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Norges Naturvernforbunds høringsinnspill til NOU 2009:19 Skatteparadis og
utvikling

Norges Naturvernforbund beklager sent innsendt høringsuttalelse.
Naturvernforbundet er svært glad for at Utenriksdepartementet har tatt initiativ til en
utredning om skatteparadis og håper at dette bare er en start på et bevisst forhold til
skatteparadisene fra den norske regjeringen på alle saksfelt.
Siden vi er sent ute vil vi først slutte oss til høringsuttalelsen fra en av våre
paraplyorganisasjoner, Forum for Utvikling og Miljø.
Videre vil vi spesielt ta opp forslagene i kapittel 9.1.5 Nasjonalt kompetansesenter.
Utvalget foreslår at det opprettes et nasjonalt kompetansesenter som skal trekke på
fagdisiplinene økonomi, jus og samfunnsfag. Utvalget sier videre at ”Et slikt
kompetansemiljø bør få sterke koblinger mot Skatteetaten, Økokrim,
Finansdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet”.
I denne forbindelse vil Naturvernforbundet peke på behovet for å koble dette til
områder der norske aktører er involvert i internasjonal virksomhet gjennom selskaper
i skatteparadis. Et slikt felt er fiskeri. Gjennom arbeidet med en rapport om
varestrømmen mellom Barentshavet og Kina, utarbeidet for Fiskeridepartementet, ble
det klart for oss at norske aktører deltar i internasjonalt IUU fiske og at det handles
fisk og fiskerettigheter gjennom selskap i skatteparadis. Som et resultat av dette
arbeidet oppretter Fiskeri- og Kystdepartementet fra nyttår et Fiskeriforvaltningens
Analysenettverk som skal kartlegge slik virksomhet, først og fremst knyttet til ulovlig
fiske i norske farvann og til norske aktører.
Naturvernforbundet vil sterkt anbefale at det nasjonale kompetansesenteret og
fiskeriforvaltningens analysenettverk samarbeider og koordineres fra opprettelsen av.
Organiseringen av det ulovlige fisket og handelen med ulovlig fisk består av
internasjonale nettverk som i tillegg til å operere her er aktive i havområdene til andre
land, land Norge samarbeider med når det gjelder fiskeriforvaltning og overvåkning
som Namibia og Mosambik. Et slikt samarbeid vil bidra med empirisk kompetanse
både fra Norge og fra andre land (ref 9.1.5 d og e)
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