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Attac har jobbet målrettet i utviklingen av ny politikk i en tid når organisasjonens kjernetemaer krysser 
på tvers av de mest avgjørende debattene om den digitale og grønne omstillingen. Denne omstillingen 
begynner å gi form til fremtidens samfunn. Vårt mål er at dette samfunnet som bygges nå befrir seg 
for dagens urettferdigheter som dominerer handel- og finanssystemet, mens demokratiet opprettholdes 
og utvikles i en solidarisk global sammenheng.

Denne innsatsen ble plutselig ekstra krevende på grunn av de praktiske, politiske og økonomiske konse-
kvensene etter pandemien og Russlands invasjon av Ukraina. De interne organisatoriske oppgavene 
ble også påvirket, og i likhet med andre medlemsorganisasjoner, opplever vi viktige endringer i folks 
politiske bevissthet, engasjement og måte å drive aktivisme på. Organisasjonsmiljøet må også omstille seg.

Til tross for utfordringene som dukket opp, lyktes Attac med å utvikle og levere ny kunnskap og politikk 
med konkrete tiltak, overfor fagbevegelsen, sivilsamfunnsorganisasjoner, media, politiske partier og andre 
beslutningstakere. Ved å bidra aktiv til sentrale politiske og organisatoriske diskusjoner og prosesser, særlig 
når det gjelder digitaliseringspolitikk og finansiering av miljø- og naturkrisen, har Attac sikret seg en solid 
plass som en troverdig, refleksiv og samlende sivilsamfunnsstemme.

Spenningen mellom det globale og det lokale har ikke vært tydeligere før. De store globale diskusjonene om 
økonomi, miljø og teknologi, som de fleste så kun på TV, har blitt en del av hverdagsliv til bønder i Ulvik, 
samiske reinsdyreiere på Øyfjellet, og skolebarn på Tøyen i Oslo. Det finnes et stort behov for et sterkt Attac, 
både lokalt og nasjonalt, en organisasjon i stand til å fylle dette enorme politiske handlingsrommet. Kampen mot 
de store globale utfordringene starter hjemmefra og sammen kan vi dra Norge inn til en alternativ retning.

     - Styret

INNLEDNING
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VIKTIGE TEMAER Å FØLGE I 2023
Vi har spurt noen sentrale stemmer i norsk sivilsamfunn om å gi oss deres tilbakemelding 
på hva som blir viktige temaer å følge i 2023.

Et historisk FN-vedtak har nå banet vei for en internasjonal skatterevolusjon, og 
det blir viktig å holde momentum for å sikre at dette leder frem til at FN blir den 
lendende internasjonale beslutningsarenaen for skatt.

Sigrid Klæboe Jacobsen – daglig leder i Tax Justice Norge

De rike og mektige lyktes før jul i å stenge flere europeiske lands offentlige registre over hvem 
som er de reelle eierne av selskap. Menneskerettighetene («retten til privatliv») for de rike trumfet 
dermed alle andres rettigheter til å oppdage skattejuks og hindre tapping av velferdsstaten.
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Framtiden i våre hender mener det skjulte klimaavtrykket fra overforbruket 
vårt blir viktig framover. Vårt offisielle klimaregnskap inkluderer ikke varene 
vi importerer, noe som gjør at folk og myndigheter i det globale Sør står til 
eneansvar for utslippene som skapes ved produksjon av varer – til oss. 
Ved å bruke forbruksbasert klimaregnskap som verktøy synliggjøres dette 
og vi kan innrette rettferdig klimapolitikk som kutter utslippene fra forbruket.  

I 2023 blir det viktig å intensifisere arbeidet med å få på plass en handelspolitisk 
redegjørelse på Stortinget. Det er viktig som en del av arbeidet med å kreve større 
åpenhet og debatt om handelspolitikken, at mandater og posisjoner diskuteres 
før inngåelse av en handelsavtale og at Stortinget dermed må orienteres hvis noe 
endrer seg i forhandlingene. Tematisk blir det avgjørende å jobbe for en politikk 
innen digital økonomi som sikrer kontroll over data, personvern, en sterk offentlig 
digital infrastruktur og statssky.

Kampen mot ulikhet vil fortsatt være ekstremt viktig i 2023 og med den følger 
også en nødvendig kamp for demokrati og arbeidstakerrettigheter. Støtten til 
selvforsvarskampen Ukrainerne står i vil fortsatt prege internasjonal, norsk og 
vår politikk i 2023.

Anja Bakken Riise – leder i Framtiden i våre hender

Anniken Elise Storbakk – generalsekretær i Handelskampanjen

Liv Tørres – leder i LOs internasjonal avdeling
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Natur- og miljøkrisen utgjør nå hovedrammen til debatten om ulikhet og finans. Det betyr at den globale 
kampen for et solidarisk finanssystem, som for eksempel kampen for en rettferdig skattepolitikk, utspiller 
seg nå med oppnåelse av bærekraftsmålene og konsekvenser av klimaendringer som bakteppe. Attacs inn-
gangsvinkel at finansialisering av selve naturen blir løsningen på naturkrisen. Det er ikke mulig å løse 
markedsskapte problemer med markedsmekanismer.

Krysset mellom Attacs finanskritikk og natur- og miljøkrisen har skapt et viktig handlingsrom som krever at 
Attac fortsetter med den ekstra innsatsen for økt kunnskap og politikkutvikling som har blitt gjort. Nett-
verksbygging har også blitt sentralt i denne saken. På samme måten som miljøutfordringene, utvider miljø-
bevegelsen også seg, og vi Attac må bidra til å holde sivilsamfunnet samlet rundt den.

Vi har jobbet for å bygge nettverk og videreutvikle samarbeid med organisasjoner som jobber med finans-
rettferdighet og finansialisering av grunnleggende varer og tjenester. Dette er temaet har tatt mindre plass 
i organisasjonens arbeid i forrige periode, men det har blitt stadig viktigere, særlig når det gjelder skatte- 
politikk og FNs skattekonvensjon og gjeldskrisen. Disse blir to store saker i neste periode.

Uttalelsen om «naturbaserte spekulasjonsbobler» som ble vedtatt på forrige landsmøte legger føringer for 
vår politikk. I denne perioden har vi videreutviklet den med en rapport om tjenestefisering, blant annet på 
naturområdet. Denne rapporten ser på de negative konsekvensene av bruk av markedsmekanismer som 
løsninger på klima- og naturkrisen. Rapporten blir lansert i våren 2023 og det jobbes med et mulig bokprosjekt. 
Flere avisinnlegg har blitt skrevet basert på rapportens innhold, med svært gode resultater, og det har blitt 
hold flere presentasjoner av rapporten. Rapporten var særlig viktig på møte med Klimautvalget 2050.

Finansdialogen med regjeringen har blitt dominert av krav om forbud mot bruk av offsets i internasjonal 
klimapolitikk og gjeldskrisen. De har også blitt hovedtemaene på møter med stortingspartier. Et medieut-
spill om kryptovaluta ble hentet av Rødt på Stortinget og presentert som dok. 8-forslag, forslaget fikk ikke 
flertall i komité, men vi fikk gjennomslag for to merknader under saksbehandling. Arrangementet med 
Owen Jones & James Meadway om «The Cost of Living Crisis» på aktivistsamlingen i september var et 
høydepunkt.

FINANS, MILJØ OG ULIKHET

Debatt og politikkutvikling
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Gjeldskrisen

Dette er en gammel utfordring som gjenoppstår, men mye større og mer kompleks, i kontekst av de 
negative og urettferdige konsekvensene av klimaendringene, de mislykkede forsøkene på å finne en 
global og solidarisk løsning på klimakrisen, pandemien og Russlands invasjon av Ukraina. Dagens 
gjeldskrise er en komplisert sammensetning av verdens alvorligste kriser med mangel på politiske 
løsninger og lederskap.

Attac har blitt en aktiv pådriver av denne saken, med tanke på å skape bredest mulig samarbeid mellom 
miljø-og, solidaritetsorganisasjoner og andre type sivilsamfunnsorganisasjoner. Sammenhengen mel-
lom gjeld- og klimaspørsmålet er noe som har fått større oppmerksomhet innenfor klimabevegelsen 
det siste året, spesielt gjennom nettverket Debt for Climate som var fremtredende deltagere på Attac-
bevegelsens europeiske sommeruniversitet og har vært aktive i å løfte gjeldsspørsmålet i forbindelse 
med flommene i Pakistan. SLUG jobber for tiden med en kampanje som kobler klima og gjeld, som lan-
seres til høsten. Attac har blitt en del av kampanjens koordineringsgruppe. Kirkens nødhjelp profilerer 
seg som en viktig aktør i denne saken.

Hvordan verden skal finansiere det grønne skiftet og sikre at ingen land er etterlatt i prosessen er et 
av dagens mest avgjørende spørsmål. En rettferdig global skattepolitikk er en av de viktigste brikkene 
i dette komplekse puslespillet. Det er satt i gang en koordineringsinnsatts, under ForUMs samarbeid, 
for å løfte saken om behov for en rettferdig skattepolitikk i prosessen mot en ny FN-konferanse for  
finansering for utvikling. Attac er en del av denne koordineringsgruppen og jobber med fokus på digi-
tal skatt som vårt bidrag til samarbeidet. Attac signerte også den internasjonale uttalelsen «10 years of 
financial transaction tax - 10 years of broken promises»

FNs skattekonvensjon

Vi arrangerte også andre diverse infomøter om finans, miljø og kryptovaluta. Av disse har paneldebatten 
på Asylet og det politiske verkstedet om CO2-offsets på det europeiske sommeruniversitet i Tyskland vært 
spesielt viktige for å etablere oss på temaet finansialisering av natur og bygge nettverk rundt dette spørs-
målet.
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HANDELSPOLITIKK OG MILJØ
Handel er temaet som opptar mest av Attacs arbeid. Viktigheten av dette  temaet  har økt betydelig siden 
forholdet mellom handel og miljø er stadig sterkere i kontekst av natur- og klimakrisene. Handel har 
dermed blitt et større tema av interesse for flere sivilsamfunnsorganisasjoner, og er avgjørende i vårt forhold 
med miljøbevegelsen. Handel er et tema som hovedsakelig drives gjennom nettverksarbeid og innebærer 
mye møtevirksomhet, særlig igjennom ForUM og Handelskampanjen.

Å jobbe for at ISDS ikke skulle være del av norske handelsavtaler ble vedtatt som vår hovedsak på handels-
området forrige landsmøte. Siden det har vi fått flere betydningsfulle gjennomslag. Attac tok initiativ til en 
felles uttalelse sammen med en rekke solidaritets- og miljøorganisasjoner for å legge press på regjeringen 
om å gå vekk fra ISDS, reforhandle avtaler som inneholder mekanismen, og trekke oss helt ut av den 
omdiskuterte Energy Charter Treaty-avtalen (ECT). ECT-avtalen har vært kilden til mange av de mest 
kontroversielle ISDS-søksmålene, og har vært gjenstand for omfattende kritisk oppmerksomhet internasjonalt. 
Norge er del av avtalen, men har ikke ratifiserte den. På spørsmål i Stortinget understreket Regjeringen i 
sommer at det ikke vil bli aktuelt å ratifisere avtalen nettopp på grunn av ISDS-mekanismen, et utsagn det 
er mulig å konfrontere dem med når andre avtaler med ISDS skal inngås eller reforhandles. 

Internasjonalt har også ISDS vært en sentral årsak til at en rekke sentrale EU-land har trukket seg ut av 
ECT-avtalen, noe som kulminerte i at EU-kommisjonen i februar anbefalte at EU som helhet skulle trekke 
seg ut. Andre land, deriblant USA og Australia, har vedtatt at de ikke kommer til å inkludere ISDS i frem-
tidige avtaler. Alt i alt tyder dette på at denne typen selskapsvennlige investeringstribunaler er på vei ut av 
handelspolitikken, noe som er en stor seier kjempet fram av den globale bevegelsen for rettferdig handel!

Å påvirke for at Norge går inn for et midlertidig TRIPS-unntak på COVID-relatert medisinsk utstyr, vaksiner og 
legemidler i WTO var også et sentralt tema i denne perioden. Sammen med Spire fremhevet vi spørsmålet 
om urettferdig vaksinefordeling og behovet for TRIPS-unntak med en egen parole på 1. mai. Vi deltok også 
på en workshop om kampanjer for TRIPS-unntak på sommeruniversitet i Tyskland, hvor Attac Norge delte 
erfaringer fra vårt arbeid med temaet.

I dialog med regjeringen, både i Norge og med representanter til WTO Genève, har vi insistert på at bære-
kraft, sosiale rettigheter og bekjempelse av global ulikhet skal legges til grunn for den norske regjeringens 
mandat i arbeidet med WTO-reform. Vi holdte også et innlegg om WTOs reform for kullet i UDs aspirantkurs.

Avtalen mellom EFTA og Mercosur er fortsatt den viktigste saken når det gjelder frihandelsavtaler. Attac 
spiller en veldig aktiv rolle i nettverket som jobber med saken. Etter at Lula ble gjenvalgt som president i 
Brasil har arbeidet for ratifisering av avtalen EU-MERCOSUR blitt gjenopptatt. Den norske regjeringen 
har i flere anledninger sagt at de avventer utfallet til EUs prosess før å gjenoppta ratifiseringsprosess av 
EFTA-MERCOSUR avtale i Norge. Debatten dreier seg hovedsakelig om gyldighet av bærekraft og bære-
kraftskapitler i internasjonale handelsavtaler.
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Omkategoriseringen av stadig flere deler av økonomien til å regnes som tjenester har vært en sentral del 
av det nyliberale skiftet på handelsområdet de siste 40 årene, og er noe som også forgrener seg ut til temaer som 
digitalisering, arbeidstakeres rettigheter, og miljøpolitikk. Vi har utarbeidet en rapport om dette som skal lanseres 
senere denne våren.

Det 12. ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (MC12)

Ministermøtet er WTOs høyeste organ og samler ministre fra alle de 164 medlemslandene til å forhandle om 
nye regler i WTO. Attacs leder Hege Skarrud deltok på ministermøtet som sivilsamfunnets representant i den 
norske delegasjon, som ble ledet av Utenriksdepartementet. MC12 blir husket for sine sjokkerende dårlige  
beslutningsprosesser som tar de udemokratiske forholdene innenfor WTO et stort skritt videre. Også Norge 
ble satt på gangen sammen med mange andre land som ikke ble invitert til de «grønne rommene» hvor kun 
noen få land ble invitert og kjørte alle forhandlingene.

Hege Skarrud  i samtale under MC12

Akjsonister i hallen utenfor MC12 møtet
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DEMOKRATISK DIGITALISERING
Kampanjen «Ta makta fra teknologigigantene» var vellykket, den klarte å heve debatten om Norges 
digitaliseringspolitikk, påvirke beslutningstakere, styrke sivilsamfunnsengasjement, og utvikle alternative 
løsninger til dagens urettferdige forretningsmodell som dominerer den digitale økonomien og truer demokratiet.

Med utgangspunkt i en grundig kritikk mot den digitale økonomiens mest sentrale elementer, har Attac 
utviklet en helhetlig forståelse av hvordan den digitale omstillingen kan gjennomføres uten at velferdssam-
funn, demokrati og menneskerettigheter forsvinner i overgangsprosessen. Attac har posisjonert seg som en 
relevant stemme i den offentlige debatten, både som kunnskapsleverandør og forslagstiller, samt som en 
aktiv pådriver av denne saken innenfor sivilsamfunnet.

Kampanjen ble lansert med en panelsamtale på Arendalsuka, der Attac og Civita fungerte som motpoler. 
Tross stor politisk avstand var vi overraskende enige om behovet for å regulere den digitale verdenen, noe 
som understreker hvor bredt det er mulig å nå ut med et budskap om å ta et oppgjør med de store teknologi- 
selskapene.

Vi har fulgt utviklingen i digitaliseringspolitikken tett og har en god kartlegging av regelverksutvikling og 
innføringsstatus i Norge og globalt. Innsatsen til arbeidsgruppen har blitt veldig viktig i dette arbeidet.

Utviklingen av denne politikken i Norge er fragmentert og har som mål å legge til rette for store investe-
ringer under de monopolistiske og kolonialistiske premissene av dagens digitale marked. Støres regjering 
følger fortsatt Høyres digitaliseringsstrategi. I møter med regjeringen og partier, og særlig gjennom en rekke 
høringsinnspill om statsbudsjett, revidering av datasenterstrategien, personvernkommisjonens rapport, 
NOU om digital motstandskraft, NOU fra ytringsfrihetskommisjonen, og vårt stortingsseminar med SV, 
har vi systematisk insistert på behovet for å samordne denne politikken under demokratiske prinsipper. 
Hovedkravet vårt er fortsatt at regjeringen må opprette det utvalget for demokratisk digitalisering som ble 
inkludert i tiltakene fra Hurdalsplattformen.

Behov for samordning av digitaliseringspolitikk
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Fra lanseringsseminaret fra Arendalsuka sammen med Forbrukerrådet. 
Her deltok (fra venstre)  Statssekretær Gunn Karin Gjul (AP), Erik Bugge (Kobler) og Eirik Løkke (Civita) 

Hege Skarrud ledet debatten. Mange møtte opp for å lytte til debatten
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Prinsipper som digital suverenitet, å definere data som felles ressurs, forbud mot kommersiell overvåking, 
krav om innebygget personvern, gjennomsiktighet i algoritmer, bruk av åpen kildekode, og forbud mot inn-
låsingsmekanismer, er blant prinsippene som skal ligge til grunn for en demokratisk digitaliseringspolitikk. 
Disse prinsippene skal følges om de gjelder digitalisering på skolen, i helsesystemet, nasjonal sikkerhet 
eller utvikling av kunstig intelligens. Vi har jobbet målrettet for å inkludere disse prinsippene i debatten og 
i regelverket, som for eksempel i informasjons- og påvirkningsarbeid for en offentlig skyløsning, innføring 
av helseplattformen i Midt-Norge, eller regulering av kunstig intelligens. 

Det er fortsatt få sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med denne saken, ofte sitter Attac på alle type 
møter kun i selskap av store investorer og representanter av teknologigigantene. I tillegg til å jobbe for å 
bringe flere stemmer fra sivilsamfunnet inn i debatten, ser vi behov for å bygge en solid dialog og samarbeid 
med andre type aktører som representanter fra næringsliv, akademia, aktuelle yrke- og interesseorganisa-
sjoner, og grupper på lokalt nivå. Så langt er Attac den eneste medlemsorganisasjonen som jobber med dette 
temaet fra et overordnet perspektiv, dette gir oss et stort samfunnsansvar, men også et godt handlingsrom.

En viktig del av påvirkningsarbeidet har vært å delta i ulike høringer. Vi har sendt inn høringsinnspill med 
kommentarer til det norske arbeidet med EUs Data Act, til Venstres representantforslag om «Bedre personvern i 
sosiale medier», til revideringen av datasenterstrategien, NOU om digital motstandskraft til Ytringsfrihets-
kommisjonens rapport og til Personvernkommisjonens rapport. I tillegg deltok vi på et innspillsmøte om 
datasenterstrategien og på tre høringer til statsbudsjettet i henholdsvis Kommunal- og Forvaltningskomiteen, 
Næringskomiteen og Transport- og Kommunikasjonskomiteen.

Stortingsseminar om kunstig intelligens
Som en del av påvirkningsarbeidet arrangerte vi sammen med SV og Center for Artificial Intelligence ved 
Universitetet i Agder et stortingsseminar om regulering av kunstig intelligens. Her bidro to forskere, et 
selskap som har tatt i bruk kunstig intelligens, Datatilsynet og vi selv til en bred debatt om hvordan vi kan 
regulere såkalt «kunstig intelligens». Sentralt for Attac var reguleringen av eierskap til data, slik at vi unngår 
en sterk privat monopolisering av denne teknologien.

Påvirkningsarbeid

Stortingsrepresentant Andreas Unneland (SV) åpnet seminaret. Kampanjesekretær Audun M. Bergwitz la fram Attacs krav 
om konsesjonsordning for kunstig intelligens.



ATTAC NORGE    ÅRSBERETNING 2022-2023 

12

Sivilsamfunnsengasjement

Oppsummering og veien videre

Som sagt, står sakens omfang i sterk kontrast til det manglende engasjementet fra det organiserte sivil-
samfunnet. Dette skjer fordi det mangles kunnskap og ressurser, men også fordi dagens digitaliserings-
strategi utestenger sivilsamfunnet fra debatten. Det institusjonelle apparatet som vokser opp for og fra 
utviklingen av digitaliseringspolitikken gir privilegert tilgang til næringslivsaktører og representanter fra 
teknologigigantene og store selskaper, på bekostning av sivilsamfunnsdeltakelse. Vi har insistert på behovet 
for å øke sivilsamfunnsengasjementet og har foreslått flere løsninger til regjeringen og stortingspartier, som 
for eksempel å inkludere representanter fra sivilsamfunnet i de ulike utvalgene og referansegruppene som 
har blitt opprettet, særlig representanter fra fagforeninger, samt som å opprette tilskuddordninger, særlig 
for folkeopplysning.

Saken er så stor og dekker så mange samfunnsområder at de fleste organisasjoner som jobber med den, 
jobber med et veldig konkret tema, som for eksempel likestilling og digitalisering, privatopplysning og over-
våkingssamfunn, arbeidsrettigheter, og skytjenester. På samme måte som vi savner samordning av digitali-
seringspolitikk, mangler vi samordning av sivilsamfunnsinnsatsen. Det handler om å øke våre muligheter 
for gjennomslag. Derfor har vi jobbet med å samle organisasjoner og representanter fra forskjellige sektorer 
i en koordineringsgruppe. Dette arbeidet bør fortsette i den kommende perioden.

Hvordan bestemme over kunstig intelligens?
Dette er et avgjørende tema innenfor digitaliseringspolitikk. Sammen med studentforeningen Beta arran-
gerte Attac et åpnet møte med dette temaet på Universitetet i Agder, Campus Grimstad. Sammen med Morten 
Goodwin, professor ved UiA og nestleder for Centre for Artificial Intelligence, snakket vi om de ulike utfor-
dringene som denne teknologien innebærer og hvordan vi kan bygge løsninger.

Vi må bli flinkere til å formidle denne kunnskapen på en enklere måte, og i form av konkret politikk oven-
for beslutningstakere.  Vi må også mobilisere mer, særlig våre egne medlemmer, slik at de kan utvikle denne 
politikken på lokalt nivå ved å engasjere seg i konkrete saker som digitalisering på skolen, i helsevesenet, 
og andre offentlige tjenester.

Attac har utviklet en solid digitaliseringspolitikk som er basert på grundige argumenter og som kommer 
med konkrete tiltak. La oss få denne politikken inn på Stortinget og alle rådhus, og gi Norge en demokratisk 
digitalisering.
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SAMARBEID OG ALLIANSEBYGGING

Nasjonalt samarbeid: Attac i Norge

Handelskampanjen er en samarbeidsorganisasjon for rettferdig handelspolitikk. Attacs leder sitter i  
styret og følger de pågående forhandlingene på elektronisk handel i WTO, utviklingen av samarbeid rundt 
digitaliseringspolitikk i Norge og ratifisering av frihandelsavtaler mellom Mercosur, EFTA og EU. Handel-
skampanjen er en av Attacs viktigste arena for kunnskapsinnhenting og utvikling av ny handelspolitikk, og 
faglige samarbeid. I løpet av året har vi samarbeidet tett om å etablere en referansegruppe som samkjører 
sivilsamfunnets svar på digitalisering, om deltakelse i MC12 og WTOs Public Forum, og innspill til Klima- 
utvalget 2050, samt ulike politiske utspill og arrangementer.

Samarbeidet med den norske fagbevegelsen har blitt sentralt i Attacs arbeid i denne perioden. I forbindelse 
med vår kampanje for demokratisk digitalisering har vi knyttet sterkere bånd fagorganisasjoner, særlig med 
NTL og Fagforbundet. Vi møtes ved behov og koordinerer arbeidet mellom oss og nå jobber vi videre for å 
opprette en større samarbeidsgruppe. Samarbeidet med Norges Bonde- og Småbrukarlag og med Bondelaget 
er styrket gjennom Handelskampanjen.

Attac Norge er med i flere norske nettverks- og samarbeidsorganisasjoner. Vi er også tilsluttet en rekke 
internasjonale initiativ. Vårt nasjonalt og internasjonalt samarbeid er avgjørende for å oppnå resultater, 
tilegne oss kunnskap om internasjonale og nasjonale prosesser, samt nå bredt ut med vår politikk.

Handelskampanjen 

Samarbeid med fagbevegelsen og bondeorganisasjonene

Forum for utvikling og miljø (ForUM)

Forum for Utvikling og Miljø er vår viktigste samarbeidsarena med alle organisasjonene som jobber med 
miljø og utviklingsspørsmål i Norge. Dette samarbeidet er stadig viktigere siden Attacs mest sentrale te-
maer er nå tett knyttet spørsmål om miljø. Organisasjonen fungerer som et kontaktpunkt mellom myndig-
hetene og norsk sivilsamfunn. I denne perioden har Attac vært veldig aktiv i arbeidsgruppen som jobber 
med bruk og revidering av åpenhetsloven, arbeidet for en ny FN-konferanse for finansering for utvikling 
og demokratisk digitalisering. Organisasjonssekretær har sittet som vararepresentant i ForUMs styret 
i perioden 2021-2022.Et fokus for ForUM høsten 2022 har vært «Sivilsamfunn under press» og vi deltok 
på et frokostseminar om dette hos ForUM i desember med tittelen «Digitalisering – sivilsamfunnets venn 
eller trussel?». 

SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk

I lys av dagens gjeldskrise har SLUG (tidligere Slett U-landsgjelda) blitt enda viktigere. Attac har vært 
en veldig aktiv pådriver av denne saken og er med i kampanjegruppen som SLUG har opprettet og som 
planlegger høstens aktiviteter. Dette blir et stort tema i 2023. Vi samarbeidet med SLUG om leserinnlegg 
om gjeld og klima i 2022. 



ATTAC NORGE    ÅRSBERETNING 2022-2023 

14

Norges Sosiale Forum arrangerer Globaliseringskonferansen annethvert år, og koordinerer i tillegg flere 
internasjonale samarbeid. I 2022 ble det arrangert Globaliseringskonferanse for tredje år på rad. 

I flere år har det foregått en intern debatt i NSF om nettverkets rolle. Attac, sammen med flere andre orga-
nisasjoner, ønsker å gjøre av NSF et sterkere forum som bygger bruer mellom de forskjellige sektorene av 
Norges sosiale bevegelser med tanke på å skape en felles politisk agenda.

Attac var medarrangør på fire møter på Globaliseringskonferansen 2022. Verkstedet «Hvordan tenke globalt, 
men handle lokalt» ble arangert sammen med Nei til Atomvåpen, SLUG og Changemaker og handlet om 
hvordan vi kan få internasjonal politikk aktuelt i lokalvalget i 2023. Panelsamtalen «Er bitcoin løsninga på 
tillitskrisen i demokratiet?» ble arrangert sammen med Latin-Amerikagruppene i Norge. Her innledet Jose 
Luis, økonom fra El Salvador, landet som har innført bitcoin som offisiell valuta via video, mens Hege Skarrud, 
Sofie Marhaug fra Rødt og Morten Søberg fra Sparebank 1 deltok i panelsamtalen ledet av professor i stats- 
vitenskap Bent Sofus Tranøy. Vi arrangerte også verkstedene «Sånn bidrar vi til å løse den globale makt- 
og ulikhetskrisa» sammen med Latin-Amerikagruppene og en «gruppeterapitime» om «den internaliserte 
nyliberalismen» sammen med Spire og Studentforeningen Solidaritet.

I forkant av konferansen, i forbindelse med aktivistsamlingen, arrangerte vi også et åpent møte kalt «The 
cost of living crisis» med den britiske aktivisten og journalisten Owen Jones og samfunnsøkonomen James 
Meadway. Sammen med Globaliseringskonferansen lagde vi også en podcast med Owen Jones. 

Norges Sosiale Forum var også samarbeidspartner for Attacs Europeiske Sommeruniversitet, der vi sammen 
sendte aktivister for å delta her.

Norges Sosiale Forum

Tax Justice Network Norge

Attac var blant initiativtakere til Tax Justice Network Norge. Nettverket samler både akademikere, aktivister 
og organisasjoner som er opptatt av skatterettferdighet, hovedsakelig skatteparadis. Vi har hold tett dialog 
med nettverket, som er en sentral.
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Fra panelsamtalen «Cost of living crisis» med Owen Jones og James Meadway i forkant av Globaliseringskonferansen. 

Fra verkstedene «Sånn bidrar vi til å løse den globale 
makt- og ulikhetskrisa» sammen med LAG

 Latin-Amerikagruppene  var blant innlederne på aktivist-
samlingen i forkant av Globaliseringskonferansen.
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Debatt «Å sette pris på naturen» Med Hege Skarrud, Tone Smith, Asbjørn Torvanger og Bastian E. Klunde

Markering for rettferdig vaksinepolitikk sammen med 
Spire og Norges Sosiale Forum fra 1.mai toget.  

OWINS-nettverket på WTO Public Forum i Geneve



ATTAC NORGE    ÅRSBERETNING 2022-2023 

17

Europeisk Attac-samarbeid

Internasjonalt samarbeid: Attac Norge i Europa og globalt

Our World Is Not For Sale

Attac utveksler erfaringer og samarbeider med de andre europeiske Attac-organisasjonene gjennom 
regelmessige møter. Under perioden har EAN gjenopptatt sine fysiske møter etter pandemien, og aktivert 
samarbeid på konkrete temaer. EAN jobber for tiden med å utvikle en felles politikk på skatt, der vi har 
kommet med noen innspill til prosessen. politikk. Mens vi avholder landsmøtet vårt, møtes EAN i Budapest.

Hovedfokuset for EAN de siste årene har vært organiseringen av det Europeiske sommeruniversitet 
(ESU22), et bredt samlingspunkt for europeiske sosiale bevegelser som gikk av stabelen i den tyske byen 
Mönchengladbach i august. Attac Norge deltok aktivt på ESU22 med en delegasjon på ca. 10 personer, og 
var involvert i organiseringen av tre ulike workshops på temaene vaksinerettferdighet, demokratisk digita-
lisering og CO2-offsets i klimapolitikken. Deltagerne hadde stort faglig og sosialt utbytte av å være med på 
sommeruniversitetet, og det bidro til at vi fikk et bedre innblikk i de sosiale bevegelsene som er aktive på 
kontinentet og til nyttig nettverksbygging rundt sakene vi jobber med.

Utover møter på Zoom deltok Attac Norge i oktober på EANs møte i Firenze, som foregikk parallelt med 
under en felleseuropeisk samling for sosiale bevegelser kalt Firenze2022, der også NSF deltok aktivt.  
Firenze2022 ble arrangert som en 20-årsmarkering av det første europeiske sosiale forumet i 2002, og var et 
forsøk på å opprette et tilsvarende nettverk av ulike sosiale bevegelser.

I perioden har forberedelser og deltakelse på MC12 og WTOs Public Forum dominert vårt samarbeidet med 
alliansen Our World Is Not For Sale (OWINFS). I tillegg har vi deltatt på møter og nettverkets informasjons-
arbeid, ved å ta i bruk informasjon som kommer via e-posttråder. E-posttrådene er den primære kilden til 
oppdatert informasjon og analyser om handelspolitikk. Dette nettverket er svært viktig for oss.
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Felles aksjon ved kullgruven Garzweiler. Anders Ekeland om offsets og grønnvasking på ESU

Den norske delegasjonen til ESU deltok på en felles protest mot kullgruveutbygging i Tyskland.
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INFORMASJONSARBEID

I mars 2022 lanserte Attac Norge en ny, oppgradert grafisk profil.

Den nye visuelle profilen består av re-designet logo og logosymbol og ny fargeprofil. Attac Norge ønsket å 
oppdatere nye fonter og farger for å få et mer helhetlig og mer profesjonelt visuelt uttrykk.  Den nye profilen 
ble utarbeidet av Camilla Rognstad, Innholdsprodusent for organisasjonen. 

Logo og grafisk profil
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Attacs hovedkampanje i perioden har vært kampanjen «Ta makta fra teknologigigantene». Kampanjen ble 
vedtatt på landsmøtet i 2022 og knyttet til uttalelsen som ble vedtatt da. Hovedmålet har vært økt bevissthet 
om demokratisk digitalisering, og spesielt med fokus på regulering av kunstig intelligens.

Kampanjen har bestått av mye politisk arbeid, men også utarbeidelse av en kampanje-nettside som forklarer 
problemstillingene og våre krav, en grafisk profil og illustrasjoner knyttet til temaet. Vi trykket opp et klistre-
merke som har blitt spredd i ulike lokalmiljøer av aktivister. 

Før landsmøte i 2022 ble det avholdt et større kampanje-møte med aktivister fra hele landet, og tilsvaren-
de et aktivistverksted i forkant av Globaliseringkonferansen. Kampanjen ble lansert august 2022, med et  
debattarrangement på Arendalsuka. I tillegg har Attac Oslo hatt et debattmøte knyttet til kampanjen, vi har 
hatt seminar på Universitetet i Agder, aksjon mot overvåkning, klistremerkeaksjon og vi arrangerte Stortings-
seminaret som en del av kampanjen. 

Kampanjearbeid

Skjermbilde av kampanjenettsiden Skjermbilde av klistremerke
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Attac i redaksjonelle media

Podcast

Attac jobber aktivt for å være synlige i redaksjonelle media, både trykte aviser og på nett. Det var totalt 116 
oppslag (96 enkeltsaker, 20 ble publisert både på nett og papir) i redaksjonelle media om Attac i perioden. 
Det var 24 redaksjonelle saker i media der Attac var kilde eller omtalen var basert på vårt arbeid og 8 kom-
mentator- eller leserinnlegg med omtale av vårt arbeid. 

Vi hadde 33 kronikker og leserinnlegg på trykk, 21 innlegg som fast spalte fra Hege Skarrud eller Diego 
Marin Rios i Nationen og Klassekampen og i tillegg i 14 innlegg fra Dag Seierstads faste spalte i Klassekampen. 
11 av kronikkene har vært felles kronikk med andre organisasjoner. 7 av leserinnleggene og kronikkene ble 
skrevet av medlemmer og aktivister i Attac. 

I perioden har vi vært mest synlige i Klassekampen og Nationen, men også hatt oppslag i riksdekkende 
aviser, ulike region- og lokalaviser og i fagpresse. 

Sammen med Manifest Media produserte Attac podcasten «Hvilken dag er din dommedag?» i 2021 og 2022. 
Siste episode ble publisert 7. april 2022, men i tillegg ble det laget en episode i forbindelse med Globalisering-
skonferansen der Hege Skarrud intervjuet Owen Jones. Denne episoden ble også lagt ut på Globaliserings-
konferansens podcast.
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Nettsider og nyhetsbrev

I perioden har vi laget en ny kampanjeside for «Ta makta fra teknologigigantene». Ellers inneholder nett-
siden mye informasjon om Attacs saker, og vi legger ut tekster som vi produserer. Det er registrert 17 274 
unike besøkende og 33 270 besøk til nettsiden i 2022. Dette er betraktelig færre enn i 2021, men noe av 
endingen kan også skyldes endringen i måleverktøy (Plausible.io istedenfor Google Analytics). 

Endringer i sosiale medier med fokus på korte videoer (Instagram Reels og Tiktok) og «stories» heller enn 
lenker, sammen med endringer i Googles algoritmer med større vekt på betalte treff er nok også en viktig 
forklaring på færre besøk til nettsiden. 

En planlagt omlegging av nettsiden er i gang, men er 
dessverre ikke helt ferdig. Det vil ikke nødvendigvis gi 
flere besøk, men vi håper det kan bidra til økt interesse og 
engasjement for Attac og våre saker blant de som besøker 
nettsiden. 

Attacs nyhetsbrev har i overkant av 2600 abonnenter via 
epost, inkludert de fleste medlemmer, men også en lang 
rekke andre interesserte. I 2022 sendte vi ut i alt 14 nyhets-
brev. Ikke alle åpner nyhetsbrevene, men over 40 prosent 
gjør, noe som er relativt mye høyere enn mange andre. 
Fra 2023 byttet vi tjeneste for nyhetsbrev. Schrems II-
dommen viser at det er personvernproblemer knyttet 
til bruk av tjenester fra amerikanske selskaper, og det 
kan være ulovlig å bruke dem. Derfor har vi byttet fra 
Mailchimp til den franske tjenesten Sendinblue. Vi har så 
langt i år sendt ut to nyhetsbrev med denne tjenesten, med 
tilsvarende resultater som i 2022. 

Skjermdump av nettsiden under utarbeidelse

http://Plausible.io
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Attac i sosiale medier 

Attac har profiler i de sosiale mediene Facebook, Instagram og Twitter. Nytt av året er profil på Mastodon, 
en del av det ikkekommersielle #fediverse (eller #allheimen på norsk). Sosiale medier gjennomgår stadig 
endringer utenfor vår kontroll og å ha en oppdatert strategi for dette er derfor svært vanskelig for en liten 
organisasjon. Der vi tidligere fikk svært mye utbytte av sosiale medier for å nå ut til store grupper har 
endringene fra plattformenes side gjort at vi ikke lenger får samme rekkevidde. 

Det viktigste sosiale mediet for Attac har vært Facebook, der vi deler mye innhold og får mye respons. 
Vi har 6962 følgere på Facebook. 

Fortsatt kommer svært mye av trafikken til nettsidene 
kommer fra Facebook, og vi når bredt ut med inn-
holder vårt der. Vi la ut 166 innlegg på Facebook i 
2022, som i gjennomsnitt nådde rundt 820 personer 
per post. Den som nådde flest ble vist til til 10325 
personer. Dette er langt dårligere tall enn tidligere år 
dessverre. 

Instagram-profilen viser korte snutter og bildeserier som 
forklarer temaer og nyheter. Der har vi 1521 følgere, 
en liten økning fra i fjor. Vi la ut 71 innlegg og 324 
«stories» på Instagram i 2022

Vi legger også ut lenker og kommentarer på Twitter 
der vi har 1896 følgere, men spesielt endringene  
etter Elon Musks oppkjøp av plattformen har gjort det 
vanskeligere å nå ut der, og vi får mindre respons.  
Vi la ut 140 meldinger på Twitter i 2022, med cirka 
150 visninger per dag. 

Attac på Instagram
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Mastodon minner mye om Twitter, men er ikke-kommersiellt og basert på åpen kildekode. Dermed har vi 
langt større kontroll over innholdet der, men enn så lenge er dette en liten plattform både i Norge og globalt. 
Attac Norge var den første norske sivilsamfunnsorganisasjonen på plattformen utenfor nettverket av 
teknologi-entusiaster som driver den norske serveren snabelen.no. Vi opprettet vår konto der 22. april 2022, 
og har lagt ut 139 innlegg siden da. Vi har 216 følgere der, men i motsetning til på andre plattformer så får 
alle følgerne se alle innleggene våre. 

Til tross for mindre rekkevidde, håper vi at vi kan være med å bygge et mer demokratisk sosialt media- 
samfunn gjennom å delta der. 

I tillegg til sosiale media har Attac en chat-kanal for internt bruk. Tidligere brukte vi tjenesten Slack, men 
har byttet til det en åpen løsning bygd på protokollen matrix.org. De fleste bruker appen Element, men man 
kan alternativt bruke andre apper for det samme. 

Følg oss gjerne her: 

facebook.com/AttacNorge

twitter.com/AttacNorge

instagram.com/AttacNorge

snabelen.no/@attacnorge

matrix.to/#/#attacnorgechat:matrix.org

Slik ser Mastodon ut

http://snabelen.no
http://matrix.org
https://facebook.com/AttacNorge
http://facebook.com/AttacNorge
https://twitter.com/AttacNorge
http://twitter.com/AttacNorge
https://instagram.com/AttacNorge
http://instagram.com/AttacNorge
http://snabelen.no/
https://matrix.to/#/#attacnorgechat:matrix.org
http://matrix.to/#/
http://matrix.org
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ORGANISASJON
Styret 2022-2023

2. Nestleder  
Syvert Tuntland Kråkenes

(styremedlem t.o.m august, 
2. nestleder f.o.m  

 september)

Styremedlem
Oddbjørn Snekkerbakken

Styremedlem
Ida Morén Strømsø

Leder 
Sondre Molteberg Dalen
(1. nestlederr til august, 
leder f.o.m september)

Tidligere leder
Hege Skarrud 

(t.o.m til aug.22) 

Styremedlem
Philip Thingbø Mlonyeni

2. nestleder t.o.m 
august, styremedlem f.o.m

september.

Styremedlem
Charlie Bilstad

1. Nestleder 
Caroline Herlofson
(1. nesteleder f.o.m 

september)

Styremedlem
Are Einari Skau

Styremedlem
Kristin Dilani Nadarajah
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Varamedlemmer til styret

Andre utvalg

1. vara til styret:  Anders Ekeland
2. vara til styret:  Hege Skarrud (tok over for Caroline Herlofson) 
3. vara til styret:  Astrid Bragstad Gjelsvik

Kontrollkomite
Komiteleder: Kaja Sparre Bakke  
Medlem: Rebecca Nielsen Wangstrøm
Varamedlem: Stine Østnor

Valgkomite
Komiteleder: Sigrid Høeg
Medlem: Albert Øyvind
Medlem:    Tina Andersen
Varamedlem:      Sara Andersen
Varamedlem:      Magnus Westbye

Hege Skarrud fikk permisjon fra ledervervet i august 2022. 
Hun fortsatte i styret, men på 2. varaplass Styret konstituerte 
da seg selv på nytt, og 1.nestleder Sondre Molteberg Dalen tok 
over som styreleder. Caroline Herlofson tok på seg vervet som 
1. nestleder og rykket opp fra varaplassen. Philip Mlonyeni 
overlot samtidig sin 2. nestleder-rolle til Syvert Kråkenes.

Diego Marin Rios ble ansatt for å fylle leders arbeidsoppgaver 
på kontoret.
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Lokallag og arbeidsgrupper

Attac Oslo og omegn

Miljø og finans-gruppa

Demokratisk digitaliserings-gruppa

Etter å ha vært inaktiv over en lengre periode, ble det bestemt den 5. juni at Attac Oslo igjen skulle vedtas 
som et aktivt lokallag, som en måte å styrke Attacs virksomhet i Oslo. På det første møtet ble det vedtatt 
følgende roller: Martin Giset (lokallagsleder), Sondre Molteberg Dalen (Sentralkontakt), Frida Aune 
(Sosiale medier-ansvarlig), Elena Sanz (Økonomiansvarlig) og Henrik Årby (arrangementsansvarlig). 
Styret har hatt møter omtrent hver 3. uke i Attacs lokaler.

I mai arrangerte lokallaget t-skjorteverksted hvor deltagerne laget egne t-skjorter med Attac-slagord og 
grafikk laget i forbindelse med demokratisk digitaliseringskampanjen. T-skjortene ble også brukt under 
innspilling av musikkvideo til Slitenelitens låt “Bondeopprør”. Det er ekstra stas! Senere i mai var lokallaget 
også med på å arrangere en plakat- og fotoaksjon mot internasjonale tvistedomstoler, spesielt i tilknytning 
til naturavtaler. 

I oktober lagde lokallaget en klistremerke-aksjon og sosialt opplegg etterpå. Klistremerkene henger fortsatt 
over hele byen.

I november holdt vi paneldebatten “Demokratisk digitalisering- alternativer til teknologigiganter og 
overvåkning” med paneldeltakerne Hilde Nagell (rådgiver i tankesmien Agenda) Hege Skarrud (tidl. leder 
i Attac Norge), Hagen Echzell (leder i Attacs arbeidsgruppe for demokratisk digitalisering), med ordstyrer 
Philip Thingbø Mlonyeni fra samme arbeidsgruppe.

I desember hadde vi juleverksted og avslutning - der ble det servert gløgg og pepperkaker samtidig som 
vi fikk laget rekvisitter til gate/fotoaksjon i anledning ett stortingsforslag om kommersiell overvåkning. 
Sammen med kontoret ble det laget noen bra delebilder av aksjonen.

Arbeidsgruppa for finans og miljø har jobbet mest med temaet naturfinansialisering det siste året, altså 
hvordan naturområder gjøres til omsettelige finansprodukter gjennom kompensasjonsmekanismer 
(offsets) for CO2-utslipp og naturødeleggelser. I mai arrangerte gruppa en godt besøkt panelsamtale om 
temaet på Asylet i Oslo, med Tone Smith, Asbjørn Torvanger og Bastian Klunde. Gruppa har senere jobbet 
med en rapport som går i dybden på temaet, med utgangspunkt i naturavtalen som ble vedtatt i Montreal 
ved slutten av fjoråret. Medlemmer i gruppa har også tatt opp naturfinansialisering i kronikker og leser-
innlegg publisert i aviser, og fremmet innspill overfor Klimautvalget 2050. I forbindelse med Attac-nettverkets 
europeiske sommeruniversitet for sosiale bevegelser som ble arrangert i Tyskland i august var gruppa 
involvert i å organisere en workshop som tok opp CO2-offsets som klimatiltak og deres innvirkning på 
menneskerettigheter i ulike deler av verden. Møtet ble arrangert i samarbeid med den tyske organisasjonen 
Gesellschaft für Bedrohte Völker.

Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter en gang i måneden i perioden. Gruppen var tett knyttet til kampan-
jen «Ta makta fra teknologigigantene» og bidro aktiv til utforming av Attacs digitaliseringspolitikk gjennom  
interne diskusjoner, politisk påvirkningsarbeid, åpne arrangementer, flere innlegg i media og andre infor-
masjonsarbeid, samt ulike foredrag.
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SambAttac Oslo

Attac Aust-Agder

Når det gjelder politisk påvirkningsarbeid bidro gruppen til formulering av høringsinnspill til statsbudsjett 
2023, samt høringsinnspill til datasenterstrategien, EUs data forordning og Venstres forslag om bedre per-
sonvern i sosiale medier. Gruppen samarbeidet med Attac Oslo og arrangerte panelsamtalen «Demokratisk 
digitalisering – alternativer til teknologigiganter og overvåkning», det ble også holdt et verksted om alter-
nativer til Twitter for andre organisasjoner. Et medlem i gruppen deltok på ESU og holdte en presentasjon 
om alternativer til digitalisering (Mastodon og Matrix). I tillegg gjennomførte vi en klistremerkeaksjon og 
en t-skjorte verksted sammen med Attac Oslo. Gruppen har bestemt at det blir to møter i måneden. Første 
tirsdag i måneden møtes gruppen for intern planlegging og diskusjon, og siste tirsdag i måned kl.16.30 
på Folk på Storgata arrangerer gruppen åpent møte om alternativer til digitalisering. Møtereke startet  
28. februar med Barcelona-modellen som tema.

SambAttac Oslo har faste øvinger hver torsdag kl. 17.30 - 19.30 på Blitz.

Vi blir ofte invitert til å delta på demonstrasjoner og markeringer, men deltar også på eget initiativ om det 
er en sak vi ønsker å støtte opp om.
2022 var et litt stille år, og de viktigste markeringene var 8. mars og 1. mai, i tillegg til Pridemarkeringen 10. 
september. Vi spilte også på et par markeringer mot SIAN.Høsten 2022 var det flere medlemmer som forlot 
gruppen, og det var krevende å gjennomføre øvinger. Vi hadde åpne øvinger i januar 2023 med stor suksess, 
og er nå mer enn 15 aktive.

Attac Aust-Agder har hatt ganske faste medlemsmøter i perioden, men noen avbrudd høsten 2022. Aktivister 
fra lokallaget har deltatt på Globaliseringskonferansen, vært med å arrangere møte på Universitetet i Agder 
og bidratt til Arendalsuka. I tillegg til debattmøtet på Arendalsuka hadde Attac stand der lokallaget deltok. 

Det har vært forsøk på å få i gang aktivitet i Trondheimslaget i perioden og en interessert deltok på aktiv-
istsamlingen i forkant av Globaliseringskonferansen. På grunn av sykdom kunne ikke representanten fra 
Trondheim delta på landsmøtet, men et besøk med representanter fra det nye styret er allerede avtalt og 
under planlegging.

Studentlaget var aktivt vårsemesteret 2022, og har hatt noen møter i perioden. Det har vært flere forsøk 
på å komme i gang igjen på høstsemesteret, men det har ikke lykkes. Noen studenter har likevel deltatt på 
Attacs aktiviteter.

Attac Trondheim

Attac Studentlag Oslo
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Fra 1.mai toget i Oslo.

Aksjon mot kommersiell overvåkning i desember 2022 Vi deltok på en felles markering mot kutt i bistands-
prosenten i forbindelse med statsbudsjettet.
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Medlemmer

2022 ble et svært utfordrende år for medlemsarbeidet på grunn av leverandøren av medlemssystemet, 
Zubarus AS. En feil med utsendelsen i 2021 førte til en rekke følgefeil, der mange hundre medlemmer fikk 
kontingentkrav to ganger for 2021. Mange av disse betalte dermed også to ganger i 2021, mens andre ikke 
fikk kontingentkrav i det hele tatt. 

De fleste som betalte to ganger i 2021 fikk godskrevet kontingenten for 2022, og vi fikk dermed færre inn-
betalinger i 2022 enn normalt. 

Mye tid gikk med på å rette opp i dette, men i løpet av våren 2022 ble det klart at Zubarus AS ikke hadde 
kompetanse eller kapasitet til å rette opp i feilene. Flere ukers svartid, ubesvarte henvendelser og lovede 
feilrettinger som aldri skjedde gjorde at vi måtte finne en annen leverandør. Dette gikk på bekostning av god 
oppfølgning av medlemmer og organisasjonen. 

Antall betalende medlemmer er likevel noe høyere enn i 2021, noe som i hovedsak skyldes at ikke alle 
medlemmer fikk krav om kontingent i 2021. Ved utgangen av 2022 hadde Attac Norge 1611 betalende med-
lemmer og 2098 registrerte medlemmer. 

Fra februar 2023 har vi ny leverandør av medlemssystem, ProFundo AS. Vi har tro på at den nye leveran-
døren vil være en støtte i arbeidet med følge opp medlemmene på en god måte, og slik gjøre at vi kan bruke 
krefter på å styrke organisasjonen heller enn å rette opp feil. 

Som grafen viser, er Oslo området med klart flest medlemmer. Oslo og omegn er også det klart 
største lokallaget, men over halvparten av medlemmene har ikke tilknytning til noe aktivt lokallag.
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Økonomi

Attac gikk i 2022 med 15 328 kroner i underskudd. Opprinnelig var det budsjettert med et underskudd 
på 20 740 kroner. Budsjettet ble revidert av styret i september til et underskudd på 32 239 kroner. Underskuddet 
er mindre enn budsjettert på grunn av en stor personlig gave og en gave på 50 000 kroner fra Norsk 
Tjenestemannslag. Samtidig var det en del poster som uforutsett gikk utover budsjettet og lavere medlem-
sinntekter enn budsjettert for. Attac må fremover være strengere på å holde seg innenfor budsjettets grens-
er og jobbe med å snu trenden med synkende medlemstall. 

Noen av utgiftene som har vært merkbart over budsjett i 2022 er medlemssystem, innleie og kjøp av  
programvare og server, og internasjonale reisekostnader. Disse har likevel alle en forklaring; medlems-
system har kostet mer på grunn av rot i systemet og bytte, og det samme gjelder for innleie og kjøp av 
programvare og servere. Det forventes at disse utgiftene blir betydelig lavere i 2023, fordi flere systemer 
og leverandører byttes ut med bedre fungerende alternativer. De internasjonale reisekostnadene er i størst 
grad knyttet til WTOs ministermøte i 2022, og disse utgiftene vil ikke være aktuelle i 2023. 

Selv om Norad-avtalen løper frem til 2025, er det behov for at Attacs inntektskilder utover prosjektmidler 
styrkes slik at man kan forsørge en sterk egenkapital og eventuelle ekstraordinære kostnader. Egenkapital-
en må fremdeles økes for å kunne dekke inn tre måneders drift dersom organisasjonen skulle legges ned. 
Organisasjonen må derfor jobbe for å hente inn flere frie midler, slik at man kan stå stødigere på egne ben 
i tilfelle inntekter som momskompensasjon og driftsstøtte fra fagforbundet skulle bortkomme. I 2023 er 
det derfor viktig at man tar grep for å øke medlemstall og aktiviteter som gjør oss synlige og tydeliggjør vår 
rolle i sivilsamfunnet.  

Økonomiansvaret for organisasjonen er hos styret. Organisasjonssekretær har ansvaret for å holde 
oversikt over utgifter og inntekter, samt gi styret beskjed ved endringer i vedtatt budsjett.  

Styrets økonomiansvarlig i perioden har vært Caroline Herlofson 
Regnskapsfører er Tore Skarvang i TS Økonomi. 
Revisor er Cristian Hopperstad i Systemrevisjon AS, Brugata 1, 0186 Oslo
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Attac Norge har totalt 2 fast ansatte i full stilling og en leder i åremålsstilling. I tillegg er det to midlertidige 
stillinger i sekretariatet; en 50% deltidsstilling som digital innholdsprodusent og en 30% prosjektstilling som 
utreder. Prosjektstillingen er delfinansiert av NAV. 

I perioden har det skjedd flere endringer på kontoret. Styrets leder, Hege Skarrud, gikk av i august. Diego 
Marin Rios ble ansatt i 100% midlertidig stilling som politisk rådgiver i påvente av landsmøtet og valg av 
nytt styre. Håvard Skogerbø sa opp sin stilling som organisasjonssekretær. Ny organisasjonssekretær, Inger 
Kviseth, startet medio oktober i overgangsperiode med Skogerbø. Skogerbø hadde siste offisielle arbeidsdag 
31. desember. Victoria Durnak sa opp sin stilling som digital innholdsprodusent etter permisjon og hadde 
siste offisielle arbeidsdag 31. desember. Lønn og arbeidsforhold blir regulert av tariffavtale med Handel 
og Kontor og vedtatt lønnspolitikk. Attac Norge er medlem i Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening 
(AAF), og tariffavtalen følger dette virkeområdet. 

Attac Norge har kontor i Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo. 

Ansatte i perioden: 

Leder (100% åremål): Hege Skarrud – til og med august. 

Politisk rådgiver (100% midlertidig stilling): Diego Marin Rios – fra 1. september

Organisasjonssekretær, avtroppende (100% fast stilling): Håvard Skogerbø - sluttet 31. desember. 
Gikk gradvis ned i prosent: 60% fra 1. november, 20% fra 1. desember.

Organisasjonssekretær, påtroppende (100% fast stilling): Inger Kviseth – startet 19. oktober i 100%

Kampanjesekretær (100% fast stilling): Audun Myhra Bergwitz.

Digital innholdsprodusent (40% fast stilling): Victoria Durnak, i permisjon hele 2022 – sluttet 31. desember.
 
Digital innholdsprodusent (vikar, 50% stilling): Camilla Rognstad.

Utreder (30% prosjektstilling): Camilla Hansen.

Attac har en avtale med masterprogrammet i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo om å tilby praksis-
plass til deres studenter i vårsemesteret. I 2022 var Anna Nybu i 6 ukers praksis og jobbet spesielt med 
finansialisering av natur. I 2023 er Helene Hodneland Sæle i praksis og skal jobbe med digitalisering i 
skolen, og kartlegging av temaet i lokalpolitikken i forbindelse med høstens lokalvalg.

Sekretariat



Attac Norge
Kolstadgata 1
0652 Oslo

attac.no
attac@attac.no
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