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Emne: LASO Open Government Partnership - høringsinnspill til ny 

handlingsplan fra Tax Justice Norge 
 
Til Kommunal- og distriktsdepartementet ved avdelingsdirektør Asgeir Fløtre og utredningsleder Tom 
Arne Nygaard, 
 
Tax Justice Norge beklager å ikke ha spilt inn høringssvar om ny handlingsplan til Open Government 
Partnership innen fristen.  
 
Vi har noen korte generelle innspill som vi håper kan tas med i betraktningen til tross for at fristen er 
utløpt: 
 
Åpenhet om eierskapsinformasjon bør videreføres som mål.  
- Regjeringen har fortsatt ikke fått på plass et register over reelle rettighetshavere, som var en del av 
forrige handlingsplan. Finansdepartementet tar sikte på en fullskala iverksetting av registeret i 2024, 
men registeret har allerede blitt forsinket gjentatte ganger. Registeret bør derfor videreføres som et 
mål i den nye handlingsplanen, hvor også evaluering av registerets kvalitet, brukervennlighet og 
nytteverdi (både for allmennheten og for profesjonelle aktører som rapporteringspliktige foretak 
etter hvitvaskingsloven) bør inngå.  
 
- Stortinget har vedtatt at det skal etableres en offentlig løsning for tilgjengeliggjøring av 
aksjonærinformasjon i sanntid. Skatteetaten og Brønnøysundregistrene har gjennomført en 
konseptvalgsutredning for dette arbeidet (AKSE-prosjektet, se blant annet Skatteetatens årsrapport 
for 2020 s 33). Etablering av et slikt aksjonærregister bør være et naturlig mål for en ny OGP-
handlingsplan.  
 
- Dagens Næringsliv har avdekket store mangler i registerføringen av eiendomsinformasjon i Norge, 
hvor de blant annet har funnet over 100.000 avdøde personer som står oppført som eiere av 
eiendommer i offentlige registre. Flere sentrale aktører har pekt på behovet for å innføre 
overdragelses - og tinglysningsplikt  for eiendom i Norge. Dette vil vesentlig styrke 
informasjontilgangen for allmennheten og profesjonelle aktører om eierskap i eiendom, og motvirke 
hvitvasking, korrupsjon og skatteunndragelse. Innføringen av tinglysningsplikt kan være et mål for en 
OGP-handlingsplan.  
 
Open Government Partnership - rådet har ikke fungert etter hensikten.  
Etableringen av et OGP-råd var en god intensjon, men rådet har vært usynlig og framstår som 
irrelevant. Bruken av OGP-rådets ressurser fremstår vilkårlig. OGP-rådets arbeid kan gjøres mer 
relevant for aktører som aktivt arbeider med åpenhetsarbeid, gjennom at man gjør rpdets midler 
disponible til at aktører kan søke om midler til relevante tiltak.  
  
 
Igjen, beklager at vi ikke spilte inn dette innen fristen, og håper innspillene kan tas til betraktning 
likevel.  
 
Med beste hilsen, 
--  

https://www.regjeringen.no/contentassets/6e93ec47f61b44f18417fb55966e0b9e/2020_aarsrapport_skd_r.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/6e93ec47f61b44f18417fb55966e0b9e/2020_aarsrapport_skd_r.pdf
https://www.dn.no/innlegg/eiendom/bolig/jus/innlegg-pa-tide-a-innfore-overdragelses-og-tinglysningsplikt-for-eiendom/2-1-1021720
https://www.dn.no/innlegg/eiendom/bolig/jus/innlegg-pa-tide-a-innfore-overdragelses-og-tinglysningsplikt-for-eiendom/2-1-1021720
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