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Oslo, 1. april 2014 
 
 
 

FIVH: Et stort behov for åpenhet om eierskap 
 
Framtiden i våre hender ønsker å benytte muligheten til å svare på Finansdepartementets forslag 
om taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret.  
 
Framtiden i våre hender vil gjerne støtte oss til høringssvar fra de norske organisasjonene Tax 
Justice Network i Norge og Publish What You Pay. Begge organisasjoner utfører et viktig arbeid 
innen åpenhet om skatt og investeringer, en viktig forutsetning for utvikling i fattige land. 
 
Vi ønsker samtidig å legge til tre innspill, basert på vårt eget langvarige arbeid med norsk næringsliv 
i Sør, deriblant avdekking av kritikkverdig og uetisk opptreden fra norske aktører i fattige land. 
Gjennom flere år har Framtiden i våre hender og vårt «Norwatch»-prosjekt avdekket problematisk 
næringsdrift. Dette arbeidet har dannet grunnlag for presseoppmerksomhet og oppfølging fra 
norske myndigheter. Vi mener vårt arbeid også har bidratt til større bevissthet og ansvar fra norske 
aktører i utlandet.  
 
• Vår erfaring er at ikke alle norske investorer i fattige land opptrer i tråd med norske forventninger 
og internasjonale regler og rammeverk. Norske myndigheter har dessverre ikke alltid tilstrekkelig 
kunnskap om og kapasitet til å følge opp norske aktørers næringsvirksomhet i utlandet. Størst mulig 
åpenhet om eierskap i norske selskap er viktig for å avdekke de selskapene som velger å opptre 
uetisk. Organisasjoner og pressens behov for åpenhet i arbeidet med norske selskaper i utlandet er 
dermed noe som kommer norske skattemyndigheter til gode. 
 
• Norge har de siste årene lagt ned et prisverdig arbeid for mer åpenhet om pengestrømmer mellom 
fattige land, skatteparadiser og internasjonale, heriblant norske, selskaper. Norge har spilt en viktig 
rolle i EITI, fulgt opp av arbeid opp mot skatteparadiser og «tax for development». Dette arbeidet vil 
på sikt kanskje være noe av det viktigste Norge kan gjøre for å sikre utvikling i fattige land. For å 
sikre Norges kredibilitet i dette arbeidet, samt for Norges egen del, er åpenhet om hvem som eier 
aksjer viktig. 
 
• Finansdepartementet skriver i sitt høringsnotat at «Formålet med forslaget er å sikre tilliten 
mellom Skatteetaten og skatteyterne…». Framtiden i våre hender synes det er litt vanskelig å forstå 
denne begrunnelsen, ettersom vi forventer at alle skatteytere følger norsk lov, og oppgir lovpliktige 
opplysninger til skattemyndighetene. Betaling av skatt er en forpliktelse, og ikke en tillitserklæring. 



 

Framtiden i våre hender erfarer at det internasjonalt foregår en riktig og nødvendig utvikling mot 
mer åpenhet rundt eierskap av selskaper og pengestrømmer mellom selskaper og land. Vi håper 
Finansdepartementet fortsetter å bidra til dette arbeidet internasjonalt. En lukking av det norske 
aksjonærregisteret vil dessverre være å gå i motsatt retning av dette internasjonalt viktige arbeidet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Framtiden i våre hender 
       

 
 

Arild Hermstad 
Leder 

Pia A. Gaarder 
Avdelingsleder/fagsjef, Etikk og næringsliv 
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