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Forord av styreleder og generalsekretær
Når vi avslutter året 2013 og går inn i 2014, har PWYP Norge fått på plass 15 av i alt 18
elementer i forslaget vårt om utvidet land for land rapportering inn i norsk lov!
Første gangen vi fikk en lovnad om at Norge skulle innføre land for land rapportering var 4.
april 2011 da vi la fram vår juridiske vurdering av Dodd-Frank-lovgivningen som var kommet
på plass i USA i 2010. Parallelt arbeidet vi for at Norge skulle gå lenger.
PWYP Norge mente at loven i USA var å regne for en minstestandard. Vi forklarte at en ”enkel” land-for-land-rapportering er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Opplysninger om skattebetalinger isolert sett blir meningsløse dersom man ikke kan relatere skattetallet til noe.
Forslaget fra PWYP Norge om utvidet land-for-land rapportering var det eneste konkrete
rapporteringsforslaget som var egnet til å synliggjøre både korrupsjon og kapitalflukt i utvinningsindustrien. For å vite om selskaper betaler det de skal i skatt, er det nødvendig å ha
nøkkeltall om produksjon, inntekt, investeringer og kostnader – i tillegg til skatt. En utvidet
land-for-land-rapportering innebærer utvidede krav sammenlignet med minimumsversjonen av land-for-land-rapportering, som er innført i USA og EU som setter skattebetalingene i en meningsfull sammenheng.
Da EU innførte land-for-land rapportering som i USA gjorde det at EUs medlemsland fikk
krav om gjennomføring av kravene per 31.12.2013. Norge innførte land-for-land rapportering den 1.1.2014, som en del av sin EØS-forpliktelser.
Det vi i tillegg har fått gjennomslag for her i Norge er tatt direkte fra forslaget til PWYP
Norge om utvidet land-for-land rapportering og går utover en enkel land-for-land rapportering.
Dessverre er det tre hull som Finansdepartementet ikke har tettet, og disse tre hullene er
fokus for PWYP Norge i 2014. Før hullene er tettet vil ikke loven virke etter hensikten.

Se videoer og presentasjoner fra alle foredragene
på konferansen på våre nettsider. Les også mer om
konferansen i informasjonsrapproten 2012.

Det å nå gjennom i media er en forutsetning for å forklare hvorfor utvidet land-for-land
rapportering er så viktig. PWYP Norge har skapt, lagt premisser for, og deltatt i debatt om
hvordan Norge skal kunne verne om sitt eget verdigrunnlag, og derigjennom også fattige
lands verdigrunnlag. Finansdepartementet påpekte i sin perspektivmelding om utfordringene Norge står overfor. I Norge er spørsmålet hvem som skal betale kostnadene for den
velferden vi har i dag, eller om vi må oppgi velferdsgoder vi i dag tar for gitt.

Styreleder, PWYP Norge

4

Publish What You Pay Norge

Generalsekretær, PWYP Norge

2013 | Informasjonsrapport med regnskap

Hva er PWYP Norge?
PWYP Norge er en del av det globale Publish What You Pay-nettverket som nå består av over
800 sivilsamfunnsorganisasjoner fra over land 70 land. De fleste fra ressursrike land i Sør.
Siden oppstarten i 2002 har nettverket hatt som mål å synliggjøre pengestrømmer i utvinningsindustrien.
Publish What You Pay har et internasjonalt sekretariat i London som koordinerer internasjonalt kampanjearbeid og aktiviteter. Arbeidet er særlig rettet mot de svakeste landene i Sør.
Det internasjonale nettverket er basert på de samme grunnleggende minimumsprinsippene
om åpenhet, og er en del av vår unike identitet som nettverk.
PWYP Norge ble startet i 2006 og har i dag 19 tilsluttede norske organisasjoner. Alle nasjonale koalisjoner er autonome. De er basert på de ulike koalisjonenes nasjonale, politiske og
økonomiske kontekster. Organisasjonene bruker sin unike kunnskap og kapasitet, men med
egne prioriteringer. Det gjør at ulike land kan bidra med ulike erfaringer, kunnskap, praksis og
arbeid inn i det globale nettverket. PWYP Norge rapporterer derfor videre til de tilsluttede
organisasjonene.
Norge er et spesielt ressursrikt land i det globale nettverket. Den norske erfaringen er av
mange ansett for å være et vellykket eksempel på et velfungerende samfunn med naturressurser. Norge har et spesielt ansvar. Det er ingen andre land vi ønsker å sammenligne oss med
hvor hver beboer har så store inntekter fra olje-, gass-og gruveindustrien i BNP. Det har aldri
tidligere eksistert et demokratisk land med så store internasjonale investeringer per innbygger. Gjennom Statens pensjonsfond eier Norge 1% av den globale andelen. Norge er også et
land som bidrar med bistandsmidler til mange av landene i nettverket vårt. Det forplikter.
I mange ressursrike land lever store deler av befolkningen i stor fattigdom, mens de ser at en
liten elite beriker seg på fellesskapets bekostning og greier å vedlikeholde makt. Borgerne
i ressursrike land har krav på innsyn i hvor pengene blir av og hva de går til. Befolkningen er
dem som betaler kostnaden for manglende investeringer i det som kunne ha bidratt til å få
folk ut av fattigdom.

Forslaget om utvidet land for land
rapportering er det
eneste konkrete
rappporteringsforslaget på bordet
som er egnet til å
synliggjøre både
korrupsjon og
kapitalflukt i ut
vinningsindustrien.

Når selskaper i olje, gass og gruveindustrien får tilgang til befolkningens ikke-fornybare og
begrensede naturressurser burde det være en selvfølge at det er åpenhet tilbake omkring
hvor pengene blir av. Hemmelighold i olje, gass og gruveindustrien hindrer utvikling i ressursrike land over hele verden. Samtidig er heller ikke vestlige land skånet for de skadelige
effektene av finansielt hemmelighold.
I dag er det de flernasjonale selskapene og tilretteleggerne som har oversikt over pengestrømmene. Selskapene har de juridiske, økonomiske og revisjonstekniske ressursene de
trenger for å benytte seg av lag på lag med hemmelighold for å flytte profitt globalt, minimere både skatt og investorutbytte, og bygge opp ”finansielle muskler” i skatteparadiser.
Utvinningsselskaper som opererer på tvers av landegrenser og har underselskaper over hele
verden, kan i dag dra nytte av en rekke mekanismer som hindrer at noen utenfra får innsyn
i deres finansielle informasjon. Denne kapitalflukten blir gjort mulig ved hjelp av aggressiv
skatteplanlegging, advokaters taushetsplikt og kompliserte selskapsstrukturer. I tillegg mangler det ofte nasjonale og overnasjonale lover som kan begrense denne kapitalflukten.
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Beregninger fra Global Financial Integrity viser at for hver krone Vesten gir i bistand til Afrika,
forsvinner ti kroner ut av landet i ulovlig kapitalflukt. Da bør vi stille spørsmålet om vi skal
fokusere mest på om vi skal forsøke å ”bevise” gjennom evalueringer og målinger at den ene
krona vi gir i bistand ”virker”, eller om vi bør begynne å diskutere de strukturelle og marginaliserte problemstillingene som går på tvers av økonomi, juss og revisjon. Da må vi diskutere
hvilke tiltak som faktisk ligger på bordet og som kan bidra hindre lekkasjene av de ti kronene.
Finansielt hemmelighold må derfor erstattes med finansiell åpenhet. Økt finansiell åpenhet kan gjøre borgerne i stand til å følge pengestrømmene fra ressursutvinning, og holde
myndigheter og selskaper ansvarlige for at pengene går dit de skal. For å få til en slik endring,
er det nødvendig med kunnskap, deling av informasjon og samarbeid. Samarbeid på tvers av
både fagdisipliner, politiske retninger og landegrenser kan sette problemstillingene på dagsorden. Det kan bidra til at beslutningstakere får et solid, balansert og velfundert grunnlag
å ta sine beslutninger ut fra, når de skal innføre sine tiltak til det beste for samfunnet. PWYP
Norge arbeider på et særlig område der det er nødvendig å kombinere dyp spesialkunnskap
med erfaringer på et særskilt og spesialisert tema.
PWYP Norge arbeider derfor med å øke kunnskapen og informasjonstilgangen om sammenhengen mellom naturressurser, skatt og utvikling:
1.	 Kunnskapsproduksjon om hvordan det finansielle hemmeligholdet fungerer,
hvilke skadevirkninger det har, og hvordan det kan hindres
2.	 Allmennopplysning om finansielt hemmelighold
3.	 Direkte samarbeid med sivilsamfunn i Sør
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Organisasjonsstruktur og styring
Foreningens virksomhet PWYP Norge driver virksomhet som ideell forening og er registrert
i Brønnøysundregisteret som organisasjonsnummer 997 534 077. Organisasjonen har lokaler
i Brugata 1 i Oslo.
Foreningens formål er å arbeide for frivillige og bindende mekanismer for åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien, herunder relaterte områder, både i Norge og internasjonalt.
Foreningen skal arbeide for målsettinger som settes i det internasjonale Publish What
You Pay-nettverket, og egne vedtekter.
Finansiering av sekretariatet er en stadig utfordring. De tilsluttede organisasjonene bidrar
med frivillige bidrag. Dette er ikke tilstrekkelig for å sikre selve driften, men utgjør et minste
inntektsgrunnlag for å sikre en minimumsdrift. Hoveddelen av finansieringen kommer fra
offentlige tilskudd og har økt jevnt siden oppstart. Forutsetningene for fortsatt drift anses
derfor som å være tilstede, selv om det er en utfordring å etablere en egenkapital som kan
være en sikkerhetsbuffer. Arbeidet med finansiering av sekretariatet er et utfordrende og
pågående arbeid. Virksomheten har hatt et godt driftsår. Resultatene er i tråd med forventningene. Les mer bakerst i rapporten under nøkkeltall.
Helse, arbeidsmiljø, ytre arbeidsmiljø og sikkerhet.
Arbeidsgiver har lagt til rette for preventive og helsefremmendetiltak for variasjon av arbeidsstilling. I tillegg til lenestoler er det blitt kjøpt inn sitteball, ståbrett, ståpute, ordnet hev/
senk-skrivebord til kontorene. Velferdstiltak som fleksitid, kaffe, mikrobølgeovn og sosiale
arbeidsmøter er også innført.
Gårdeier har malt inngangspartiet, i tillegg til fjorårets brannvernsikring og varslingsanlegg.
Sikkerhetssystem med elektroniske nøkkelbrikker fungerer bra og kontoret kildesorterer
papir og elektronikk. PWYP Norge har hatt god erfaring med omlegging til nettbasert økonomistyring, noe som har redusert papirmengden betraktelig. Virksomhetens drift medfører
ikke ytre miljøforurensning av betydning, og vi benytter mye nettbaserte møter.
Likestilling
Virksomheten har stort fokus på likestilling som et tverrgående tema i gjennomføringen av
alle prosjekter, og alle prosjekter har lik kjønnsfordeling som målsetting.
Struktur
Organisasjonen er basert på tre enheter: årsmøte, styre og sekretariat. Årsmøtet er PWYP
Norges høyeste beslutningstakende organ, og består av de tilsluttede organisasjonene.
Årsmøtet velger styre, som pr. 31.12 2013 bestod av Frian Aarsnes (statsautorisert revisor),
Leif Sande (leder i IndustriEnergi) og Sven Olsen (seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp). Styret
fungerer som kampanjens høyeste myndighet mellom årsmøtene, og er ansvarlig for strategi, budsjett og resultater. Sekretariatet ledes av generalsekretær, og har ansvar for prosjektgjennomføring og daglig drift av kampanjer. Per 31.12.2013 bestod sekretariatet av Mona
Thowsen (generalsekretær), Elizabeth Walmann (programrådgiver) og Maria Lavik (informasjonsrådgiver). Sekretariatet er valgt av styret og tar seg av den daglige driften av PWYP
Norge.
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Hvordan arbeider PWYP Norge?
PWYP Norge sitt arbeid kan deles inn i tre hovedområder som virker gjensidig sammen som
i et tannhjul. De tre områdene er direkte samarbeid med sivilsamfunn i Sør, kunnskapsproduksjon og informasjonsarbeid. Se årsrapportene fra 2011 og 2012 for vår utvikling.
Samarbeid med sivilsamfunn i Sør
Sivilsamfunnet i Sør har førstehåndserfaring med konsekvensene av kapitalflukt og korrupsjon, og sitter med nøkkelen til å skape endring. Derfor arbeider PWYP Norge aktivt
opp mot sivilsamfunnsorganisasjoner i Sør. Vi har regelmessig kontakt med organisasjoner
i PWYP-nettverket. Denne kontakten gjør at vi kan utveksle kunnskap og erfaringer, samt
samarbeide direkte om aktiviteter.
Kunnskapsproduksjon

Samarbeid med
sivilsamfunn i Sør

De tre programområdene til PWYP Norge
påvirker hverandre gjensidig.

Siden 2008 har PWYP Norge hatt direkte samarbeid med sivilt samfunn i Sør gjennom programmet TRACE (Transparency and Accountability in the Extractive
Industries). Hensikten med programmet er å styrke sivilsamfunnet i Sør
og å samarbeide på tvers av land, både Sør-Nord, men særlig Sør-Sør.
TRACE er skreddersydd for representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner, fagforeninger og media i ressursrike utviklingsland, og gir
Informasjonsdeltagerne en unik mulighet til å få kontakt med hverandre, dele ideer
arbeid
og læring, og arbeide sammen på tvers av land. Programmet gir en
oversikt over verdikjeden i utvinningsindustrien, og tar opp hvor lekkasjene skjer. Det legges til rette for diskusjon på tvers av landene om
hva som er mulig å gjøre i ulike land. Programmet deler båre teoretisk og
praktisk kunnskap og erfaring.
Et TRACE-program består av 20-30 deltagere som representerer en sivilsamfunnsorganisasjon som arbeider med utvinningsindustrien og åpenhet i sitt land. Deltakerne skal dele
regionstilhørighet og språk slik at det er enklere å samarbeide. Programmet tilbys til en
gruppe fra 5-6 land med et team på 4 deltakere i hver landgruppe. Deltakerne skal finne
støtte i hverandre og holder hverandre ansvarlige for bidrag. For å bli med må man søke på
programmet og representere en organisasjonen som arbeider seriøst med temaet og har
planer om å fortsette med det videre. Deltakerne blir så valgt ut gjennom en grundig prosess basert på en rekke indikatorer. Programmet består av to moduler, som hver arrangeres
som 1-2 uker lange seminarer. Dette er hovedmøtepunktene for deltagerne gjennom programløpet. I tillegg skal deltagerne gjøre arbeid individuelt og i landgrupper mellom modulene. Gjennom dette arbeidet skal deltakerne dele den kunnskap de mener er nødvendig og
på den måten de tenker kan være effektivt i sine land.
Målene med TRACE-programmet er:
- Organisasjonene som deltar får kunnskap om rettferdig, åpen og ansvarlig
forvaltning av olje- og gassressurser og teknikker for å drive politisk påvirkningsarbeid.
- Organisasjonene som deltar styrker sine nasjonale, regionale og globale nettverk.
- Organisasjonene som deltar styrker sine strategier for arbeid innen tematikken.
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Frian Aarsnes lanserer PWYP Norge-rapporten ”Windfall Taxes” november 2013.

Kunnskapsproduksjon
For å handle trenger vi kunnskap. Mangel på innsyn og standardisert informasjon som kan
kvalitetssjekkes er blitt en global, så vel som nasjonal demokratisk utfordring som krever
både økonomiske, juridiske og politiske tiltak. Samtidig er det stor mangel på kunnskap
om hvilke teknikker utvinningsindustrien benytter seg av for å kanalisere vekk profitt, før
den blir gjort gjenstand for beskatning og hva som kan gjøres med problemet. PWYP Norge
arbeider derfor med kunnskapsproduksjon og informasjon om finansielt hemmelighold
i utvinningsindustrien, hvilke mekanismer og aktører som tilrettelegger for dette, og ikke
minst: handlingsalternativer. Kunnskapsproduksjonen retter seg mot journalister, sivilsamfunnsorganisasjoner, akademia, investorer, selskaper og andre som er interesserte i kapitalflukt og forvaltning av naturressurser. I arbeidet med kunnskapsproduksjon er rapportene viktige. De er skrevet både av personer med tilknytning til PWYP Norge, og eksterne
bidragsytere. Rapportene tar for seg ulike aspekter ved finansielt hemmelighold innen utvinningsindustrien. De blir eksponert på nettsidene våre og i møte med politikere og sivilsamfunn. I tillegg arrangerer PWYP Norge åpne møter med relevante beslutningstagere for
å informere om rapportenes funn og handlingsforslag. Rapportene legger dessuten ofte
grunnlaget for kronikker, medieoppslag og videre kampanjearbeid. For 2014 planlegger
PWYP Norge å produsere kortfattede briefinger av rapportene.
Allmennopplysningsarbeid
Finansielt hemmelighold i utvinningsindustrien er et underbelyst tema i norsk offentlighet.
Det viktigeste våpenet i kampen mot finansielt hemmelighold er åpenhet, og derfor arbeider PWYP Norge aktivt for å spre informasjon om temaet. Vi når ut i flere kanaler: En
nyhetssak utarbeidet av PWYP Norge blir publisert på nettsidene våre. Noen saker blir
delt på Twitter og på Facebook-siden. De viktigste sakene blir også formidlet gjennom vårt
ukentlige nyhetsbrev. På denne måten når vi ut til flest mulig, og vi inviterer til interaksjon
med personer som er interesserte i saksfeltet. De viktigste tekstene blir oversatt til engelsk, og disse blir sendt ut på et eget nyhetsbrev rettet mot vårt engelskspråklige publikum. Vi sender iblant ut pressemeldinger på norsk og engelsk for å informere om konkrete
politiske saker. I tillegg produserer vi kronikker og debattinnlegg, hjelper journalister med
bakgrunnsinformasjon og tipser journalister om relevante saker.
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Hva har PWYP Norge gjort i 2013?
2013 har vært et begivenhetsrikt år for PWYP Norge. Vi har arrangert tre konferanser, lansert to nye rapporter i tillegg til en ny versjon av en rapport. 25 deltakere fra sivilsamfunnet har deltatt på modul 1 av TRACE-programmet og møtt ledende personer i politikken i
Norge og EU. Vi har i tillegg fulgt prosessen med å få på plass et lovverk rundt land-for-land
rapportering tett og lagt premisser for debatt i 4 kronikker og 8 nyhetsartikler. Vi har også
lyktes med målsetningen om å dyrke fram selvstendige stemmer fra Sør i norsk media.

I forrige uke møtte
jeg en rekke representanter fra ulike
afrikanske land. De
var veldig opptatt
av akkurat dette.
- Marianne Marthinsen fra Stortingets talerstol
5. desember, viser til møtet og diskusjonen om
land-for-land rapportering med
TRACE-deltakerne

Samarbeid med sivilt samfunn i Sør
I 2013 har vi gjennomført modul 1 av TRACE-programmet for 2013-2014. Over 120 personer
søkte om å få være med, og vi valgte ut 25 deltakere blant disse søknadene. For å sikre likebehandling av søkerne, brukte vi en screeningprosess der søknadene ble vektet anonymt.
Vektingen tok hensyn til ulike mål, mellom annet å få en god kjønnsbalanse, likevekt mellom
NGOer, media og fagforeninger, samt søkernes erfaringer og nettverk. Vi har dessuten hatt
kontakt med norske organisasjoner som arbeider i de aktuelle landene. Disse har anbefalt
deltakere til programmet, noe som sikrer et bredere samarbeid.
Modul 1 av TRACE ble avholdt i Oslo fra 18. til 25. november. Vi fikk låne Utviklingshuset på
Aker Brygge av Norad som undervisningslokale.
En viktig del av programmet er å legge til rette for at sivilsamfunn i Sør kan få møte noen av
dem som er ansvarlig for å utforme norsk politikk. Slike direkte møter er viktige både for at
sivilsamfunn i Sør kan bli bedre kjent med hva som er viktig for at politikere i Nord kan føre
en samstemt politikk for utvikling. Like fullt er det viktig for politikere i Nord å få konkrete
innspill til hva som er effekten av politikken som føres, og hva sivilsamfunn i Sør tenker omkring hva politikere i Nord bør gjøre. Nest siste dag av modul 1 arrangerte vi et møte med
Marianne Marthinsen, medlem i finanskomiteen for Arbeiderpartiet. Deltakerne tok opp
flere tema rundt finansiell åpenhet, blant annet viktigheten av en sterk lov om land-forland rapportering. Marthinsen refererte til dette møtet da Stortinget diskuterte og vedtok
loven 5. desember 2013:

- Jeg er glad for at lovforslaget om land-for-land-rapportering er lagt fram, og jeg mener
at det er et godt virkemiddel for å bekjempe korrupsjon og sikre demokratisk kontroll i de
landene hvor utvinningsselskapene opererer. Jeg kan ikke få understreket nok hvor viktig
det er at myndigheter, politikere, sivilsamfunn og folk flest i de landene hvor disse selskapene opererer, får mulighet til å sjekke om det bidraget som selskapet gir til staten i form av
skatt, står i rimelig samsvar med den aktiviteten som selskapet har i landet. Internasjonalt
er det mange, mange eksempler på at det ikke alltid er tilfellet – for å si det forsiktig. I forrige uke møtte jeg en rekke representanter fra ulike afrikanske land. De var veldig opptatt
av akkurat dette.

Kilde til sitatet: https://www.stortinget.no/no/
Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/
Stortinget/2013-2014/131205/5/#a2)
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Modul 2 av TRACE 2013-2014 vil bli holdt i Kampala i Uganda i april 2014. Vår samarbeidsorganisasjon Global Rights Alert Uganda har ansvar for logistikk på denne modulen. PWYP
Norge har ansvar for det faglige innholdet. Landgruppen fra Uganda vil ha ansvaret for å
planlegge, markedsføre og avholde et åpent seminar i løpet av modul 2.

Publish What You Pay Norge

2013 | Informasjonsrapport med regnskap

Liste over deltakere i TRACE-programmet 2013-2014
LAND
GHANA
Elizabeth Ayamga
Emmanuel Offoh

ORGANISASJON

Mohammed Mahamud
Abena Afari

Public Agenda
General Transport, Petroleum
And Chemical Workers Union
IBIS Ghana
Christian Aid

LIBERIA
David D. Sackoh
Jesadeh TC Boley
Wellekema Jukoryan
Lamii Kpargoi

United Workers Union of Liberia
New Narratives
VOSIEDA
Liberia Media Center

MOSAMBIK
Fátima Fernandes Mimbire
Ercilio Zimba
Lourino Alberto Chiconele
Camilo Correia Nhancale

Mozambique Center For Public Integrity
Observatorio Mocambicano da Governacao
SINTIQUIAF
KUWUKA JDA

SØR-SUDAN
Richard Ruati
Charles Onak Judo
James Koung Ninrew
Luk Riek Nyak

Union of Journalist of South Sudan
Upper Nile Oil Task Force
Interim PWYP South Sudan
Unity Oil Taskforce

TANZANIA
Davids Etyang
Sarah Shija
Alex Ruchyahinduru
Upendo Furaha Peneza
Grace Kalambo

East African Trade Union Confederation
Norwegian Church Aid - Tanzania
Policy Forum
Agenda Participation 2000
Christian Council of Tanzania

UGANDA
Irene Ssekyana
Patience Atuhaire
Winfred Ngabiirwe
Kigambo Gaaki

Greenwatch
Uganda Radio Network
Global Rights Alert/PWYP-Uganda
The EastAfrican

Given the know
ledge gain from
Oslo session, I
really feel informative, empowered
and insightful.
Therefore I would
to thank you all for
your active sharing
and participation
during the two
weeks sessions.
- Charles Onak Judo, South Sudan, deltaker i
TRACE-programmet 2013-2014.
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Thank you for
making two chilly
weeks fly like
seconds. I learnt a
lot from you guys,
and I am sure my
activism will get
better. The training
opened my eyes
and changed my
thinking, especially with regard to
revenues from our
natural resources. I
also observed how
different and effective PWYP Norway was conducting its campaigns. I
liked it!

TRACE-deltakerne fikk med seg åtte fullspekkede kursdager i Oslo.

I en modul som går over en uke er det viktig å ha en plan for hvordan vi kan å holde kroppen i bevegelse i muntre avbrekk.

- Winnie Ngabirwe, Uganda, deltaker i
TRACE-programmet 2013-2014.

Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen i samtale med TRACE-deltaker Winnie Ngabiirwe fra PWYP Uganda.
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Etterforsker gassindustrien i Mosambik
Fátima Fernandes Mimbire er tallknuseren som kjemper for lokalsamfunn i hjemlandet
Mosambik. Hun vil at innbyggerne skal få sin andel av inntektene fra den voksende utvinningsindustrien i landet.
- Jeg elsker økonomi! Jeg var eneste kvinne i nyhetsbyrået jeg jobbet i. Mannfolka forsto ikke
tall, de bare ga dem videre til meg og sa “Fátima, ta og se på dette”.
Fátima Fernandes Mimbire ler. Hun er en av 25 deltakere på kursprogrammet TRACE, i regi av
PWYP Norge.
Trenger kunnskap i møte med storselskapene
Hun har gått fra å være journalist til å bli forsker og aktivist i organisasjonen Center for Public
Integrity i Mozambik. Hun har tatt med seg kjærligheten for økonomifaget i kampen for finansiell åpenhet.
- Jeg kom hit til Oslo for å lære mer om utvinningsindustrien. Selskapene som kommer til
Mosambik har lang erfaring, de kan jussen og vet hvordan de kan utforme kontrakter til fordel
for seg selv. Vi i sivilsamfunnet mangler kunnskap om denne industrien, men det trenger vi for
å møte selskapene, sier Fátima.
Mosambik har store forekomster av mineraler og naturgass, og utvinningsindustrien er spådd
en stor fremtid.
Sivilsamfunnet stengt ute
Nylig utga imidlertid Fátimas organisasjon CPI en rapport som viser at landets første gassutvinningsprosjekt har gitt enorme inntekter til selskaper, men nesten ingenting til mosambianske myndigheter.
- Et hovedproblem er at myndighetene får lite av inntektene fra utvinningsindustrien, for de
har forhandlet fram for dårlige vilkår. Et like stort problem er at sivilsamfunnet ikke får vite
hva de pengene de faktisk får, brukes til. Det er en alvorlig mangel på åpenhet i Mosambik,
forklarer Fátima.
Med i EITI-samarbeidet
Hun er engasjert i EITI-samarbeidet en frivillig rapporteringsstandard som baserer seg på et
trepartssamarbeid mellom sivilsamfunn, stat og selskaper. Dette er ifølge Fátima den eneste
åpenhetsmekanismen mosambikanerne har i dag for å kreve åpenhet og ansvarlighet fra sine
folkevalgte.
- Rapporteringen har så langt vist store avvik mellom hva myndighetene sier de får betalt av
selskapene, og hva selskapene sier de har betalt til myndighetene. Det er noe vi kan bruke. Vi
i sivilsamfunnet krever større åpenhet rundt hva selskapene faktisk betaler myndighetene,
hva de burde betale og hva disse pengene brukes til, sier hun.
Hun understreker at trepartssamarbeidet i EITI ikke er uproblematisk.
- Et problem med samarbeidet er at myndighetene ofte føler at de blir angrepet av oss fra
sivilsamfunnet, de er veldig skeptiske til kravene våre om åpenhet. Utvinningselskapene er
ikke stort bedre, av og til dukker de ikke opp på møtene våre, en gang.
Vil ha med seg flere i kampen
Siden EITI kun er en frivillig standard, mener Fátima at Mosambik på sikt må få på plass et
sterkere lovverk som sikrer at inntektene fra utvinningen av landets naturressurser kommer
befolkningen til gode.
Hun er interessert i den norske prosessen for utvidet land-for-land rapportering.
- Kampen for finansiell åpenhet er noe av det viktigste sivilsamfunnet kan engasjere seg i.
Det handler om vår fremtid. Naturressursene våre er ikke-fornybare, og det er viktig å få myndighetene våre til å forstå at de forvalter dem i vårt navn!
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31. JULI

14. JANUAR

Debattmøte på
Litteraturhuset om
PWYP Norges
åpenhetsforslag om
utvidet land-for-land
rapportering.
Skattedirektoratet,
Statoil, Redd Barna, EITI,
KLP, Høyre og SV stilte
representanter i panelet.

Kronikk i LO-Aktuelt: Vår beundring for
korrupsjon og kapitalflukt.

17. JANUAR
Deltakelse på webinar med
investorer og Statoil: Payments to
governments - Transparency in
the extractive industries.
Analytiker GES inviterte invited
Standard Life Investment, Statoil
og EITI (Extractive Industries
Transparency Initiative) for å
presentere perspektiver og å svare
på spørsmål, blant annet på PWYP
Norge.

28. JANUAR
PWYP Norge deltar på
konferansen ”Tackling tax havens
and Illicit Financial Flows” i regi av
Concord Denmark. Vi deler vår
rapport om land-for-land
rapportering med Algirdas
Šemeta, EU-kommissær.

23-24. MAI

20. MARS

8. APRIL
5.MARS
PWYP Norge deltar på
utviklingskonferansen til
Kirkens Nødhjelp, og
diskuterer utvidet land-forland rapportering sammen
med Frankrikes
utviklingsminister Pascal
Caufin, utviklingsminister
Heikki Holmås og Jesse
Griffiths, direktør i European
Network on Debt and
Development.

Debattmøte om
advokaters taushetsplikt
på Litteraturhuset.
Bakgrunnen var høringen
om dette temaet, og PWYP
Norge fikk muligheten til å
presentere sitt
høringsinnspill. I tillegg
stilte Finansdepartementet,
amerikanske skattemyndigheter (IRS),
Advokatforeningen, Tax
Justice Network, og
Amnesty International.

EITI holder global
konferanse, og blir enige
om å anbefale selskaper
om å opplyse om reelle
eiere (”beneficial
owners”). Dette er et krav
PWYP Norge har arbeidet
lenge med å få gjennom.
Erik Solheim, Chair of
OECD DAC, sier "The key
word is tax"

PWYP Norge sende
høringsbrev ti
Finansdepartement
vi tar til orde for
utvidet land-for-la
rapportering, de
selskapene oppgir
sentrale regnskaps
som noter i
årsregnskapet.

2. JULI

Kronikken "Følger
Norge åpenhet
trenden?" i Dagsav

8. APRIL
I forbindelse med
debattmøtet ble rapporten
”Taushet er gull” utgitt,
både i en norsk og en
engelsk versjon (”Silence is
Golden”). Dette er en
artikkelsamling der norske
og internasjonale eksperter
tar for seg hvordan
advokaters taushetsplikt
kan misbrukes for å legge
til rette for korrupsjon og
kapitalflukt.

16. AUGUST

Kronikken: Åpenhe
uten åpenhet,
Klassekampen

DE T TE GJORDE PUBLISH WH
JANUAR

FEBRUAR

MARS

APRIL

MAI

JUNI

POLI TI SKE PR OSESSER OG MILEPÆLER
13. FEBRUAR

5. APRIL

11. APRIL

Hans Olav Syversen (bildet) sender
skriftlig spørsmål til finansminister
Sigbjørn Johnsen. Han viser til
PWYP Norge sitt forslag om
utvidet land-for-land rapportering
og spør hva den kommende loven
om land-for-land rapportering vil
kreve av opplysninger, og når loven
skal behandles i Stortinget.

Lansering av stortingsmeldingen ”Dele
for å skape” (Meld. St. 25) om forholdet
mellom vekst og fordeling i
utviklingsland. PWYP Norge kommer med
innspill til rapporten, blant annet om
utvidet land-for-land rapportering.
Rapporten bruker et visuelt kart over
selskapsstrukturer som PWYP Norge fant
fram i arbeidet med Piping Profits i 2011.

AUF Telemark vedtar at AUF skal kreve
utvidet land-for-land rapportering.

9. APRIL
Det blir oppnådd enighet i EU
mellom EU-kommisjonen,
Europaparlamentet og Rådet om
et kompromissforslag for nytt
konsolidert regnskapsdirektiv.

30. APRIL
Finansdepartementets
arbeidsgruppe kommer med en
rapport med forslag til hva slags
land-for-land-rapportering Norge
bør innføre. Arbeidsgruppen
presenterer PWYP Norges krav om
utvidede krav til land-for-landrapportering, og legger opp til regler
som går lengre enn hva EU har
foreslått.

Oljelo
tilsynsorga
Exchange
om åpenh
juni falle
Washing
delvis seie
må skriv

PWYP Norge sender brev
til Finansdepartementet
med presisering av
terminologien knyttet til
vårt forslag om land-forland rapportering.

er inn
il
tet der
en
and
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r åtte
stall

31.OKTOBER
Kronikken ”Johnsens
løftebrudd” står på trykk
i Dagens Næringsliv. Den
tar for seg manglene ved
lovforslaget om land-forland rapportering.

.

ikke
tsvisen

5. NOVEMBER
PWYP Norge deltar i
finanskomiteens høring
om land-for-land
rapportering på
Stortinget sammen med
fire andre sivilsamfunnsorganisasjoner.
PWYP Norge forklarer
hvor enkelt det er å
gjennomføre utvidet
land-for-land
rapportering.

T

18-25. NOVEMBER
TRACE modul 1 blir
avholdt i Oslo. 25 deltakere
fra sivilsamfunnet i Uganda,
Sør-Sudan, Uganda, Ghana,
Mozambik og Tanzania
kommer for å lære mer om
skattlegging av
naturressurser,
kontraktsrett, EITI og
strategisk kommunikasjon.

PWYP Norge har hatt et
spesielt fokus på å fremme
TRACE-deltakerne i norske
media som ekspertkilder. Et
eksempel er nyhetsartikkelen ”Ble presset til
innskjerpinger” i Dagens
Næringsliv 29. November,
der Winnie Ngabiirwe
(bildet) er premissleverandør. Hun og
oppfordrer norske
myndigheter om å gå foran
i kampen mot skattejuks.

• Government expenditure amount were USD billion in 2012
• In the same year tax revenue were USD 18821 billion
– a huge discrepancy
• The large loopholes in the tax system need to be closed
– starting with extractive industries with resource rents
Author: Frian Aarsnes, co-author Olav Lundstøl
NOVEMBER 2013

Rapporten ”The Case for Windfall
Taxes” ble utgitt, den tar for seg
hvordan stater kan drive en mer
effektiv og rettferdig skattlegging
av naturressurser. I tillegg gir
rapporten en oversikt over ulike
skatte-mekanismer, og fordeler og
ulemper ved disse.

Seminaret ”Politics, not
Charity” på
Litteraturhuset samlet 25
TRACE-deltakere og
beslutningstakere og
næringsliv i Norge og
Europa. Innlegg fra bla. to
TRACE-deltakere, Hans
Olav Syversen (KrF), Bård
Vegar Solhjell (SV), Inger
Coll (Norwegian
Economic Forum), Jose
Correia Nunes (Europakommisjonen) og Bjørn
Otto Sverdrup (Statoil).

pwyp.no

The Case for
Windfall Taxes
– a guide to optimal resource taxation

28. NOVEMBER
Volum 2 av rapporten ”An Extended countryby-country reporting standard” ble utgitt, den
viser hvordan Norge kan og bør gå foran med en
utvidet rapporteringsstandard som både er
enklere og mer effektiv enn i EU og USA.
Rapporten tar også med presiseringer og
avklaringer på argumenter som har kommet opp
siden forrige versjon ble utgitt.

27. NOVEMBER
25 TRACE-deltakere møter
stortingsrepresentant
Marianne Marthinsen (Ap)
på Stortinget.
- Norge spiller en viktig
rolle når det gjelder
åpenhet i oljeindustrien.
Norsk utvidet land-for-land
rapportering vil hjelpe
afrikanske myndigheter til
å allokere mer ressurser til
utvikling, sier Abena Afari.

20. SEPTEMBER
Brev til
finanskomiteen
om utvidet LLR.

23. OKTOBER

2. SEPTEMBER

etslov
,
n

28. NOVEMBER

28. NOVEMBER

Illustration by Gado

8. AUGUST

Brev til
finanskomiteen
om utvidet LLR.

Kronikken "Velg
åpenhet" i Dagsavisen

6. DESEMBER
Innlegg på
Transparency
Internationals
lansering av
rapport "Åpenhet i
selskapsrapportering"

HAT YOU PAY N OR GE I 2013
JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

R I NO R G E OG IN TERNAS JONALT I 2013
JUNI

obbyen i USA saksøkte
anet SEC (US Securities and
e Commission) om kravene
het rundt skattebetalinger. I
er dommen i District Court
gton DC, kjennelsen er en
er for oljeindustrien, og SEC
ve et nytt utkast til regler.

6. SEPTEMBER

14. OKTOBER

15. NOVEMBER

5. DESEMBER

Hans Olav Syversen sender
nytt skriftlig spørsmål til
Sigbjørn Johnsen (bildet),
denne gangen spør han om
utvidet land-for-land
rapportering vil basere seg på
åpenhet om de åtte sentrale
regnskaps-tallene som
etterspørres av PWYP Norge.

Finansminister
Sigbjørn Johnsen
legger fram
regjeringens forslag
til land-for-land
rapportering.
Forslaget høster stor
kritikk fra et samlet
norsk sivilsamfunn,
mellom annet for ikke
ta med målet om å
synligjøre skatteflukt.

I budsjettforliket
mellom Venstre, KrF og
den nye regjeringen er
skatt tatt tilbake som
formål med loven. I
forliket står det:
"Stortinget ber
regjeringen sikre at det i
regelverket om land-forland rapportering
innarbeides mål om å
synliggjøre uønsket
skattetilpasning."

Stortinget vedtar nye
regler for land-forland rapportering.
Reglene går lenger
enn i EU, men
inneholder likevel flere
mangler, som mangel
på inkludering av
skatteparadiser og
ingen krav om reelle
regnskapstall.
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Kunnskapsproduksjon
I løpet av 2013 har PWYP Norge publisert to nye rapporter, samt en oppdatert og ny versjon
av en tidligere rapport om utvidet land-for-land rapportering.
”Taushet er gull” – rapport om advokaters taushetsplikt
Sammendrag:
Advokater har taushetsplikt. Taushetsplikten har sin opprinnelse i samfunnets interesser og advokater skal ivareta rettssikkerheten i et samfunn. Men taushetsplikten har
også har en annen og uintendert side som det er nødvendig
å belyse.

Selskapene kan påberope seg klientkonfidensialitet for å
beskytte seg mot innsyn i økonomiske aktiviteter og disposisjoner, transaksjoner, transaksjonsruter og selskapskonstruksjoner. Advokatene på sin side kan påberope seg
klientkonfidensialitet for å hindre innsyn i hva de har vært
med på.

Rapporten ”Taushet er gull” ble utgitt i
april 2013.

Det stilles nå viktige spørsmål ved rekkevidden av advokaters taushetsplikt på skatte- og
avgiftsområdet. PWYP Norge legger fram et lite utvalg av små artikler som belyser ulike
sider ved denne problemstillingen.
”Taushet er gull” ble utgitt i april 2013, i en norsk og en engelsk versjon (”Silence is Golden”).
Rapporten er en artikkelsamling skrevet av Morten Eriksen (førsteadvokat), Daniel Reeves
(tdl. Seniorrådgiver ved den amerikanske føderale skatteetaten IRS), Guttorm Schjelderup
(professor ved Norges Handelshøyskole), Tim Daniel og Antonio Suarez-Martinez (begge
partner i Edwards Wildman Palmer UK LLP), Henry Stewart (Associate i Edwards Wildman
Palmer UK LLP) og J. Christopher Jensen (næringslivsadvokat og partner i Cowan, Liebowitz
& Latman). Rapporten ble forberedt som et vedlegg til høringsinnspill om endringer i advokaters taushetsplikt, og lansert på Litteraturhuset 8. april.
”The Case for Windfall Taxes
– a guide to optimal resource taxation”

• Government expenditure amount were USD billion in 2012
• In the same year tax revenue were USD 18821 billion
– a huge discrepancy
• The large loopholes in the tax system need to be closed
– starting with extractive industries with resource rents
Author: Frian Aarsnes, co-author Olav Lundstøl

”The Case for Windfall Taxes ble utgitt i november 2013, i engelsk versjon. Den er skrevet av Frian Aarsnes (statsautorisert revisor og styreleder i PWYP Norge) og medforfatter
Olav Lundstøl (økonom). Den tar for seg hvordan stater kan
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The Case for
Windfall Taxes
– a guide to optimal resource taxation

Illustration by Gado

Engelsk sammendrag:
In 2012, government expenditure worldwide was USD 28
656 billion. Total tax burden was USD 18 821 billion. This
huge discrepancy can be reduced by closing loopholes in
tax systems and preventing capital flight. This report is
about analyzing and fixing loopholes in tax systems – increasing cost-efficiency and ensuring fairer competition in
extractive industries.

NOVEMBER 2013

Rapporten ”An extended country-by-country reporting standard
(vol.2)” ble utgitt i november 2013

2013 | Informasjonsrapport med regnskap

drive en mer effektiv og rettferdig skattlegging av naturressurser. I tillegg gir rapporten
en oversikt over ulike skattemekanismer, og fordeler og ulemper ved disse. Rapporten ble
presentert på Litteraturhuset 28. november.
”An extended country-by-country reporting standard.
A policy proposal to the EU. Vol. 2”
Engelsk sammendrag:
Natural resources have the largest value creation potential to mobilize tax revenue, but profit often ends up elsewhere. Today, the Extractive Industries can transfer significant profits out of the source country before it get taxed.
One simple policy proposal, aligned with US and EU regulation, will give investors and constituents the instrument to
follow their money. The proposal links taxpayments to the
audited financial statements through 8 simple accounting
numbers.
Rapporten ”The Case for Windfall Taxes

Rapporten ble utgitt i november 2013 i engelsk versjon. ble utgitt i november 2013.
Den er skrevet av Richard Murphy (revisor og økonom) og
er omskrevet og tilpasset av Frian Aarsnes (statsautorisert revisor og styreleder i PWYP
Norge). Rapporten bygger videre på ”An extended country-by-country reporting standard.
A policy proposal to the EU”, utgitt i 2012. Rapporten viser hvordan EU og Norge kan og bør
gå foran med en utvidet rapporteringsstandard som både er enklere og mer effektiv enn
standarden i EU og USA.
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Informasjonsarbeid
Debattmøter
I løpet av 2013 har PWYP Norge arrangert tre debattmøter som har vært åpne for alle.
Rundt 150 personer har besøkt møtene, som alle ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo.

Panelet under møtet ”Politics, not Charity”, som fungerte som en møteplass
mellom beslutningstagere i Nord og sivilsamfunn i Sør.

”Korrupsjon og kapitalflukt, eller åpenhet?” - 20. mars.
Møtet hadde som mål å sette fokus på vårt politikkforslag ”Åpenhetsloven” – en form for
utvidet land-for-land rapportering. Forslaget bygger på en av våre tidligere rapporter ”An
extended country-by-country reporting standard. A policy proposal to the EU”, men tilpasset norske forhold. Timingen for dette møtet var god da finansdepartementets arbeidsgruppe arbeidet med å utvikle LLR-regler for Norge på det tidspunktet. Representanter for
arbeidsgruppen deltok på debattmøtet. Panelet bestod av representanter for Skattedirektoratet, PWYP Norge, Statoil, Redd Barna, EITI, KLP, Høyre og SV.
”Taushet er gull”, 8. april.
I forbindelse med lansering av rapporten med samme navn, arrangerte PWYP Norge og Amnesty International et møte der advokaters taushetsplikt ble diskutert og problematisert.
Dette ble gjort for å støtte opp om PWYP Norges høringsinnspill til Finansdepartementet
om krav til unntak fra advokaters taushetsplikt. Arrangementet gav aktivitet på Twitter,
blant annet med lederen i advokatforeningen og statsminister Jens Stoltenberg. De twitret
om nytten og rasjonalet for de hensyn PWYP Norge meldte inn. Møtet presenterte synet til
representanter fra Finansdepartementet, amerikanske skattemyndigheter (IRS), Advokatforeningen, Tax Justice Network, PWYP Norge og Amnesty International.
”Politics, not Charity”, 28. November.
Dette seminaret fungerte som en møteplass
mellom 25 deltakere på TRACE-programmet og beslutningstakere og næringsliv i
Norge og Europa. To av TRACE-deltakerne,
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TRACE-deltaker og journalist Richard Ruati bringer videre
debatten fra seminaret til sine rundt 1200 følgere på Twitter.
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Winnie Ngabiirwe og Abena Afari, holdt innlegg
der de fortalte hvordan skatteflukt koster liv, og
oppfordret panelet til å jobbe for økt åpenhet
i utvinningsindustrien. Panelet bestod av Hans
Olav Syversen (KrF), Bård Vegar Solhjell (SV),
Inger Coll (Norwegian Economic Forum), Jose
Correia Nunes (Europakommisjonen) og Bjørn
Otto Sverdrup (Statoil). Debatten dreide seg
i stor grad om den kommende loven om landfor-land rapportering. Hans Olav Syversen kom
direkte fra et møte i Stortinget til seminaret for Seminaret ”Politics, not Charity” fungerte som en
mellom beslutningstagere i Nord og sivilå offentliggjøre finanskomiteens innstilling til møteplass
samfunn i Sør. Vi brukte TRACE-deltakerne aktivt for
lovforslaget. Møtet fikk dekning i Vårt Land og å reklamere for seminaret, siden de har en legitim og
Ny Tid. På Twitter be det mye debatt under #pol- viktig stemme i kampen mot kapitalflukt.
iticsnotcharity. I tillegg holdt Heidi Finskas fra
KLP en presentasjon om hvorfor de som investor krever åpenhet fra selskapene de investerer i. Frian Aarsnes lanserte PWYP Norge’s nye rapport ”Windfall Taxes”.

Pastor og TRACE-deltaker James Ninrew stiller spørsmål til panelet under seminaret ”Politics, not Charirty”.
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Kronikker
PWYP Norge har deltatt aktivt i samfunnsdebatten både i kronikker og medieoppslag gjennom hele 2013. En av våre viktigste kanaler for å nå ut til et bredt publikum, og for å skape
og delta i debatt om viktige politiske prioriteringer, er å få meningsytringer på trykk
i pressen. PWYP Norge har derfor i løpet av 2013 jobbet for å få flere kronikker på
trykk i norske aviser og nettaviser.
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I 2013 var det særlig viktig for organisasjonen å få satt søkelys på den politiske prosessen rundt det nye lovforslaget om utvidet land-for-land rapportering. Som en
av de norske organisasjonene som har jobbet lengst og tettest med både temaet
og lovforslaget satt vi på innsikt og kunnskap som få andre hadde tilgang til. Vi så
derfor på det som en viktig samfunnsoppgave å bidra til økt kunnskapsgrunnlag om
hvorfor land-for-land rapportering er nødvendig, og ikke minst om hvordan loven må
utformes for at den skal ha reell effekt. For å kunne nå både opinion og beslutningstakere var pressen et naturlig og viktig ytringssted.
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Sterke krefter i Norge kjemper mot finansiell åpenhet for selskaper i utvinningsindustrien.

Åpenhetslov uten åpenhet
Mona Thowsen

KRONIKK

Den nye åpenhetsloven med

forslag om utvidet land-for-landrapportering vil pålegge utvinningsselskaper å rapportere om
virksomhet for hvert land de
opererer i. Målet er større åpenhet om betalingsstrømmer og å
hindre kapitalflukt fra fattige
ressursrike land. Finansdepartementets høringsfrist utløp 2.
august. En minstestandard av
land-for-land-rapportering er
lovpålagt i USA og snart også i
EU. Forslaget som ligger på
bordet i Norge går lengre, ved å
ikke bare kreve informasjon om
skattebetalinger, men også å sette
skatten i kontekst.

Sterke krefter kan imidlertid
hindre at rapporteringen baseres
på reelle regnskapstall. I så fall
kan rapporteringen bli mindre
troverdig og mer kostbar å
gjennomføre enn nødvendig.
Noen av dem som kan tenkes å
tjene på det vil være revisjonsbyråer og advokatbyråer.
Det er et demokratisk problem
dersom mektige interesser får lov
til å påvirke en nødvendig
åpenhetsreform. Resultatet kan
bli en ineffektiv og utilstrekkelig
lovgivning. Motargumenter bør
derfor ikke få stå uimotsagt.
Revisorforeningen er blant
dem som har fremmet motargumenter i ulike fora i løpet av de to
årene høringsprosessen har
foregått. Hovedargumentene mot
lovforslaget synes å være:
1. Det er viktig å gjøre grundige
beregninger av nytten av slik
rapportering, og veie disse mot
kostnadene. Indirekte fremmer
Revisorforeningen dermed tvil
om nytten og hevder at kostnadene blir høye for denne rapporteringen. De går da på tvers av
interessene til store samfunnsgrupper som investorer, sivilt
samfunn, myndigheter og media,
som alle vil ha stor nytte av
rapporteringen. Utvidet land-forland-rapportering vil kunne gjøre
årsregnskapet til en av de

viktigste informasjonskildene til
et selskap.
Revisorforeningen har hele
tiden hevdet at «dette ikke er
regnskapstall» for å holde
rapporteringen utenfor regnskapet. Dette må være mot bedre
vitende, da den minst kostbare
rapporteringen vil være å inkludere den i en rapport som
allerede lages (årsregnskapet), og
som er det første instrumentet en
som vil ha informasjon om et
selskap tyr til.
Å kreve rapportering utenfor
årsregnskapet vil medføre at den
både blir mer kostbar og mindre
troverdig og tilgjengelig.

kan gå foran i utvinningssammenheng, men samtidig koordinere lovgivning overfor andre
bransjer med EU. Norges erfaringer med regler for utvinningsindustrien vil dessuten være nyttig
for den kommende evalueringen
av EU-reglene.
Revisorforeningen forsøker
dermed her å skape inntrykk av
et motsetningsforhold som ikke
eksisterer. Vi risikerer å la det
beste bli det godes fiende. Vi både
kan og bør innføre utvidet
land-for-land for utvinningsindustrien i Norge nå, og la øvrig
land-for-land rapportering skje i
takt med EU.

2. Kravene til land-for-land-rap-

3. Informasjonen er vanskelig å få
tak i. Dette påstås både av
utvinningsindustrien og revisjonsselskaper, men er i beste fall
en misforståelse. Et regnskap
kan ikke inneholde et «ambivalent tall» for et land. Hvis du har
produsert to millioner tonn i et

portering bør innføres som et
internasjonalt samordnet tiltak,
altså være de samme i Norge som
i EU/EØS og også gjelde fra
samme tidspunkt. Dette begrunnes med den senere tids oppmerksomhet rundt store interna-

UTVANNING:
Konsernsjef
Helge Lund og
Statoil har
levert innspill til
en ny lov om
finansiell
åpenhet i
utvinningsindustrien. Statoil
ønsker at
utvidet land-forland-rapportering skal være
frivillig.
FOTO: HEIKO JUNGE,
NTB SCANPIX

«Dette bør høres særlig underlig
ut for Revisorforeningen»
sjonale konserner som utnytter
hull i staters skattesystemer til å
betale svært lav samlet skatt på
inntjeningen i virksomheten. EUkommisjonen har derfor varslet
mulige utvidelser i det nye
EU-direktivet med regler om
land-for-land-rapportering.
Revisorforeningen mener dette
gjør det uheldig å fastsette
særnorske regler nå, i utakt med
dem som gjelder i EU/EØS.
Dette er en avsporing. Norge er
et stort og viktig foregangsland i
utvinningssammenheng, men et
lite land når det gjelder annen
økonomisk virksomhet. Norge

land, så har du produsert to
millioner tonn i et land. Dersom
et selskap har to ulike divisjoner
eller flere juridiske enheter i et
land, er det bare å plusse sammen
tallene for disse. Dette kan for de
aller fleste konsern automatiseres
uten mye ekstraarbeid. Argumentet med at dette «ikke er så
enkelt» faller dermed på sin egen
urimelighet. Det er mange
avveininger som må gjøres når et
regnskap lages, men når de først
er gjort, konsolideres regnskapet
og resultatet er ett tall. Utvidet
land-for-land-rapportering vil
bety at hovedtallene i årsregnska-

pet (investeringer, produksjon,
inntekter, kostnader, skatter og
ansatte) splittes ned på hvert
enkelt land som inngår i det
konsoliderte regnskapet. Men det
er fremdeles bare ett tall per land.
Revisorer har et viktig samfunnsoppdrag: de skal bidra til å
styrke tillit i samfunnet gjennom
sine tjenester og ekspertise.
Samtidig er det offentlig kjent at
de har bidratt til omtrent halvparten av de kjente tilfellene av organisert skatteunngåelse i land som
Storbritannia. Enkelte grupper
som fremstår som eksperter i det
offentlige rom har sterke egeninteresser å ivareta. Utvinningsindustrien utgjør en vesentlig
kundegruppe for de fire største
revisjonsselskapene, som igjen
utgjør en dominerende del av
dem som benyttes som eksperter
av media og myndigheter. Det er
derfor viktig å drøfte hvilke
interesser som blir ivaretatt når
vi vet hvilke interesseblokker
som virker sammen. Særlig
gjelder dette når saksområdet er
så komplisert at det er vanskelig
for andre aktører å gripe inn.

Kronikken ”Vår beundring for korrupsjon” stod på trykk over to sider i
januarutgaven av LO-Aktuelt 2013. Denne viser paradokset i at vanlige
arbeidere må betale rundt 30 prosent i skatt, men at flernasjonale selskaper kan velge bort skatt. Kronikken viser hvordan finansielt hemmelighold fører til økte forskjeller mellom fattig og rik og til å hindre utvikling
av fattige, men ressursrike land.

Nytten av land-for-land-rapportering er at selskapets totaltall
brytes ned på det enkelte land og
at skattebetalinger settes i en
sammenheng. Samtlige land kan
dermed kontrollere et selskaps
virksomhet. Jo flere brukere av
finansiell informasjon i flere land
som kontrollerer, jo mindre
sannsynlig blir det at resten av
informasjonen er feil. Dette vil gi
statistikk av vesentlig høyere
kvalitet til myndigheter verden
over. Tilgangen til informasjon,
for alle brukere, blir bedre.
Men dersom andre tall enn
regnskapstall rapporteres, vil det
bety mindre tillit til rapporteringen. Separat rapportering og verifisering vil også gjøre den mer
kostbar å innføre enn nødvendig.
PWYP Norge ønsker at det skal
utvikles globale regnskapsstandarder av høy kvalitet, som er
forståelige og transparente og
sammenliknbare i offentlighetens interesse. Dersom Revisorforeningen er opptatt av å ivareta
sitt eget samfunnsoppdrag og
brede samfunnsinteresser, burde
de støtte opp om dette.
En åpenhetslov uten åpenhet
om regnskapstallene høres svært
underlig ut. Det bør høres særlig
underlig ut for Revisorforeningen.
Mona Thowsen,generalsekretær i
Publish What You Pay (PWYP), Norge

I kronikken “Åpenhetslov uten åpenhet”, som sto på trykk i Klassekampen 16. august, satte PWYP Norge søkelyset på sterke krefter som jobber
mot lovforslaget om land-for-land rapportering, ofte i det skjulte. Vi
viste til hvilke aktører som kan ha interesse av en svakere lovregulering,
og hvilke motargumenter mot lovforslaget disse har fremmet. Ut fra et mål
om å bidra til en mer opplyst debatt, plukket vi deretter disse motargumentene fra hverandre og tilbakeviste mange av påstandene. I forbindelse med
kronikken tipset vi også Klassekampen om en av aktørenes rolle i prosessen,
som førte til at avisen valgte å lage en sak på dette i samme avisutgave - som
også ble oppslagssaken. Dette bidro til mer synlighet rundt lovforslaget, og
for vår kronikk.

mona.thowsen@pwyp.no

Se også innenriks side 6–7

I kronikken ”Velg Åpenhet”, som ble publisert i Dagsavisen 2. september, oppfordret PWYP Norge regjeringen til å basere lovforslaget om land-for-land
rapportering på reelle regnskapstall i selskapenes årsrapporter. Dette mener vi er essensielt for å sikre en rimelig og troverdig rapportering, men vi hadde
sett flere tegn til at dette punktet var svekket i arbeidsgruppens behandling
av lovforslaget. Kronikken ble publisert rett før regjeringen skulle behandle
lovforslaget i forbindelse med framleggingen i det foreslåtte statsbudsjettet.
Kronikken bidro til at også andre sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med
finansiell åpenhet, deriblant Changemaker, satte fokus på lovforslagets tilknytning til selskapenes reelle regnskapstall i sitt arbeid opp mot beslutningstakere og opinion.
Kronikken ”Johnsens Løftebrudd” stod på trykk i Dagens Næringsliv 31. oktober som en
helside på side to i avisen. Kronikken kritiserte lovforslaget om land-for-land rapportering
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som daværende finansminister Sigbjørn Johnsen la fram for Stortinget i forbindelse med
statsbudsjettet i oktober. Kronikken tok for seg hvordan forslaget legger opp til en tannløs lov i kampen mot skattesvindel og kapitalflukt. I etterkant har et flertall i Stortinget
gått inn for å stramme inn loven, ved å hente tilbake formålet med å belyse uønsket skatteplanlegging. Det rødgrønne mindretallet gikk enda lenger; de krevde at loven også skulle
inkludere selskapers bruk av skatteparadis. Marianne Marthinsen, representant for Ap i finanskomiteen, sier til DN 29. november at dette kommer som resultat av press fra frivillige
organisasjoner (se mer under ”Oppmerksomhet i media”).
Oppmerksomhet i media
I 2013 har PWYP Norge hatt et spesielt fokus på å fremme TRACE-deltakerne i norske media. I TRACE-programmet er vi opptatt av at deltakernes kunnskap skal styrkes, og at de kan
være kunnskapsrike, informerte og krevende i sin rolle som sivilsamfunnsaktivister. Både
i land i Sør og i Nord. De innehar viktig ekspertkunnskap fra sine land og representerer en
stemme som ofte ikke blir hørt i Norge Derfor har vi bevisst spilt inn deltakerne til norske
media i rollen som ekspertkilder. Fire eksempel fra norske medier kan trekkes fram på dette
arbeidet, samtlige er artikler som er kommet etter tips til redaksjoner fra PWYP Norge:
Nyhetsartikkelen ”Ble presset til innskjerpinger” ble trykket over to sider i Dagens Næringsliv 29. November 2013. Artikkelen bruker Winnie Ngabiirwe som premissleverandør. Hun er
TRACE-deltaker og leder av PWYP Uganda, og hun oppfordrer norske myndigheter om å gå
foran i kampen mot skattejuks. Hun forklarer hvorfor en norsk lov om land-for-land rapportering er viktige for fattige, men ressursrike land. Et av sitatene til Winnie Ngabiirwe lyder:

”Vi må ha lover som sikrer innsyn i kontrakter og regnskaper, og hvor mye råvarer disse selskapene tar ut av landet. Vi trenger skatteinntektene for å bygge opp landet, ikke at pengene sendes til skatteparadis.”
Artikkelen presenterer dermed Ngabiirwe som utfordreren, en ekspertkilde som krever
handling fra norske politikere. Det er Marianne Marthinsen, medlem i finanskomiteen for
Ap, som må svare på kritikken fra Ngabiirwe. Hun forklarer at de rødgrønne har lyttet til
kritikken fra sivilsamfunnet, og ønsker en innskjerping av lovforslaget.
”Vil vite hva oljen gir” er en nyhetsartikkel som ble trykket i Vårt Land over en helside 30.
november. Den bruker TRACE-deltaker og pastor James Ninrew fra Sør-Sudan som hovedkilde. Han forteller hvorfor finansiell åpenhet er viktig for hjemlandet hans, som er ekstremt avhengig inntekter fra oljeindustrien. Han roser det norske initiativet for å få i stand
en land-for-land rapportering, og ber Statoil om å støtte opp om åpenhet.
Ninrew blir blant annet sitert på:

“Hvis jeg vet hva selskapet tjener og betaler i skatt både i Oslo og Afrika, og ser at de tjener
mer ett sted, vil jeg vite hvordan det har blitt slik.”
”Journalist og aktivist” er et portrett av TRACE-deltakeren Tecee Boley, som stod på trykk
over to sider i fagbladet Journalisten 13. desember. Her forteller Boley om kursopplegget
TRACE og hvorfor finansiell åpenhet er viktig i hjemlandet Liberia. Hun forteller:

”PWYP er et globalt nettverk av organisasjoner som arbeider for åpenhet om finansielle
forhold hos flernasjonale selskaper i utvinningsindustrien. Korrupsjon og kapitalflukt er et
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stort problem, ikke minst i utviklingslandene. Multinasjonale selskaper unndrar penger fra
beskatning ved hjelp av finansielt hemmelighold. En annen utfordring er å få selskapene
til å oppgi hvor mye penger de bidrar med til myndighetene i det enkelte land. Derfor har
det vært interessant for meg å lære om Norges uavhengighet og den åpenheten som har
preget nordmenn opp gjennom årene”.
Nyhetsartikkelen ”Har Joseph Kony gitt opp?” ble publisert på aftenposten.no 27. november. Den omhandler ryktene om at krigsforbryteren Joseph Kony planlegger å overgi seg.
Artikkelen handler dermed ikke om kjernevirksomheten til PWYP Norge, men bruker en av
TRACE-deltakerne, den sør-sudanske journalisten Richard Ruati, som en viktig kilde i artikkelen. Ruati har møtt Kony to ganger, og har fulgt saken som journalist. Ruati er den eneste
kilden fra Afrika som blir intervjuet i artikkelen, og gir derfor saken mer troverdighet og
bredde.
PWYP Norge på nett:
PWYP Norge er tilstede på fem digitale kanaler: YouTube, Facebook, Twitter, ukentlige nyhetsbrev sendt via epost, og på nettsidene våre pwyp.no. Dette gir oss et grunnlag til å nå ut
til et bredt publikum med nyhetssaker og politikkforslag vi synes er viktige.
Vi bruker alle plattformene for å oppnå god synergieffekt; en nyhetssak blir lagt ut på nettsidene våre. De viktigste sakene legger vi ut på Facebook-siden vår som når rundt 500 personer. Saken kan også bli ”tweetet”, og på Twitter har vi rundt 400 følgere. Vårt ukentlige
nyhetsbrev går ut til rundt 1000 mottakere. Relevante egenproduserte videoer blir lagt ut
på YouTube-kontoen vår og spredd via våre andre digitale kanaler.
Nettsiden pwyp.no er vår hovedkanal for informasjon med publikum og tilsluttede organisasjoner. På disse sidene publiserer vi egne nyhetssaker, legger ut videoer, rapporter, brev
og informasjon om arbeidet vårt. Nettsidene gir leserne både kjappe og oppdaterte nyheter og mer dyptpløyende bakgrunnsstoff om finansielt hemmelighold.
Mot slutten av 2013 lanserte vi en egen seksjon på nettstedet kalt ”kunnskapssenter”/”knowledge center”. Dette er en avansert søkefunksjon der brukerne kan lete etter saker
basert på kategori, tema, region og dato. I tillegg kommer det opp stolper til høyre med
relaterte saker, med mål om å gi brukerne bredere tilgang til kunnskap, og til å holde de på
nettstedet. Etter mange års arbeid har vi opparbeidet oss et stort omfang av ulike typer
kunnskap gjennom videoer, høringer, nyhetssaker, møter og samarbeid med sivilsamfunn i
Sør. Denne funksjonen er vi derfor veldig glade for å ha fått på plass.

25 507

34 868

unike brukere

unike brukere
2012
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Unike brukere viser antall enkeltpersoner som har besøkt pwyp.no fra 1.
januar til 31. desember 2013. I denne
perioden har pwyp.no hatt 34 868 unike brukere, noe som er en økning på
37% sammenlignet med 2012, da tallet var 25 507. Nettstedet når dermed
ut til stadig flere mennesker, noe vi er
svært fornøyd med.
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Journaliststipend:
Vi lyste ut journaliststipendet ”Follow the money” i 2013. Publish What You Pay Norge ønsker å
støtte journalistikk som synligjør sammenhengen mellom kapitalflukt og utvikling. Vi delte
ut 50 000 kroner til en journalist som ønsket
å arbeide med kapitalflukt innen utvinningsindustrien. Stipendet har som mål å utvikle journalistisk faglig kunnskap og kompetanse på
feltet, og fostre samarbeid mellom journalister
i Norge og i ressursrike land i Sør.
Det var frilansjournalist Kenneth Lia Solberg
som fikk tildelt stipendet. Hans journalistiske
idé gikk ut på å granske konsekvensene av gruvedriften til verdens største gullutvinner, Barrick Gold i Tanzania. Han ønsket å se på arbeidsforhold, miljøkonsekvenser og økonomiske
Kenneth Lia Solberg mottok PWYP Norges journalist
forhold. I juryen satt Jo M. Bredeveien - Redak- stipend på 50.000 kroner i desember 2013.
tør i Magasinet Plot, Kristin Skare Orgeret - Professor ved Fakultet for samfunnsfag ved HiOA og Maria Lavik – Informasjonsrådgiver i PWYP
Norge. Det var viktig for oss å involvere utenforstående redaksjoner og fagfolk i juryen. Solberg har tidligere jobbet som informasjonsrådgiver i PWYP Norge, og derfor erklærte generalsekretær Mona Thowsen seg inhabil. Om søknaden til Solberg uttalte juryen at dette
var den mest spissede og gjennomarbeidede søknaden. Han samarbeidet blant annet med
Miguel Suleyman som er redaktør for Mwanza-regionen i avisa The Citizen. Juryen la vekt på
at han ville bruke de lokale journalistene som selvstendige samarbeidspartnere.

- Hvorfor søkte du på PWYP Norges journaliststipend?
- Jeg har stor interesse for tematikken. Jeg lærte mye om korrupsjon og kapitalflukt da jeg
jobbet i PWYP Norge. Det er store og enormt viktige temaer innenfor internasjonal utvikling.
At kapitalflukt tapper land for mye mer penger enn det de får i bistand, sier noe om hvor
viktig dette er å sette søkelys på.

- Hvorfor mener du at et journaliststipend som dette er viktig?
- For å sette søkelys på disse temaene på en skikkelig måte trenger man god tid til research
og å sette seg inn i tematikken. Dessverre er det ikke så mange mediehus som har mulighet
til det i dag. Det finnes heller ikke like mye ressurser til å sende journalister til utviklingsland.
Dette stipendet er en fin måte å hjelpe journalister til å skrive en sak ingen andre har skrevet.
Jeg har blitt veldig inspirert av denne turen. Jeg kommer til å opprettholde samarbeidet med
journalistene jeg jobbet med i Tanzania. Man møter mange skjebner på en sånn reise, og jeg
har lyst til å fortelle flere historier.

Publish What You Pay Norge

23

2013 | Informasjonsrapport med regnskap

Nøkkeltall 2013
PWYP Norge har aldri mottatt og kommer ikke til å motta finansiering
fra olje-, gass- og gruveselskaper. Det er viktig for PWYP Norges integritet å ikke motta
finansiell støtte fra den sektoren vi arbeider særskilt opp mot.
Inntekter og kostnader
Diagrammet viser hvor inntektene til PWYP Norge kommer fra og hvordan midlene blir brukt.

Inntekter fra frivillige bidrag fra tilsluttede organisasjoner
Adm. bidrag til prosjekter
Norad, kunnskapsproduksjon
Norad, samarbeid med sivilsamfunn i Sør
Norad, informasjonsarbeid
Filmprosjekt ( del av kunnskapsproduksjon)
UD, informasjonsarbeid om kunnskapsproduksjon
Andre inntekter
Sum inntekter

293 500,00
188 654,00
1 332 500,00
2 534 000,00
1 133 500,00
52 841,00
28 116,23
0
5 563 111,23

Hva viser diagrammet?
1) Inntekter fra de tilsluttede organisasjonene er ekstremt viktig for å sikre en minimumsdrift for kampanjen,
men er ikke i seg selv nok til å sikre selve driften. Inntektene er frivillige, variable og usikre.
2) Administrasjonsbidraget på 7% til prosjekter fra Norad.
3) Kunnskapsproduksjon. Finansiert av Norad.
4) Samarbeid med sivilsamfunn i Sør. Finansiert av Norad.
5) Informasjonsarbeid. Finansiert av Norad.
6) Ubrukte midler fra 2012 fra UD. Videreføres.
7) Ubrukte midler fra 2012 til filmproduksjon. Finansiert fra IndustriEnergi og Fagforbundet.
8) Andre inntekter er lik null. Fram til nå har framstøt overfor ulike potensielle bidragsytere og oppfordringer
på nettsider ført til kr ”0”. Norad er per 2013 vår desidert viktigste finansieringskilde. Vi har arbeidet
kontinuerlig med å finne og tilrettelegge for andre . Dette vil være et viktig fokus også i 2014.
9) Sum inntekter er på kr. 5 563 111,-.
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Kostnader i PWYP Norge i 2013

KOSTNADER i PWYP NORGE i 2013
Drift
Kunnskapsproduksjon
Samarbeid med sivilsamfunn i Sør
Informasjonsarbeid
Filmprosjekt ( del av kunnskapsproduksjon)
UD, informasjonsarbeid om kunnskapsproduksjon
Sum prosjektkostnader
Overskudd 2013 tilføres egenkapital
Pluss egenkapital fra 2012
Resultat til egenkapital 2013

196 925,21
1 256 030,17
2 429 508,48
1 314 461,35
52 841,00
28 116,23
5 277 882,44
285 228,79
609 891,48
895 120,27

10			
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Hva viser diagrammet?
10) Posten består av kontorkostnader 174 317,24 og andre administrasjonskostnader kr 22 607,97.
Lønnskostnader er fordelt på tilvirkingen av de ulike prosjektene
11) Kunnskapsproduksjon finansiert med støtte fra Norad
12) Samarbeid med sivilsamfunn i Sør finansiert med støtte fra Norad
13) Informasjonsarbeid finansiert med støtte fra Norad
14) Finansiert med støtte fra IndustriEnergi og Fagforbundet
15) Pågående prosjekt finansiert av UD
16) Sum prosjektkostnader. Av totalkostnader er kr. 2 389 850,64 lønnskostnader og
(inkludert konsulenthonorarer på prosjekter) og kr. 696 912,18 i reisekostnader
(inkludert reisekostnader for sivilsamfunn i Sør).
17) Årets ”resultat” tilføres egenkapitalen, som ved utgangen av 2013 utgjorde 285 228,79.
18) Egenkapitalen per 31.12.2012
19) ”Resultatet”, i den grad en not for profitt organisasjon kan snakke om det, utgjør ved utgangen av 2013
kr. 895 120,27. Egenkapitalen er blant annet vår buffer i ”høyrisikoperioder” mellom finansieringsavtaler
og utbetalinger og for å være en bærekraftig organisasjon med arbeidsgiveransvar for tre ansatte.
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Frivillige medlemsbidrag til PWYP Norge i 2013
Hvorfor støtter de tilsluttede organisasjonene PWYP Norge?
PWYP Norges merverdi er at vi ivaretar et daglig, fokusert og langsiktig arbeide på et
spesialområde innenfor det sivile samfunnet der det er nødvendig å kombinere dyp spesialkunnskap med erfaringer på et særskilt og spesialisert tema som går på tvers av fagdisipliner i en global kampanje.
For at organisasjoner skal kunne påvirke de institusjonene og den politikken som legger
til rette for at tapping av skattegrunnlaget er mulig, er det nødvendig for organisasjonene
å koble seg på et globalt nettverk som jobber med det samme. Det finnes ingen annen
strategi. Sivilsamfunnet har vært helt nødt til å bygge opp spesialkunnskap. PWYP Norge
arbeider på et særlig område der det er nødvendig å kombinere dyp spesialkunnskap med
erfaringer på et særskilt og spesialisert tema.
De tilsluttede organisasjonene har sakte, men sikkert økt siden oppstarten i 2006 og
består i dag av 19 organisasjoner. Organisasjonene er ulike og representerer en stor bredde av norsk sivilsamfunn. Det er blant annet miljøorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner, studentorganisasjoner, trosbaserte organisasjoner og fagforeninger. Noen
organisasjoner er store og noen organisasjoner er små. Noen organisasjoner er involvert
i samarbeid med sivilsamfunn i Sør, andre er ikke. Noen organisasjoner er passive støttemedlemmer, mens andre organisasjoner er mer aktivt engasjert i tema. Organisasjonenes
prioriteringer, kampanjer, landsamarbeid, tema, ressurser og kapasitet endrer seg over tid.
De tilsluttede organisasjonenes endringer får også konsekvenser for den økonomiske støtten til PWYP Norge, som også kan endre seg over tid og som derfor er en usikker inntektskilde.
Vi er derfor svært takknemlige for alle som har mulighet til å bidra finansielt for å drive et
effektivt arbeid på tema. Selv om frivillige bidrag ikke i seg selv er nok til å sikre hele driften, så er det den viktigste sikkerheten vi har som gir et minimumsgrunnlag for drift. Det er
også et positivt signal at organisasjonene i fellesskap slutter opp omkring arbeidet med
egne midler.
Samtidig setter vi også veldig stor pris på støtten fra dem som ikke har mulighet til å bidra
finansielt, men som gir som moralske støtte til arbeidet.
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Hva viser diagrammet?

		

1)		 Diagrammet forklarer hvor stor prosentandel av det totale bidraget hver av de tilsluttede
		 organisasjonene bidro med.
2)		 Medlemsbidragene er basert på et frivillig medlemsbidrag etter en fordelingsnøkkel vedtatt av 		
		 årsmøtet i 2008. Med utgangspunkt i et årsmøtevedtak som Kirkens Nødhjelp koordinerte i 2008 bidro
		 medlemmene med graderte beløp etter en fordelingsnøkkel som skulle være basert på størrelsen på
		 organisasjonene. De som er tilsluttet betaler alt fra 5000 (de aller minste) til 100 000 (de aller største).	
				

Tilsluttede organisasjoner som bidro med økonomisk støtte i 2013
Amnesty International Norge

kr 15 000

Caritas Norge

kr 15 000

Fagforbundet

kr 75 000

Fellesrådet For Afrika

kr 2 500

Forum For Utvikling og Miljø

kr 5 000

Industri Energi
Kfuk-Kfum Global
Kirkens Nødhjelp/ Norwegian Church Aid

kr 100 000
kr 1 000
kr 35 000

Plan Norge

kr 5 000

Redd Barna

kr 5 000

Regnskogfondet

kr 15 000

Stiftelse WWF Verdens Naturfond

kr 15 000

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)
Sum innbetalinger fra frivillige

kr 5 000
kr 293 500
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