangør. «Norsk
skattepolitikk og utviklingsland». Arendal. (Sigrid).
21. august. Ordstyrer på panel under den nordiske EADI-konferansen for utviklingsøkonomi:
«Globalisation and international tax justice». Bergen. (Sigrid)
24. august. Workshop for Fredskorpsets YouthCamp-samling, Oslo: «Capital Flight and Tax Havens».
Gruppeoppgaver og foredrag. (Peter)
31. august. Foredrag for Econa Troms. «Uber, skatt og delingsøkonomien», Tromsø. (Peter)
07. september. Foredrag om norsk åpenhet, Open Government Partnership-Workshop, Bratislava.
(Sigrid).
20. september. Foredrag for Skatt Øst, Oslo. «skatteparadiser herfra til evigheten». (Sigrid)
26. september. Foredrag for delegasjon fra Romania for Skattedirektoratet. «Transparency measures
to combat tax havens». Oslo. (Sigrid)
27. september. Hilsningstale til skatterevisorforeningens representantskapsmøte, Kongsberg. Oslo.
(Sigrid)
11. oktober. Presentasjon og innledning av boka «Lifting the veil of secrecy». Pan-African Illicit
Financial Flows Conference, Nairobi Kenya. (Sigrid)
24. oktober. Foredrag for Econa Kristiansand. «Ubers skattetriks». Kristiansand. (Peter)
25. oktober. Innledning på rundebordskonferanse i regi av PWYP, Oslo. (Sigrid)
17.oktober. Foredrag for «tax evasion tour», i regi av Changemaker m.fl. «De fire store og
skatteparadis». Oslo. (Peter)
11. november. Foredrag for Attac. «Ubers skattetriks». Oslo. (Peter).
17. november. Foredrag for Nærings- og Fiskeridepartementets kompetanseforum. «Statlig eierskap:
Skatt og åpenhet». Oslo. (Peter)
24. november. Innledning på Open Government Partnership-seminar. «Åpenhet i eierskap – hva og
hvorfor». Oslo. (Sigrid)
30. november. Foredrag for Ungdom mot EU. «EU og skatteparadis». Oslo. (Peter).
15.desember. Foredrag for pressens etterutdanningsinstitusjon for journalister. «Skatterettferd,
kapitalflukt og penger i paradis.» Oslo. (Sigrid og Peter).
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Linda Skjold Oksnes
Styrets leder

Helge Renå
Styremedlem

Galina Lund
Styremedlem

Lin Olderøien
Styremedlem

Frøydis Olaussen
Styremedlem

Catharina Bu
Styremedlem

Ragnhild Balsvik
Styremedlem
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