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Høringsinnspill om statsbudsjettet 2018
PWYP Norge, den norske delen av et globalt nettverk som består av rundt 800 organisasjoner fra
70 land, takker for anledning til å delta i årets budsjetthøring og har innspill til statsbudsjettet
for 2018.
Finansiering for bærekraftig utvikling
FNs bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for en bærekraftig utvikling og realisering av
menneskerettigheter de neste 15 årene. Erna Solberg er leder av FNs pådrivegruppe og har et
særlig ansvar for å bygge politisk vilje og mobilisere til handling for å få fortgang i arbeidet for å
nå bærekraftsmålene. FNs generalsekretær António Guterres ba alle FN land om å bidra til å
dekke finansieringsgapet i utviklingsmålene. Bistand alene kan aldri finansiere utvikling, og det
er heller ikke ønskelig. To av FNs bærekraftsmål illustrerer hvor kritisk skatt og kapitalflukt er
for en bærekraftig utvikling.
§

FNs bærekraftsmål 10.5. har tittel “Reduce inequality within and among countries”. Målet er å
“Improve the regulation and monitoring of global financial markets and institutions and
strengthen the implementation of such regulations”.

§

FNs målsetting 16.4. har tittel ”Promote peaceful and inclusive societies for sustainable
development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive
institutions at all levels ”. Målet er å:” By 2030, significantly reduce illicit financial and arms
flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized
crime”.

Målsettingene forteller at tilstanden på ett område påvirker andre områder, og at en
utviklingsprosess er betinget av en rekke ulike faktorer som ikke først og fremst handler om
bistand i tradisjonell forstand, men som finansiell åpenhet. Finansiell åpenhet er helt sentralt for
at penger går dit de bør gå, og at land ikke tappes for kapital som kan brukes på enkeltsatsninger
som for eksempel på utdanning eller for å møte større globale utfordringer som for eksempel
klimaendringer.
Sivilsamfunnsorganisasjoner har spilt en helt avgjørende rolle i arbeidet for bærekraftig
forvaltning av naturressurser og finansiell åpenhet om kapitalstrømmer som kan mobiliseres for
å skape utviklingseffekter.
Til tross for dette, er «bærekraftig forvaltning av naturressurser og åpenhet om kapitalstrømmer»
fjernet som et de prioriterte mål for sivilsamfunnsbistanden (Kap. 160, post 70 i
Utenriksdepartementets fagproposisjon). Støtte til frivillige organisasjoners arbeid for finansiell
åpenhet om kapitalstrømmer fra naturressurser kan verken erstattes av stat-til-stat samarbeid
eller multilateral bistand.
Arbeidet for åpenhet om pengestrømmer knyttet til naturressurser og kapitalstrømmer er like
viktig for å sikre innovativ og rettferdig finansiering for utvikling i fattige land i Sør som det er
for å sikre like konkurransevilkår for norske selskaper her i Nord.
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Norske politikere har uttalt at skatteomgåelser er uønsket. Et samlet Storting fattet 19. juni 2015
anmodningsvedtak nr. 792 (2014-2015):
”Stortinget ber Regjeringen gjennomgå effekten av forskrift en for LLR rapportering målt mot
Stortingets målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at relevante opplysninger
knyttet til LLR rapporteringen fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer i
regnskapet”.
En forutsetning for å håndtere skatteomgåelse er å kunne oppdage at det skjer. I dag
fremkommer ikke selskapers tilpasninger gjennom tredjeland i land-for-land-rapporteringen. I
dag fremkommer denne informasjonen i oppslag i medier (eksempelvis Dagens Næringsliv
14.07.17 ”Herfra eies Statoils utelandsimperium”) og ikke gjennom ordinær land-for-landrapportering (Dagens Næringsliv 18.9.17. ”Bør rapportere om postboksimperier”). PWYP Norge
har analysert og dokumentert LLR-rapporteringen over tre regnskapsår og vist hvordan
forskriften kan styrkes slik at selskapers tilpasninger gjennom tredjeland (også kalt
«støttefunksjoner i tredjeland», eller ”skatteparadiser”) fremkommer i rapporteringen.
Norge har i EITI-samarbeidet forpliktet seg til få på plass register over egentlige eiere innen
2020. Hensikten er at land som produserer olje, gass eller mineraler skal kunne vite hvem som
er eiere av selskaper som utvinner naturressurser, samme hvor mange lag av hemmelighold
som eksisterer mellom selskaper og deres egentlige eiere. Åpenhet om eierskap er viktig for å
sikre demokratisk innsyn for samfunnet som helhet.
Norge bør øke sin innsats for å levere på FNs bærekraftsmål ved å trappe opp sitt engasjement
for viktigheten av skatt, både i finansieringen til sivilsamfunn og i FN. Vi anmoder komiteen
om å be regjeringen om at «bærekraftig naturressursforvaltning og åpenhet om
kapitalstrømmer» skal være et mål for sivilsamfunnsbevilgningen (kap. 160.70), i tillegg
til målene som er listet opp i St.prp.1
Vi tilslutter oss for øvrig Forum for utvikling og miljø sitt innspill. Takk til finanskomiteen for
oppmerksomheten og lykke til med behandlingen av statsbudsjettet!
Med vennlig hilsen,

Mona Thowsen,
gen. sekr.,
PWYP Norge
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