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Forord av styreleder og generalsekretær
PWYP Norge arbeider for å skape innsyn i utvinningsselskapenes disposisjoner for å synliggjøre
potensielt overskudd som verken beskattes i kildeland eller hjemland, og som følge av dette,
konsentrasjon av rikdom i skatteparadiser.
Panama Papers, tidenes største dokumentlekkasje, førte til at Aftenposten i april 2016 begynte
å publisere journalistiske gravesaker basert på dokumentene de fikk tilgang til. Det var et
imponerende journalistisk samarbeid på tvers av land. Det førte til at allmennheten i større
grad ble eksponert for skatteparadisproblematikk.
Men, all oppmerksomheten satte lite søkelys på hvilke tiltak som eksisterer og som kan tas
i bruk for å hindre skatteunngåelse og hemmelighold.
PWYP Norge savnet oppmerksomhet og diskusjon om hvilke tiltak som kan motvirke
hemmeligholdet og skatteomgåelsen som legger til rette for det Panama Papers eksponerte.
Det viser PWYP Norges merverdi. PWYP Norge har foreslått en rekke tiltak som er blitt diskutert
politisk. Dialogen har bidratt til økt oppmerksomhet i Regjeringen omkring utviklingsrelaterte
virkninger av norsk politikk.
PWYP Norges analyse av Statoils første land-for land rapportering førte til Stortingsdebatt
og oppmerksomhet i media i 2015. Oppmerksomheten som fulgte gjorde at Statoil endret
sin rapportering påfølgende regnskapsår. I 2016 publiserte vi en analyse av Statoil sin
andre land-for-land rapportering. Vi analyserte data og viste hvilken informasjon som ikke
fremkommer, og hvor enkelt den kunne ha fremkommet. Statoil kunne lett ha rapportert på
utvidet land-for-land rapportering, på én side.
I september sendte Finansdepartementet på høring forslag til enkelte endringer i forskrift
om land-for- land-rapportering. I forslaget som ble sendt ut anerkjente Finansdepartementet
PWYP Norges argumenter fra forrige innspill og i desember fastsatte Finansdepartementet
endringer i forskrift om land-for-land- rapportering (LLR) for regnskapsformål. PWYP Norge
mente at Stortingets anmodningsvedtak om “synliggjøring av uønsket skattetilpasning” ikke
var tilstrekkelig fulgt opp av Finansdepartementet.
PWYP Norge fikk en utfordrende finansiell situasjon i 2016. Norad gav melding om reduksjon
på nærmere 40% i tildelingen. Den bakenforliggende årsaken var Regjeringens valg om å
bruke bistandsbudsjettet til det som ble omtalt som «flyktningkrisen».
For PWYP Norge var konsekvensene flere:
- Kapasitetsbyggingsprogrammet TRACE måtte opphøre.
- Alle inngåtte avtaler med eksterne partnere måtte opphøre.
- Avtalelengden med Norad redusert fra en 3-åring prosjektavtale til en
		 1-åring avtale kun for kun 2016.
- Finansiering til PWYP Norge ble lagt inn under en annen tilskuddsordning
		 enn tidligere. Norad flyttet PWYP Norge fra tilskuddsordning ”samarbeid med
sivilsamfunn i Sør” ved å definere arbeidet vårt som ”informasjonsarbeid”.
- I sum betød endringene at organisasjonen i løpet av et svært kort tidsrom måtte fullstendig
		 omorganiseres og nedskaleres etter nye økonomiske rammebetingelser og omsøkte
		 tiltak måtte gjennomføres på halve tiden.
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I 2016 avsluttet derfor PWYP Norge en tre-årig prosjektavtale med Norad. I den anledning
bestilte vi en ekstern evaluering. Evalueringen ble gjennomført av to forskere som undersøkte
PWYP Norges merverdi, fagkompetanse, kommunikasjonskompetanse og samfunnseffekt.
Evalueringen konkluderer at:
•		 PWYP Norge er meget aktive formidlere av fagkunnskap rundt finansiell åpenhet i Norge.
Kunnskapen formidles til politikere, byråkrater, journalister, fagforeninger og investorer.
PWYP Norge oppleves som en seriøs organisasjon med stor fagkunnskap.
•		 Evalueringsteamet er av den oppfatning at det høye faglige nivået PWYP Norge holder
på sin kunnskapsproduksjon og den høye troverdigheten organisasjonen har i veldig
mange miljøer, betyr at det har vært en riktig strategi for PWYP Norge å holde en saklig,
fagligorientert linje i påvirkningsarbeidet.
•		PWYP Norges kunnskapsproduksjon oppleves som imponerende både i kvalitet og
mengde.
•		PWYP Norge er en organisasjon med grundig og solid fagkompetanse om finansiell
åpenhet i utvinningsindustrien.
•		PWYP Norge oppleves som ledende på sitt felt og bidrar tydelig til å sette finansiell
åpenhet både på nyhetskartet og den politiske dagsorden i Norge.
•		 For mange av de tidligere deltakerne i TRACE-programmet kunnskapene de har tilegnet
seg gjennom programmet, var helt ny kunnskap som har bidratt til at både deltakerne
og organisasjonene de er tilknyttet, har endret strategier og arbeidsmåte, i tråd med
PWYP Norges målsettinger.
•		 Samarbeid med sivilsamfunn i Sør gjennom TRACE-programmet har holdt høy kvalitet
og har tilført sivilsamfunnet i ressursrike land i Sør spisset kunnskap av høy kvalitet på
et felt som er av stor betydning for å holde myndigheter og utvinningsindustri ansvarlige
og bidra til en mer rettferdig fordeling av inntektene.
•		 Evalueringen konkluderte på effektivitet at PWYP Norge har holdt et meget imponerende
aktivitetsnivå. Antallet rapporter, nyhetsbrev og annen kunnskapsproduksjon, arrangerte
konferanser og andre formidlingsaktiviteter, samt det arbeidskrevende TRACEprogrammet, vitner om en effektiv og hardt-arbeidende administrasjon.
•		 Evaluerings team ble fortalt gjentatte ganger, av ulike informanter, at uten PWYP Norge
så hadde ikke norsk lovgivning vært den samme på området.
Vi takker for den viktige støtten fra alle våre støttespillere og håper at vi kan fortsette arbeidet
i 2017!

Styreleder, PWYP Norge

Generalsekretær, PWYP Norge
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Hva er PWYP Norge?
PWYP Norge er en del av det globale nettverket Publish What You Pay (PWYP) som består av
over 800 sivilsamfunnsorganisasjoner fra over 70 land. Hvorav de fleste er land i Sør som er
rike på naturressurser. PWYP ble startet opp i 2002 på bakgrunn av et behov for et arbeid som
synliggjør pengestrømmer i utvinningsindustrien.
Den norske delen av nettverket ble opprettet i 2006, og er et spesielt bidragsgivende land i det
internasjonale nettverket. Alle nasjonale koalisjoner er autonome og prioriterer ut ifra nasjonale
politiske og økonomiske kontekster. PWYP Norge har i dag 20 tilsluttede organisasjoner som
støtter opp om vårt arbeid.
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 borger har så store inntekter fra olje- gass- og gruveindustrien
i BNP. PWYP Norge arbeider for at Norge skal innføre tiltak nasjonalt som også kan innføres
globalt. PWYP Norge har løftet politikkforslaget om utvidet land -for -land rapportering (ULLR)
til å bli en internasjonal prioritering som nå også internasjonale organisasjoner stiller seg bak
og fremmer. PWYP Norges forslag om utvidet land-for-land rapportering er det eneste konkrete
rapporteringsforslaget på bordet som er egnet til å synliggjøre både korrupsjon og kapitalflukt.
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 om hvor pengene
blir av. Finansielt 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. Store multinasjonale selskaper finner smutthull i skattesystemet slik
at de kan unngå skatt. 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.
Finansielt hemmelighold må erstattes av finansiell åpenhet. På den måten kan borgere følge
pengene fra ressursutvinning og holde myndigheter og selskaper ansvarlige for at pengene
går dit de skal.
PWYP Norge arbeider særlig på et område der det er nødvendig å kombinere dyp spesialkunnskap
med erfaringer på et særskilt og spesialisert tema. For å få til en slik endring er det nødvendig
med formidling av informasjon, nye kunnskap og samarbeid.

Hvordan arbeider PWYP Norge?
Frem til 2016 arbeidet PWYP Norge med tre fokusområder som virket gjensidig sammen
som et tannhjul. Vi produserte kunnskap gjennom blant annet rapporter, debattmøter
og høringsinnspill. Denne kunnskapen videreformidlet vi til allmennheten gjennom vårt
informasjonsarbeid og videre i vårt samarbeid med sivilsamfunn i Sør.
Men i 2016 måtte PWYP Norge gjennomføre en omlegging av organisasjonens arbeid på
grunn av endrede økonomiske rammebetingelser. Vi fikk reduserte budsjetter med 40% etter
Regjeringens kutt, i tillegg til å ha fått en reduksjon av avtalen vår fra en 3-årig avtale til kun
en 1-årig avtale som gjelder kun for 2016, samtidig er vi blitt flyttet fra post for samarbeid med
sivilsamfunn i Sør til under informasjonsstøtten. Det betydde, blant annet, at PWYP Norge, tross
svært gode evalueringer fra både TRACE programdeltakere og ekstern evaluering, dessverre
måtte avvikle TRACE-programmet da vi ikke lenger hadde finansiering til programmet eller
åpning for å søke finansiering under tidligere budsjettpost.
6

Publish What You Pay Norge

Med en slik reduksjon ble det enda viktigere å fokusere på kjerneoppgavene under vårt
formål, som er å fremme etableringen av nasjonale og internasjonale standarder knyttet til
åpenhet i utvinningsindustrien; både frivillige og bindende, for nasjonal myndighetsutøvelse
og internasjonale transaksjoner basert på åpenhet og ansvarlighet, som sikrer høyest mulig
integritet og åpenhet blant norske og internasjonale aktører og medvirker til utvikling av
institusjonelle og internasjonale åpenhetsmekanismer, regelverk og holdninger som sikrer
åpenhet i utvinningsindustrien, både nasjonalt og internasjonalt. Herunder er det viktig å
bruke den kunnskapen vi har til å vise årsakssammenhenger og informere offentligheten
om relasjonen mellom naturressurser, skatt og utvikling og om virkemåter og konsekvenser
av mangel på åpenhet, samt hvilke konkrete handlingsalternativer som eksisterer nasjonalt
og internasjonalt.
Informasjonsarbeid
For å få gjennomslag for våre viktigste politikkforslag og målsettinger må vi nå ut til offentligheten.
Finansielt hemmelighold har vært et underbelyst tema i norsk offentlighet. Tidenes største
dokumentlekkasje ”Panama Papers” skapte mye debatt i 2016 om finansielt hemmelighold,
men debatten om mulige tiltak som kan motvirke hemmelighold og skatteomgåelse var
nær fraværende. Det er nødvendig å engasjere folk ikke bare om problemet, men også om
løsninger. PWYP Norge arbeider aktivt for å spre informasjon om nettopp slike tiltak. På
nettsiden pwyp.no er informasjon om viktige politikkforslag, vårt samarbeid med sivilsamfunn
i Sør, all kunnskapsproduksjon, og viktige nyheter om temaet tilgjengelige. Vi når også ut til
våre følgere gjennom sosiale medier og har aktive kontoer på Facebook, Twitter og Youtube.
I tillegg sender PWYP Norge ut nyhetsbrev både på norsk og engelsk. Vi har løpende kontakt
med journalister og bidrar med tips til saker og bakgrunnsinformasjon.
Kunnskapsproduksjon
For å handle, trenger vi kunnskap. Mangel på innsyn og standardisert informasjon er blitt
en demokratisk utfordring; både globalt og nasjonalt. Det krever økonomiske, politiske og
juridiske tiltak. Det er også stor mangel på kunnskap om hvilke mekanismer og teknikker
utvinningsindustrien benytter seg av for å kanalisere vekk profitt før den blir beskattet. Det er
nødvendig med kunnskap om hva som kan gjøres med problemet. PWYP Norge jobber derfor med
kunnskapsproduksjon om finansielt hemmelighold i utvinningsindustrien. Vi formidler hvilke
mekanismer og aktører som legger til rette for dette, og vi presenterer handlingsalternativer.
Sistnevnte er en meget viktig målsetting for PWYP Norge. Vi publiserer hvert år rapporter
og annet materiale som retter seg mot journalister, sivilsamfunnsorganisasjoner, akademia,
investorer, selskaper og andre som er interesserte i kapitalflukt og forvaltning av naturressurser.
Våre rapporter er skrevet av personer med tilknytning til PWYP Norge og eksterne bidragsytere.
De blir presenterte på nettsidene våre, og er tilgjengelige for interessenter over hele verden.
PWYP Norge publiserer rapporter på både norsk, engelsk og spansk. Det har også blitt
laget kortfattede briefinger av rapportene. De er spesielt viktige i møte med politikere og
sivilsamfunn, og legger ofte grunnlag for kronikker, medieoppslag og videre kampanjearbeid.
Samarbeid med sivilsamfunn i Sør
Inntil 2016 har PWYP Norge samarbeidet med sivilsamfunn i Sør gjennom kapasitetsbygging
programmet TRACE. Men i 2016 fikk PWYP Norge ikke finansiering for å gjennomføre TRACE
– programmet. Uansett ønsker PWYP Norge å se på hvordan vi kan holde kontakten med
og ha et samarbeid med sivilsamfunn i Sør, i et annet format. PWYP Norge inviterte derfor
blant annet 10 journalister fra Sør til å delta på en internasjonal og tverrfaglig konferanse
og workshop i Oslo i desember.

Publish What You Pay Norge
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Organisasjonsstruktur og styring

PWYP Norge - en viktig samfunnsaktør i 10 år

Publish What You Pay Norge driver virksomhet som en ideell forening og er registrert
i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 997 534 077. Foreningen er en
akkreditert nasjonal avdeling av den globale Publish What You Pay-kampanjen og skal følge
medlemsprinsipper som til enhver tid gjelder for den globale kampanjen.

Gjennom et langvarig faglig arbeid på et spesifikt felt har PWYP Norge oppnådd stor respekt og
en unik posisjon i forhold til en serie sentrale institusjoner på feltet i de siste 10 årene. I følge
en ekstern evaluering gjennomført i 2016, er det bred enighet om at PWYP har hatt avgjørende
innflytelse på norsk åpenhetslovgivning. I arbeidet vårt har vi delt vår kunnskap og mobilisert,
både tilsluttede og ikke tilsluttede organisasjoner. Et viktig resultat er at flere organisasjoner
opplever eierskap til åpenhetsforslagene og bidrar til å fremme dem i høringsprosesser og media.

Organisasjonen har lokaler i Brugata 1 i Oslo og disponerer tre kontorer. Arbeidsgiver har
lagt til rette for preventive og helsefremmende tiltak for variasjon av arbeidsstilling.
Virksomheten har stort fokus på likestilling som et tverrgående tema i gjennomføringen av
alle prosjekter, og alle prosjekter har lik kjønnsfordeling som målsetting. PWYP Norge har
også et stort fokus på å være miljøbevisste i valg av tjenester og leverandører i vår virksomhet.
- Formål: Å arbeide for frivillige og bindende mekanismer for åpenhet og ansvarlighet i
utvinningsindustrien, både i Norge og internasjonalt. Foreningen skal arbeide for målsettinger
som settes i det globale nettverket, og egne vedtekter.
- Årsmøte: PWYP Norges høyeste beslutningstakende organ som består av de tilsluttede
organisasjonene. Styret blir valgt på årsmøte.
- Styret: Per 31.12.2016 bestod styret av Frian Aarsnes (statsautorisert revisor), Espen
Løken (sekretariats sjef i Industri Energi), Beate Ekeløve-Slydal (politisk rådgiver i Amnesty
International Norge) og Fanny Voldnes (leder av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet).
- Sekretariat: Per 31.12.2016 bestod sekretariatet av to faste ansatte Mona Thowsen
(generalsekretær) og Monika Zidonyte (prosjektrådgiver). Ingvild Onstad Helle (programrådgiver)
arbeidet som programrådgiver for TRACE-programmet frem til det måtte avvikles. Hun
bidro i omlegging av organisasjonen etter nye rammebetingelser og ny søknadsprosess.
Arbeidsforholdet opphørte i oktober. I tillegg har Joaquin Zenteno Hopp bidratt på
enkeltprosjekter som konsulent.
Nytt medlem
PWYP Norge fikk gleden av å kunne ønske et nytt medlem velkommen. Norsk Øko-Forum
(NØF) er det nyeste tilskuddet i vårt nettverk. NØF er en tverrfaglig interesseorganisasjon for
ansatte i etater og virksomheter som arbeider mot økonomisk kriminalitet. Foreningen jobber
for økt samarbeid mellom ulike grupper, for på den måten best mulig å bremse utviklingen
av den økonomiske kriminaliteten.

Kunnskapsproduksjon
Grunnlaget for PWYP Norges
arbeid er produksjon av kunnskap
og undersøkelser som stiller til
råde bevis-basert informasjon og
dokumentert praksis for å kunne
forstå og formulere våre argumenter
og foreslå politiske virkemidler.
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I over ti år har PWYP Norge bidratt
med kunnskap om hvordan og hvorfor skattelekkasjer kan skje, hvilke teknikker som blir brukt,
og hvilke åpenhetstiltak kan gjøre noe med hvilke lekkasjer. Vi har delt kunnskapen gjennom
rapporter, briefinger, kronikker, møter, nettsider, nettsaker, høringsinnspill, foredrag, og ved å
arrangere seminarer, debattmøter og konferanser, blant annet.
I 2016 har PWYP Norge avsluttet en tre-årig prosjektavtale med Norad. I den anledning
gjennomførte vi en ekstern evaluering av vårt arbeid.
Hovedfunn på kunnskapsproduksjon:
•		PWYP Norges kunnskapsproduksjonen oppleves som imponerende både i kvalitet og mengde.
•		PWYP Norge er en organisasjon med grundig og solid fagkompetanse om finansiell åpenhet
i utvinningsindustrien.
•		PWYP Norge har oppnådd en respektert posisjon innen et forholdsvis smalt felt organisasjonen
har spesialisert seg på. PWYP Norge har samlet og bygd opp spisskompetanse, og brukt den
til en kunnskapsproduksjon som vurderes som relevant og av høy kvalitet av andre aktører
på dette feltet.

NØF skriver selv dette om hvorfor de velger å bli med i PWYP Norge:
”Foreningen har tradisjonelt jobbet mot den åpenbare skattekriminaliteten, men ser at uetisk
skatteplanlegging også kan gå over mot skattesvik. En ansvarliggjøring av store internasjonale
konserner vil være første steg på veien til forebygging av skattesvik, og sikring av inntekter
til de land der virksomhet drives. Skjev fordeling av verdiene på verdensbasis utgjør en
kontinuerlig trussel mot liv og helse i fattige land, og et solid skattesystem er en forutsetning
for sosial vekst og trygghet. Norsk Øko-Forum ønsker fokus på åpenhet i regnskapene, fordi
dette sikrer sivilsamfunnet innsyn i de mekanismer det internasjonale næringslivet benytter,
og kan eksponere misbruk.”

Energi- og mineralminister, Peter Lokeris, leser gjennom en av de briefingene publisert av
PWYP Norge under debatten i Kampala, Uganda, i 2014. Foto: PWYP Norge
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Informasjonsarbeid

Direkte samarbeide med sivilsamfunnet i Sør

Med konsentrasjon av rikdom følger oppbygning av kapital utenfor det åpne markedet.
Med slike midler kan multinasjonale selskaper og rike individer investere i rådgivningsog lobby-tjenester fra advokater, regnskaps-, eller kommunikasjonsfirmaer for å drive
lobbyvirksomhet på deres vegne. Slik beskyttes og vedlikeholdes privilegier, og åpenhet
eller uønskete regler hindres å bli gjennomført.

Et informert sivilsamfunn er vesentlig for et fungerende demokrati. Men sivilsamfunnet
trenger solid kunnskap for å kunne møte økonomisk hemmelighold og skatteomgåelse.
Like fullt møter sivilsamfunnet motstand når de arbeider for helt legitime krav om åpenhet.
Det krever samarbeid på tvers av grenser. PWYP Norge har samarbeidet med Sør gjennom
TRACE –programmet frem til 2016.

Det er viktigere enn noensinne at uavhengige stemmer fra sivilsamfunnet kan dele
pålitelig og relevant informasjon om hvordan finansielt hemmelighold har konsekvenser
for ulikhet i verden, og hva som kan gjøres med det.

PWYP Norges TRACE program var et skreddersydd program tilbudt til journalister,
sivilsamfunnsorganisasjoner og fagforeninger som arbeidet for finansiell åpenhet i fattige land
med betydelige inntektsmuligheter fra utvinningsindustri. TRACE ble startet som en respons
på etterspørsel blant kolleger fra ressursrike land i Sør om at koalisjoner i nord burde ta mer
ansvar for å utvikle og tilrettelegge for å styrke kapasitet og kunnskap i spørsmål knyttet til
utvinningsindustrien og åpenhet. Vi har gjennomført i alt 4 runder av TRACE- programmet
med programvarighet på et år.

Hva har vi oppnådd?
Nyhetssaker publisert: ............................................................................................................... 510
Videoer publisert: ................................................................................................................................ 142
Norske nyhetsbrev sendt:....................................................................................................... 120
Engelske nyhetsbrev sendt:......................................................................................................10
Mottakere av PWYP Norges nyhetsbrev...................................................... 1380
Følgere på Facebook:................................................................................................................. 2106
Følgere på Twitter:............................................................................................................................... 751

”Organisasjonen
har bidratt tydelig
til å sette finansiell
åpenhet både
på nyhetskartet
og den politiske
dagsorden i
Norge ifølge
intervjuobjekter
i undersøkelse.
beskjedne.”
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Hva har vi oppnådd?
TRACE-deltakere: ............................................................................................................................... 118
Nettverksmøter: .........................................................................................................................................10
Møter mellom politikere og TRACE-deltakere:............................................ 4
Åpen konferanse dager: .................................................................................................................... 4

Hovedfunn fra TRACE-programmet:

• En vesentlig andel av tidligere deltagere oppga til eksterne evaluatorer at TRACEprogrammet har gitt ny forståelse og åpnet nye arbeidsfelter og –måter for dem og
organisasjonene/mediebedriftene de er tilknyttet. Programmet har dermed bidratt til å
løfte åpenhetsagendaen i deltagernes hjemland.
• For mange deltakere er kunnskap som de fikk var helt ny og har bidratt til at både
deltakerne og organisasjonene de er tilknyttet, har endret strategier og arbeidsmåte, i
tråd med PWYP Norges målsettinger.
• Uvisst av hvilken grunn synes programmet å ha vært mest vellykket for de latinamerikanske
deltakerne.

TRACE deltakerne møter Marianne Martinsen, medlem i finanskomiteen for Arbeiderpartiet, i 2013. Foto: PWYP Norge

Hovedfunn på formidling:

• PWYP Norge oppleves som ledende på sitt felt og bidrar tydelig til å sette finansiell åpenhet
både på nyhetskartet og den politiske dagsorden i Norge.
• Samtidig oppleves måten PWYP kommuniserer sin fagkunnskap på som litt tung, det er
krevende å sette seg inn i rapportene.
• PWYP Norge er meget aktive formidlere av fagkunnskap rundt finansiell åpenhet i Norge.
Kunnskapen formidles til politikere, byråkrater, journalister, fagforeninger og investorer.
• PWYP Norge oppleves av de aller fleste som en ledende organisasjon på sitt område.
Organisasjonen har bidratt tydelig til å sette finansiell åpenhet både på nyhetskartet og
den politiske dagsorden i Norge ifølge intervjuobjekter i undersøkelse.

Publish What You Pay Norge

Tusenvis av mennesker fra alle samfunnslag har tatt til gatene i Guatemala for å kreve endring i 2015. Foto: CPR Urbana
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Hva har PWYP Norge gjort i 2016?
PWYP Norge og samfunnseffekt
I løpet av 10 år har PWYP Norge opparbeidet respekt fra en rekke
sentrale institusjoner på feltet. Gjennom målrettet arbeid og faglig solid
kunnskapsproduksjon, har PWYP Norge vært en helt sentral aktør for å
sette land-for-land-rapportering på dagsordenen og for å få gjennomslag for
lovgivning på feltet. Uten PWYP Norge hadde ikke norsk lovgivning vært den
samme.
• PWYP Norge har gjennom sitt arbeid i interessentgruppe til Extractive
Industries Transparency Initiative (EITI) bidratt til å sammenstille syv rapporter
uten avvik.
• Gjennom sitt informasjonsarbeid og kunnskapsproduksjon har PWYP
bidratt til at Norge var ett av de første landende som innførte land-for-land
rapportering.
• Sammen med internasjonale Publish What You Pay nettverket har vi fått på
plass tilsvarende forskriften i EU, USA og Canada.
• PWYP Norge har løftet utviklingen av politikkforslag om utvidet land -for
-land rapportering (ULLR) til å bli en internasjonal prioritering som nå også
internasjonale organisasjoner stiller seg bak og fremmer.
• PWYP Norges lovforslag om utvidet land-for-land rapportering har fått
støtte fra både privat sektor, sivilsamfunnsorganisasjoner, internasjonale
organisasjoner og tanketank. Finansdepartementet har anerkjent PWYP
Norges argumenter som ble sendt til Finansdepartementet i 2016. Les mer
under ”Samfunnseffekt: Politisk endring” på side 11.
• PWYP Norges analyse av tilgjengelig data, samt hvilke data som mangler,
har ført til endring av rapportering hos norske oljeselskaper. Les mer under
”Endring av rapportering hos norske oljeselskaper” på side 12.
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2016 har ikke vært nok som PWYP Norge hadde planlagt. I mars 2016 fikk PWYP Norge et
vesentlig kutt i bevilgningene fra Norad for 2016, redusert avtalen fra en 3-årig prosjektavtale
til en 1-årig avtale, gjennomført en administrativ endring slik at finansieringen flyttes fra posten
”samarbeid med sivilsamfunn i Sør” til ”informasjonsstøtte”.
I løpet av få dager måtte PWYP Norge omorganisere driftsplan fra opprinnelig tenkt 3-årig til
1-årig plan. Grunnet kutt i bevilgningene fra Norad for 2016, ble det ikke noe TRACE-program
2016-2017, slik PWYP opprinnelig hadde planlagt, og en internasjonal og tverrfaglig konferanse
som var opprinnelig planlagt å bli gjennomført i 2019, var gjennomført i 2016.
I 2016 har PWYP Norge fulgt prosessen med å få på plass en utvidet land-for-land rapportering
tett, og lagt premisser for debatt med to kronikker, flere nyhetsartikler, to åpne møter, og en lukket
rundebordsmøte med Finansdepartementet, 3 høringsinnspill, og en 3-dagers internasjonal og
tverrfaglig konferanse. 23 – 24. februar deltok PWYP Norge på PWYP Global Assembly i Lima.
PWYP Norge har laget 19 korte videoer – vlog’er, som presenterte innspill og oppsummeringer
av hva som ble diskutert på Global Assembly.
I 2016 har PWYP Norge fortsatt fulgt opp sitt verv som sivilsamfunnsrepresentant i den
norske EITI-interessentgruppen og deltok 24-25. februar på EITI Global Conference som
representant for sivilsamfunnet i den norske interessentgruppen og hadde hovedansvar
for Norges nasjonalt stand på EITI Global Conference. PWYP Norge har laget 9 Vlog’er som
presenterte analyser og oppsummeringer av noe av det som ble diskutert på EITI Global
Conference. I juni arrangerte PWYP Norge et åpent møte om EITI i Norge og informerte om de
norske sivilsamfunnsorganisasjonenes synspunkter på mainstreaming av EITI.
Grunnet av at det opprinnelige formålet med EITI i Norge anses å være oppfylt og at Olje- og
Energidepartementet har ikke ønsket å gjennomføre andre oppgaver i EITI enn det opprinnelige
formålet, bestemte norsk EITI interessentgruppe i 2016 å søke om å ”mainstreame” EITI. Å
”mainstreame” betyr å bruke eksisterende norske institusjoner og systemer for uavhengig
kontroll av regnskaper. Selve søknaden om å ”mainstreame” EITI i Norge ble ikke utviklet i 2016.
PWYP Norge gjennomførte en spørreundersøkelse hos interessenter som mottar PWYP
Norges nyhetsbrev i mai 2017 med hensikten å evaluere PWYP Norges arbeid i 2016. 100% av
de som svarte på spørreundersøkelsen, svarte at de vurderer PWYP Norges analyser som ble
tilgjengeliggjort i løpet av 2016 som et viktig bidrag for å sikre et godt beslutningsgrunnlag. 84,6%
av svarene kom fra Stortingets – høyt nivå, 7,7% av svarene kom fra sivilsamfunnsorganisasjoner,
1,5% av svarene kom fra fagforeninger, 1,5% av svarene kom fra ansatte i toneangivende og
relevante offentlig institusjoner, mens 4,6% av svarene kom fra andre interessentgrupper
annet. Resultatene av undersøkelsen viser at PWYP Norge har lyktes i sitt differensierte og
strategiske påvirkningsarbeid.

”I mean (PWYP)
Norway you have to
really complement
yourself because you
have been setting the
tax justice agenda
for the last couple
of years. All of your
publications, ”Piping
profits”, all of you
other publications
on tax avoidance,
transfer pricing,
have set the scene
for Publish What You
Pay International. You
have taken quite a bit
of a leadership role.”
Marinke Van Riet, internasjonal direktør i
Publish What You Pay
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Kunnskapsproduksjon
I 2016 gav PWYP Norge ut en briefing om Statoil sin andre land-for-land rapport, og en
rapport om en krig mot uavhengig journalistikk i Ecuador. I forbindelse med konferansen
”Making Transparency Possible” var det satt i prosess arbeid med antologi som skal fremstille
systematisk kunnskap om metoder og teknikker som brukes for å avsløre skatteunndragelse.
PWYP Norge sender stadig inn politiske innspill for å kunne påvirke ulike prosesser. Enten
det er norske prosesser på Stortinget, eller internasjonalt i for eksempel IMF eller OECD. I
2016 har PWYP Norge sendt tre høringsinnspill til Finansdepartementet og ga et muntlig
innspill til Finanskomiteen.
Høringsinnspill: høring om Finansdepartementet forslag om land-for-land rapportering for
skatteformål

25. januar sendte PWYP Norge sitt høringssvar om land-for-land rapportering for skatteformål
til Finansdepartementet. I dette høringssvaret pekte PWYP Norge på at høringen om LLR for
skatteformål (OECDs BEPS prosess) ikke responderer på Stortingets anmodningsvedtak, det
er derfor fortsatt nødvendig at Finansdepartementet styrker LLR forskriften helt uavhengig
av denne høringen.
Høringsinnspill: høring NOU 2016:2 Endringer i verdipapirhandelloven- flagging og periodisk
rapportering. Gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet

2. juni sendte PWYP Norge sitt høringssvar om endringer i verdipapirhandelloven - flagging
og periodisk rapportering - Gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet. I dette
høringssvaret støttet PWYP Norge opp et forslag at det er Finanstilsynet som får tilsynsansvar
for land-for-land rapportering.
Høringsinnspill: høringen i Finanskomiteen om Prop. 120 L (2015-2016), Endringer i ligningsloven

14. juni kom PWYP Norge med 5-minutters muntlig innspill på høring om “Endringer i
ligningsloven (land-for-land- rapportering til skattemyndighetene)” arrangert av Stortingets
Finanskomité. PWYP Norge advarte i innspillet om at den informasjonen OECDs BEPStiltaket ber om gjør tiltaket uegnet og irrelevant som instrument fordi den ikke fremskaffer
den nødvendige informasjonen for formålet, som er å beskytte skattegrunnlaget mot
overskuddsflytting.
Høringsinnspill: Høring om endringer i forskrift om land-for-land-rapportering

14. november sendte PWYP Norge sitt høringssvar om endringer i forskrift om land-for-land
rapportering for regnskapsformål. I dette høringssvaret pekte PWYP Norge på at høringsnotatet
inneholdt enkelte sterke forbedringer, men de samme forbedringene pulverisertes - i samme
høringsnotat - ved å pålegge begrensninger og bruke formuleringer og begreper som gir
vid tilgang til å omgå nevnte forbedringer.
PWYP Norge fikk massiv støtte for argumentene i sitt innsendte høringsinnspill fra en rekke
andre høringsinstanser blant annet Finans Norge, hovedorganisasjon for finansnæringen
i Norge som representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte, Global
Financial Integrity, en amerikansk tenketank, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund
og Norsk Journalistlag. PWYP Norge og de andre høringsinstansene fikk dermed styrket
forskriften ørlite gjennom krav knyttet til bruk av unntaksregler.
14
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I 2016 sendte PWYP Norge tre høringsinnspill.

Samfunnseffekt: Politisk endring
PWYP Norge utviklet idéen og rapporteringsløsningen for en utvidet-land-for
land-rapportering (ULLR). Vi la frem de første diskusjonsnotatene i 2010 og den
første rapporten om hvordan rapporteringen kunne gjennomføres i 2011.
Gjennom mange år har PWYP Norge løftet utviklingen av politikkforslag om utvidet
land-for-land rapportering (ULLR) til å bli en internasjonal prioritering som nå
også internasjonale organisasjoner stiller seg bak og fremmer. PWYP Norges
lovforslag utvidet land-for-land rapportering (ULLR) har fått støtte fra over en halv
million fagorganiserte i Norge, KLP, Norges største livsforsikringsselskap, utenriksog forsvarskomiteen, Miljøpartiet De Grønne, Telemark AUF, SV, Finans Norge,
Global Financial Integrity, Norsk Økoforum, og flere sivilsamfunnsorganisasjoner.
PWYP Norge har gjennom mange år bidratt med betydelig kunnskap og innspill til
endringer i politikkutforming. I 2016 viste Finansdepartementet i sitt høringsnotat
– Endringer i forskrift om land-for-land rapportering at høringsforslaget inneholdt
elementer fra forslag spilt inn fra sivilsamfunn, herunder Publish What You Pay
Norway (PWYP Norge). PWYP Norges spørsmål og innspill til Finansdepartementet
har vært i rimelig grad korrekt angitt i høringsnotatet. Flere av PWYP Norges
innspill har medført sterke forbedringer i forslaget i høringsnotatet.

Publish What You Pay Norge
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Endring av rapportering hos norske oljeselskaper
PWYP Norge har analysert Statoils rapporteringer over tre år. Etter at PWYP Norges
analyse av Statoil sin land-for-land rapport for 2014 viste at det har blandet inn
tall fra nedstrømsvirksomheten, sendte Truls Wickholm (Ap) et skriftlig spørsmål
til Finansminister Siv Jensen (Frp) der han spurte om Finansdepartementet vil
kreve at Statoil må rapportere på nytt. Selskapet fulgte ikke reglene i forskriften
da de leverte sin første land-for-land rapportering. PWYP Norges analyse gav
grunnlag for og medførte medieoppslag og Stortingsdebatt.
PWYP Norges bruk av data i sin argumentasjon, og oppmerksomheten som fulgte
med i media, gjorde at Statoil endret sin rapportering påfølgende regnskapsår.
PWYP Norges analyse av Statoils LLR for 2015 viste at Statoil kunne lett ha
rapportert på et meningsfullt åpenhetskrav, kalt utvidet land-for-land rapportering,
på én side.
PWYP Norges analyser har vist at selskapene har per i dag allerede rapportert for
to regnskapsår, både 2014 og 2015, med betydelige svakheter i rapporteringen,
svakheter som PWYP Norge har dokumentert helt fra forskriften ble innført 20.
desember 2013 og har ført til endringer i Statoils rapportering land for land.

Statsadvokat Morten Eriksen i Økokrim, viser til utvidet land-for-land rapportering som et viktig tiltak mot
informasjonshindringene på Skatteflukt-seminar for Stortingets finanskomité i 2016. Foto: PWYP Norge

Rapport: ”The war against the Ecuadorian press”
Briefing: ”Det Statoil rapporterte og det Statoil burde ha rapportert”

Sammendrag:
- Statoil rapporterte på minimum åpenhets krav, kalt
land-for-land rapportering, på en halv side i sin
bærekraftsrapport for 2014.
- PWYP Norge viser at Statoil kunne lett ha rapportert
på et meningsfullt åpenhetskrav, kalt utvidet landfor-land rapportering, på en side.
- Når selskaper kan presentere sin land-for-land
tilstedeværelse på en side, hvorfor vil ikke politikere
kreve det av selskaper?

Sammendrag på engelsk:
- A political system formed to dominate nongovernment-favored media.
- Secrecy around the process to select key people
in institutions with influence in the formation and
application of media laws.
- An aggressive propaganda strategy designed to
silence any critical voice.
Rapporten er skrevet av en ecuadoriansk journalist
Christian Zurita Ron. Rapporten er utgitt på engelsk
og spansk og er tilgjengelig på pwyp.no.

Briefingen er skrevet av Frian Aarsnes/PWYP Norge.
Briefingen er gitt ut på norsk og engelsk og er tilgjengelig
på pwyp.no

16

Publish What You Pay Norge

Publish What You Pay Norge

17

2016 | Informasjonsrapport med regnskap

I den 34 sider lange rapporten ”The war against the Ecuadorian press” beskriver Christian
Zurinta Ron den totalitære politikken som den ecuadorianske regjeringen har ført mot
pressefriheten. Han mener at gjennom de siste ti årene av den såkalte «Revolución
Ciudadana» (Borgerrevolusjonen), har president Correa kjempet mot alle journalister
som skriver kritisk om hans regjering.
Zurita Ron ledet i 2008/09 et journalistisk graveprosjekt som avslørte at broren til presidenten
var investor i selskaper som hadde kontrakter med regjeringen for 600 millioner dollar. Det er
ikke lovlig for presidentens familiemedlemmer å inngå en kontrakt med regjeringen. Men broren
til president Correa fant likevel en mer anonym løsning – å bruke postboksselskap i Panama.
Etter graveprosjektet skrev de to gravejournalistene Juan Carlos Calderón V. og Christian
Zurita Rón en bok ”El Gran Hermano” (”Storebroren) om korrupsjon og kapitalflukt i
utvinningsindustrien. Tittelen henspiller på Fabricio Correa, storebroren til presidenten i
Ecuador, Rafael Correa.
Etter utgivelsen av boka saksøkte presidenten selv, Rafael Correa, de to journalistene
for 10 millioner amerikanske dollar for “æreskrenkelse”. Dommen som nå foreligger
og som sier at de skal betale 2 millioner i tillegg til saksomkostninger, er ruinerende for
journalistene, og bidrar til at få, om noen, i fremtiden tør uttale seg kritisk om forvaltningen
av naturressursene i Ecuador.
Christian Zurita Ron var deltaker i TRACE programmet i 2010-11, og brukte blant annet
kunnskap han hadde tilegnet seg herfra i sitt arbeid.
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Hver nyhetsartikkel i Plan V er vanligvis lest i gjennomsnitt av 60.000 lesere, noe
som gjør den blant de mest leste online nyhets aviser i Ecuador. Mange av de
nyhetssakene har eksponert korrupsjon i landet, som har blitt ett av de største
skandalene i landet, som for eksempel regjeringens hemmelige forhold med
kinesiske eller brasilianske selskaper. I tillegg, ble alle nyhetsartiklene knyttet til
korrupsjon og gruveindustrien delt 90 ganger i gjennomsnitt på Facebook, med
en rekkevidde på nettverk over 100.000 mennesker. Artiklene var en viktig del av
den kontroversielle debatten rundt opposisjonens kamp mot regjeringen og dens
beslutning om en økonomi basert på utvinningsindustri. Dette var nytt i Ecuador, da
tidligere debatter om finansiell åpenhet tradisjonelt handlet om den private sektor.
President Correa blir særlig utenfor eget land ansett som en svært progressiv leder og
har i stor grad promotert egne prestasjoner. PWYP Norges støtte til Plan V var viktig
fordi, i motsetning til positive fremskritt for finansiell åpenhet, har den ecuadorianske
regjeringen på mange måter opptrådt undertrykkende overfor journalister i eget
land. Plan V har opplevd et negativt politisk press fra President Correa, som har
hatt en autoritær holdning til lokale medier. President Correa gjennomførte et nytt
sett av lover for å utøve press mot organisasjoner, private selskaper og journalister
som ikke var enige i hans politiske agenda.
Les mer om kampen mot uavhengig journalistikk i Ecuador i PWYP Norges rapport:
”The war against the Ecuadorian press”.

Kamp mot uavhengig journalistikk og
skatteunndragelse i Ecuador
Samtidig som ecuadorianere stemte i presidentvalg i februar 2017, stemte de også i
folkeavstemning om bruk av skatteparadiser. Folkeavstemning, også kjent som den
”etiske pakten” er verdens første folkeavstemning som spør befolkingen i et land om
deres folkevalgte politikere skal kunne ha kapital i skatteparadiser. Folkeavstemning viste
at ecuadorianere sa nei til at folkevalgte politikere kunne ha kapital i skatteparadiser.
Det betyr at offentlige tjenestemenn og folkevalgte som har kapital i skatteparadiser
i løpet av ett år bør tilbakeføre slik kapital, eller fratre sin stilling.
Til tross for usikkerhet rundt hvordan dette kan gjennomføres i praksis, er dette et
resultat av Ecuadors skattepolitikk, kjent som en av de mest vellykkede i verden grunnet
den store økningen av skatteinntekter. I 2008 lagde Ecuador en ny grunnlov som burde
ha styrket landets skattesystem. Den nye grunnloven uttalte at oljeinntekter bare kunne
brukes til investeringer og ikke til økt forbruk, noe som forpliktet regjeringen til å kreve
mer skatt. I tillegg, og som en del av denne utviklingspolitikken, er Ecuador leder av
en lobbykampanje for opprettelsen av en FN-skatteorganisasjon som skal jobbe for å
kjempe mot skatteparadiser og ulovlig kapitalflukt i hele verden.
PWYP Norge støttet Plan V, en uavhengig nettavis spesialisert på å skrive om
skatteunndragelse i utvinningsindustri og menneskerettigheter i Ecuador, til å belyse
problemstillingene. Hensikten med støtten var å bidra til mer kunnskap og en nyansert
debatt i Ecuador om finansiell åpenhet i utvinningsindustrien. Gjennom samarbeid med
en frivillig organisasjon, ”Fundación Ciudadanía y Desarrollo”, har Plan V publisert til
sammen 55 nyhetsartikler i 2016. Av disse var 20 artikler om finansiell åpenhet, fire om
virkninger av utvinningsindustri, syv om ytringsfrihet, og 24 om menneskerettigheter
og rettferdig fordeling.
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President i Ecuador Rafael Correa river opp en avis ”La Hora”. Foto: Presidencia de la república, fra http://www.planv.
com.ec/historias/politica/ costuras-la-camisa-fuerza-contra-medios/pagi- na/0/5, dato 9. juli 2014
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PWYP Norge deltar på PWYP
Global Assembly 2016 i Lima.
PWYP Norge har laget 19 VLOG
videoer som presenterer analyser
og oppsummeringer av hva som
har skjedd og var diskutert på
disse dagene.

PWYP Norge deltar på EITI Global
Conference 2016 i Lima. PWYP
Norge har hovedansvar for
Norges nasjonalt stand på EITI
konferansen. PWYP Norge har
laget 9 VLOG videoer som
presenterer analyser og
oppsummeringer av hva som har
skjedd og var diskutert på disse
dagene.

4. MAI

14. JUNI

13. JULI

Sammen med KLP organiserte
PWYP Norge et lukket
rundebordsmøte med
Finansdepartementet om BEPS
vs ULLR. Møtet var organisert
under Chatham House Rule. Til
sammen var det 26 mennesker
som deltok på møtet.

Kronikken ”Blir du med på et
ran om du blir spurt?” skrevet
av Frian Aarsnes, styreleder i
PWYP Norge, ble publisert på
Bistandsaktuelt sin nettside og
handler om Norfunds bruk av
skatteparadiser.

Mona Thowsen holder
innlegg på høring om
"Endringer i ligningsloven
(land-for-landrapportering til
skattemyndighetene)"
arrangert av Stortingets
Finanskomité

Mona Thowsen holder et innlegg om utvidet land-for-lad rapportering på
uformelt møte organisert av EPSU (European Public Service Union) i Brussels
med hensikten å koordinere arbeid for å oppnå ekte LLR.

KLP OG PWYP NORGE INVITERER aktører som
har relevant berøring til Base Erosion and Profit
Shifting (BEPS) og utvidet land-for-land rapportering
(ULLR) på sitt arbeidsfelt til et rundebordsmøte med
Finansdepartementet om BEPS vs ULLR.

22. – 23. FEBRUAR

24. – 25. FEBRUAR

11. APRIL

Hensikten med møtet er å samle relevante interessenter i feltet for å bedre forstå hvilken informasjon som vil fremkomme
gjennom de to ulike sporene og åpenhetsmekanismene BEPS og ULLR, og dele kunnskap, informasjon, relevante og
nødvendige kommentarer og vurderinger, samt at vesentlig informasjon og relevante avklaringer er kjent for ulike interessenter
før ferdigstillelse av høringsnotat. Dette kan bidra til at alle interessenter har bedre tilgang til samme informasjon i forkant av
Finansdepartementets kommende høring om LLR, ha en aktiv og åpen dialog om de to åpenhetsmekanismene og bidra godt
informert i kommende høring.
Bakgrunnen for møtet er at et samlet Storting før sommeren i fjor ble enige om å styrke forskriften for LLR for ytterligere å
synliggjøre uønsket skattetilpasning. Siden da har Finansdepartementet sendt ut en ny høring om OECDs BEPS forslag. Det
gjenstår å følge opp Stortingets anmodningsvedtak for LLR.
Møteformat: Rundebordsmøte har Chatham House Rules https://www.chathamhouse.org/about/chatham-house-rule,
hvilket betyr at deltakerne er frie til å bruke informasjonen mottatt, men at ingen utsagn, verken fra talere eller deltakere, skal
tillegges identifiserende identitet eller tilhørighet.

Elefanten i rommet
– Hvordan kan finansiell
åpenhet finansiere utvikling?

Dato: 11. april fra kl. 14-16.
Sted: KLP, Dronning Eufemias gate 10, Oslo
Vennligst meld fra om du kommer på epost til: monika.zidonyte@pwyp.no
Agenda og innledere:
•
•
•
•
•
•

Velkommen, Jeanett Bergan, KLP
Introduksjon, Mona Thowsen, PWYP Norge
Innlegg om BEPS og LLR, Trude Steinnes-Sønvisen, Finansdepartementet v/ Skattelovavdelingen
Innlegg om LLR etter regnskapslovgivningen, Alexander Behringer, Finansdepartementet v/Finansmarkedsavdelingen
Innlegg om BEPS vs. ULLR, Frian Aarsnes, PWYP Norge
Diskusjon

9. MAI
Kronikken ”Investorer og
skatteparadiser” skrevet av
Frian Aarsnes, styreleder i
PWYP Norge, ble publisert på
Bistandsaktuelt sin nettside.
Kronikken kom som et svar på
Kjell Rolands kronikk kalt
“Lavmål i skatteparadisdebatten” hvor Kjell Roland
skriver at han ønsker å
"avslutte videre diskusjonen
med PWYP”.

Torsdag 10.mars kl. 16:30-18:30
Auditoriet på Fredssenteret, Tromsø

JUNI
PWYP Norge publiserte
briefingen ”Det Statoil
rapporterte og det Statoil
burde ha rapportert” og
visste at Statoil kunne lett
ha rapportert på et
meningsfullt
åpenhetskrav, kalt ULLR.

2. JUNI
PWYP Norge arrangerte åpent
møte om EITI i Norge i
forbindelse med at EITI har
styremøte i Oslo. Et sentralt
spørsmål for PWYP Norge er:
Hva skal være veien videre for
EITI her i Norge? Til sammen
var det ca 40 mennesker som
deltok på møtet.

SAIH Tromsø arrangerer seminaret i samarbeid med PWYP Norge.

10. MARS
PWYP Norge deltar som innleder
på informasjonsmøte i
Universitetet i Tromsø. PWYP
Norge hjalp til SAIH Tromsø med
forberedelser og utarbeiding av
konsept og fokus. PWYP Norge
hadde stand på UiT sammen med
SAIH Tromsø på formiddagen
samme dag for å reklamere for
informasjonsmøte og øke fokus
på tematikken.

12. APRIL

26. AUGUST

5. OKTOBER

Fagforbundet og PWYP Norge
arrangerte politisk salong
«Velferd, ulikhet og nødvendig
åpenhet», med fokus på at
multinasjonale selskaper kan
organisere seg vekk fra ansvar
de ikke ønsker både når det
gjelder skatt og
arbeidsgiveransvar, og med
store konsekvenser for den
enkelte og samfunnet. Til
sammen var det rundt 60
deltakere på møtet.

I samarbeid med Fagforbundet
arrangerte PWYP Norge
koordineringsmøte ifm med
høringsnotat om ULLR. Til sammen
var det 8 organisasjoner som deltok
på møtet.

12. DESEMBER

Meet investigative journalists from all over the world
who will share their challenges and advices

I samarbeid med flere
organisasjoner
arrangerer PWYP
Norge åpent møte på
Litteraturhuset med
gravejournalister fra
hele verden ”The art
of exposing a rich
thief”.

WHEN:

Monday, 12th of
December, 19:00
WHERE:

Litteraturhuset
(House of Literature)
Sign up at pwyp.no

7. NOVEMBER
PWYP Norge underviser
Changemaker om LLR og ULLR.

FINANCED BY:

HOSTED BY:

13. – 14. DESEMBER
I samarbeid med flere
organisasjoner
arrangerer PWYP
Norge internasjonal og
tverrfaglig konferanse
”Making Transparency
Possible” med 35
speakers fra 19 land.

Multinational companies: How to reveal their secrecy,
corruption, and tax avoidance? What tools can nationstates use when faced with systemic avoidances?

When:
13th - 14th December
Where:
Oslo and Akershus
University College
and Applied Sciences
(HiOA), Oslo

FINANCED BY:

HOSTED BY:

22. SEPTEMBER
Mona Thowsen holder en
presentasjon for deltakerne
ved School of Civic Education
på oppdrag fra NUPI.

DESEMBER
Rapport ”The war against Ecuadorian press” ble
ferdigstilt. I den 34 sider lange rapporten beskriver
Christian Zurita Ron den totalitære politikken som den
ecuadorianske regjeringen har ført mot pressefriheten.

Mona Thowsen holder en
foredrag for deltakerne ved
School of Civic Education hos
NUPI.
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Høringsfrist for land-for-land
rapportering for skatteformål
(OECDs BEPS prosess).
-PWYP Norge har levert et
høringssvar og arrangert
koordineringsmøter sammen
med andre
sivilsamfunnsorganisasjoner. I
dette høringssvaret peker
PWYP Norge på at høringen
om LLR for skatteformål ikke
responderer på Stortingets
anmodningsvedtak, det er
derfor fortsatt nødvendig at
Finansdepartementet styrker
LLR forskriften helt uavhengig
av denne høringen.

Den europeiske
revisjonsforeningen ba om
innspill på hvordan
selskapsrapporteringen skal
holde tritt med den
utviklingen av økonomiske
realiteter og samtidig møte
behovet hos et bredere
publikum av interessenter.

Rasmus Hansson (MDG)
fremmer representantforslag
om et norsk initiativ til en
internasjonal konvensjon om
økonomisk åpenhet.

Finanstilsynet
får tilsynsansvar for landfor-land
rapporteringen.

Truls Wickholm (AP) sendte en interpellasjon til Finansministeren som ble
behandlet i et møte den 23. mai. I sin interpellasjon spurte Truls Wickholm om
statsråden vil legge full åpenhet til grunn i sitt forslag, og vil hun legge opp til
harmonisering av de to LLR-regelverkene.
-Knut Falk Qvigstads (MDG) innspill i interpellasjonen påpekte at selskapene kan
fortsette som før med OECDs BEPS-tiltak (også kalt LLR til skattemynidghetene) og
utfordret til finansministeren at regjeringen må følge opp Stortingets målsetting
om ULLR.

PWYP Norge sendte sitt
høringssvar om Endringer i
verdipapirhandellovenflagging og periodisk
rapportering-Gjennomføring
av endringer i
rapporteringsdirektivet til
Finansdepartementet.

Europakommisjonen har
beordret Apple til å betale
13 milliarder euro i skatt til
Irland. Det tilsvarer 120
milliarder norske kroner.
Irland nekter å ta imot.

Høringsfrist for endringer i
forskrift om land-for-land
rapportering. PWYP Norge
har levert et høringssvar og
arrangert
koordineringsmøter
sammen med andre
sivilsamfunnsorganisasjoner.
-I sitt høringssvar mente
PWYP Norge at
Finansdepartementet har
foreslått å beskytte
skatteparadiser. PWYP
Norges argumenter fikk
massiv støtte fra andre
høringsinstanser.

Finansdepartementet
fastsatte endringer i forskrift
om land-for-landrapportering (LLR) for
regnskapsformål, uten at
Stortinget har behandlet
saken.
-PWYP Norge mente at
Stortingets
anmodningsvedtak om
"synliggjøring av uønsket
skattetilpasning" ikke er
tilstrekkelig fulgt opp av
Finansdepartementet.

APRIL
Finanskomitéen har skrevet
en anmerkning til
oppfølgingen av
anmodningsvedtaket om en
styrket land-for-land forskrift
til kontroll- og
konstitusjonskomitéen.

21. APRIL
Rasmus Hansson
(MDG) stiller skriftlig
spørsmål om
finansministeren vil
fremme et
høringsnotat om LLR
under regnskapsloven
§ 3-3d i løpet av
Stortingets vårsesjon i
Stortinget til
Finansdepartementet.

30. SEPTEMBER:

14. JUNI

27. JUNI

Finanskomiteen holder en åpen høring i saken om endringer i ligningsloven, og
OECDs BEPS-forslag, såkalt ”land for land rapportering til skattemyndighetene” i
Prop. 120 L (2015-2016), Endringer i ligningsloven.
-PWYP Norge deltok på høringen med 5-minutters kommentar og advarte derfor
om at den informasjonen OECDs BEPS-tiltaket ber om gjør tiltaket uegnet og
irrelevant som instrument fordi den ikke fremskaffer den nødvendige
informasjonen for formålet, som er å beskytte skattegrunnlaget mot
overskuddsflytting.

SEC (Securities and Exchange
Commission) i USA vedtok en
regel som krever
ressursutvinningsforetak for å
avsløre betalinger som de gjør
til myndigheter for den
kommersielle utviklingen av
olje, gass og mineraler.

Finansdepartementet sendte
på høring forslag til enkelte
endringer i forskrift om lan-forland-rapportering.
-I hørings forslag anerkjente
Finansdepartementet til PWYP
Norges argumenter som ble
sendt til Finansdepartement i
forrige innspill.
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Andre publikasjoner
Generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen, skrev en artikkel ”LLR er ikke LLR” som
ble publisert i en bok ”Skjult – Skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold”, 2. utgave.
Utgiver av boken er Tax Justice Network – Norge. Hensikten med boken er å presentere
en generell innføring i tematikken og en oversikt over aktuell forskning på området.
Debattmøter

PWYP Norge arrangerer debattmøter for å skape mer og bedre kunnskap om
årsakssammenhenger mellom finansielt hemmelighold og bærekraftig utvikling. PWYP
Norge har arrangert flere møter i 2016.
”Elefanten i rommet- hvordan kan finansiell åpenhet finansiere utvikling?”, 10. mars

Dette informasjonsmøtet ble hold på Universitetet i Tromsø og ble arrangert av Studentene
og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) Tromsø i samarbeid med PWYP Norge.
Møtet hadde som mål å belyse hvorfor finansiell åpenhet er viktig og hvordan den kan
finansiere utvikling. Målgruppen for dette møtet var studenter.
Før møtet var PWYP Norge og SAIH Tromsø på stand på universitetet for å presentere
faktaheftet ”Ignoring the elephant in the room”, snakke om finansiell åpenhet med studenter
og rekruttere studenter til å delta på et informasjonsmøte. Dette gjorde vi for å engasjere
flere studenter i tematikken og belyse temaet for de som ikke kjenner til det fra før av.

PWYP Norge var tilstede på Universitet i Tromsø sammen med SAIH Tromsø for å engasjere studenter i kampen for
finansiell åpenhet i 2016. Foto: PWYP Norge
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Rundebordsmøte med Finansdepartementet om BEPS vs. ULLR, 11. april
KLP og PWYP Norge inviterte aktører som har relevant berøring til Base Erosion and Profit
Shifting (BEPS) og utvidet land-for-land rapportering (ULLR) på sitt arbeidsfelt til et lukket
rundebordsmøte med Finansdepartementet.
Hensikten med møtet var å samle relevante interessenter i feltet for å bedre forstå hvilken
informasjon som vil fremkomme gjennom de to ulike sporene og åpenhetsmekanismene
- BEPS og ULLR, og dele kunnskap, informasjon, relevante og nødvendige kommentarer
og vurderinger, samt at vesentlig informasjon og relevante avklaringer er kjent for ulike
interessenter før ferdigstillelse av høringsnotat. Dette skulle ha bidratt til at alle interessenter
har bedre tilgang til samme informasjon i forkant av Finansdepartementets kommende
høring om LLR, ha en aktiv og åpen dialog om de to åpenhetsmekanismene, og bidra til god
informasjon i kommende høring.
Møtet var organisert under Chatham House Rule. Til sammen var det 26 representanter fra
offentlig institusjoner, privat sektor og sivilsamfunnsorganisasjoner.
”Hva er veien videre med EITI i Norge?”, 2. juni
Dette møtet ble arrangert i forbindelse med at EITI hadde styremøte i Oslo. Et sentralt spørsmål
for PWYP Norge var: Hva skal være veien videre for EITI her i Norge?
Norge har produsert EITI rapporter i åtte år uten avvik. Samtidig er det kommet flere krav i
EITI og flere land er med. PWYP Norge ønsket derfor å invitere til en diskusjon om hva som
bør være veien videre for åpenhetsinitiativet. Hva er inkludert i den nye EITI standarden?
Vil noe av dette påvirke beslutningen om å ”mainstreame” EITI i Norge? Finnes det andre
åpenhetsmekanismer vi burde arbeide frem for å sikre en mer åpen og ansvarlig forvaltning
av oljeressurser? Kan åpenhetsinitiativene komme i konflikt med hverandre eller vil de utfylle
hverandre?
Representanter fra sivilsamfunn, Faith Nwadishi fra Nigeria, Cielo Magno fra Filippinene og
Moses Kulaba fra Tanzania, diskuterte hva muligheter og utfordringer er for sivilsamfunn i
EITI og på hvilke områder Norge bør være en leder.
Ana Carolina Gonzales Espinosa fra Universidad
Externado de Colombia delte sin erfaring med
kontrakt åpenhet i Colombia, Christian Fredrik
Michelet fra Michelet & Co. presenterte hvorfor
kontraktåpenhet er viktig og hvordan det gjøres
i Norge, Carine Smith Ihenacho fra Statoil
presenterte selskapsperspektiv i forbindelse med
kontraktåpenhet. Jonas Moberg og Sam Bartlett fra
EITI International Secretariat forklarte om hvordan
mainstreaming utfolder seg i praksis i Norge. Guro
Slettemark fra Transparency International Norway
kom med en kommentar om hva det neste blir
for EITI i Norge. Mona Thowsen fra PWYP Norge
presenterte en annen mekanisme for åpenhet –
utvidet land-for-land rapportering som kan sikre en
mer åpen og ansvarlig forvaltning av oljeressurser.
Daniel Kaufman fra Natural Resource Governance
Institute kommenterte på utfordringer og muligheter
for EITI i fremtiden og rollen av land som Norge.

Generalsekretær i PWYP Norge, Mona
Thowsen, holder foredrag på et åpent møte
om EITI i Norge. Foto: PWYP Norge
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Politisk salong: ”Velferd, ulikhet og nødvendig åpenhet”, 26. august
Dette møtet ble arrangert på Håndverkeren Kurs-og konferansesenter sammen med
Fagforbundet. Målet med møtet var å diskutere tiltakene som kan virke mot det som ble vist
gjennom Panama-avsløringene. Møtet var arrangert i forbindelse med at høringen om loven
som kan hindre det, utvidet land-for-land rapportering (ULLR), skulle straks ut på høring.
Roger Heimli fra politisk ledelse i Fagforbundet understreket viktigheten av å skape en folkelig
debatt. Erik Fjærli fra Statistisk Sentralbyrå ga en innføring i inntektsulikhet i Norge. Fjærli
vektla blant annet rollen offentlige tjenester har i å utjevne fattigdom og viste eksempler.
Morten Eriksen, førstestatsadvokat for Økokrim, vektla den positive konsekvensen av skatt i
sin presentasjon på politisk salong. Truls Wickholm fra Arbeiderpartiet etterspurte offentlig
press for å presse åpenhetsagendaen videre. Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP
Norge, forklarte forskjellen mellom de ulike prosessene som blir omtalt som land-for-land
rapportering, og viste forskjellen mellom land-for-land-rapporteringen i regnskapsloven og
land-for-land rapportering for skatteformål i ligningsloven. Vi mener utvidet land-for-land
rapportering er et tiltak som er nødvendig, sa Fanny Voldnes, leder av samfunnsøkonomisk
enhet i Fagforbundet.
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”Making Transparency Possible”, 13.– 14. desember
Konferansen ”Making Transparency Possible” ble arrangert på Høgskole i Oslo og Akershus
(HIOA) i samarbeid med Fagforbundet, SKUP, HiOA og UiO ESOP. Målet med konferansen
var å sette fokus på at de som prøver å få innsyn risikerer mye: journalister som bidrar til
viktige avsløringer kan bli tiltalt, fengslet og kanskje drept. Konferansen var fullpåmeldt en
dag før arrangementet.
Varslere, professorer, direktører og
undersøkende journalister fra fire
kontinenter var blant dem som fylte PWYP
Norges tre arrangementet dager (ett
kveldsmøte med gravejournalister og to
fulle konferansedager) i midten av desember,
2016. 31 foredragsholdere og panel deltakere
bidro til nye perspektiver på velkjent tematikk,
med blant annet beretninger om arbeidet
med Panama Papers, debatter om varslere skal beskyttes eller arresteres, og historien om
hvordan Ivan Velasquezs antikorrupsjonsarbeid felte hele den guatemalske regjeringen.
Dag 1 handlet om hvordan hemmelighold, korrupsjon og skatteunngåelse kan avsløres. Hvilke
metoder og teknikker brukes? Hva er konsekvensene for forskere, journalister, varslere,
fagforeninger og sivilsamfunnsorganisasjoner når de forsøker å få tilgang til informasjon? Hvilke
hindre møter de i arbeidet for å få innsyn? Hvilken betydning har åpenhet for demokratiet?
Dag 2 handlet om årsakene til problemene og hindre for endring: Hvilke tiltak kan sikre
offentligheten tilstrekkelig innsyn om hva som foregår? Hvordan får vi kunnskap om verdiene
som flyttes ulovlig gjennom ulike mekanismer? Hva skal til for at kunnskapen fører til endring?
Beskyttelsen av varslere i Norge er ikke god nok, fastslo journalist Siri Gedde-Dahl i debatt med
professor Elisabeth Eide. Journalist John Lloyd og generalsekretær i Norsk redaktørforening,
Arne Jensen, diskuterte om hvordan forholdene for gravejournalistikken kan forbedres.
Debatten fulgte etter Jensens innlegg om 10 bud for å øke innsynet, åpenheten og tilgangen til
viktig informasjon. I salen satt Raphaël Halet, en av LuxLeaks-varslerne som risikerer mange
år i fengsel for å ha lekket informasjon om Luxemburgs tilrettelegging for unndragelse av skatt.
Undersøkende journalister fra 14 land gav innsikt i hvordan mange av dem har samarbeidet
transnasjonalt i store gravesaker som strekker seg over flere land. Dette har særlig blitt
relevant etter store lekkasjer, slik som Panama Papers, Lux Leaks og Swiss Leaks.

Roger Heimli fra politisk ledelse i Fagforbundet innledet møte med å understreke viktigheten av å gjøre debatten om
pengestrømmer og hvor de tar veien til en folkelig debatt. Foto: PWYP Norge

Koordineringsmøte i forbindelse med høringsnotat om utvidet LLR, 5. oktober
Fagforbundet og PWYP Norge inviterte til et koordineringsmøte i forkant av innspill til høringen
om utvidet land-for-land rapportering. Gjennom møtet var det presentert kort bakgrunn, status
og innhold av høringen, og diskutert hvilke punkter var de viktigste for organisasjoner. Siste
delen handlet om strategi og koordinering av videre innsats i forbindelse med høringen. Til
sammen var det 8 organisasjoner som deltok på møtet.
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De store linjene ble også trukket. Økonomiprofessor Kalle Moene, jusprofessor Beate Sjåfjell,
og økonomiprofessor John Andrew McNeish var blant dem som debatterte globale maktskifter,
hvilken rolle folket får når de settes opp mot store multinasjonale selskaper, og hva som kan
gjøres når lovverket hindrer innsyn og rett til informasjon.
Etter konferansen sendte PWYP Norge en spørreundersøkelse til alle som hadde meldt seg
på konferansen. 90% av de som svarte på undersøkelsen, svarte at de har tilegnet seg ny
kunnskap på konferansen, og 90% svarte at de kan bruke den nye kunnskapen på jobben.
Etter konferansen kom det flere nyhetsartikler i media som fokuserte på mulige
årsakssammenhenger til manglende finansiell åpenhet. Les mer under ”Oppmerksomhet
i media” på side 19.

Jon Lomøy, direktør i Norad, Tina Søreide,
professor i NHH, Jon Vea, tidl. ambassadør
i Angola og rådgiver i NHO og Frian Aarsnes,
styreleder i PWYP Norge og leder i Econ
Oil Management, diskuterer Norges rolle i
kampen for finansiell åpenhet.
Foto: Rose Korol v/ PWYP Norge

”The PWYP Norway
conference was like
taking a course in
night vision. It is one
of the most important
career-enhancement
exercises I have taken
as a journalist. The only
proper way to say thank
you would be to apply
the knowledge gained
in Oslo in tracking and
exposing beneficial
owners at the end of a
long chain.”
Emmanuel Mayah, editor at Premium Times

” A very valuable
conference, putting
light on topics where
changes are necessary.”
Petter Håndlykken, Skattedirektoratet
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Informasjonsarbeid
Som en del av konferansen arrangerte PWYP Norge workshop for gravejournalister og
et åpent møte med gravejournalister ”The art of exposing a rich thief” på Litteraturhuset
den 12. desember.
De som kom på møtet fikk høre om hva som skjedde da den britiske journalisten, Claire
Rewcastle Brown, fikk 227,000 e-post fra en tidligere ansatt ved Petro Saudi, hvordan
den nigerianske journalisten Joshua Olufemi greide å oppdage tusen milliarder dollar i
underskudd i statskassen. Den islandske journalisten Johannes Kristjansson delte sine
erfaringer fra å stenge seg inne på en hytte i den islandske ødemarka for å uforstyrret
kunne arbeide med Panama Papers uten at noen fikk nyss i hva han drev med. Kristjanssons
avsløringer av den islandske statsministerens private investeringer førte til at statsministeren
senere gikk av. Liknende historier finner vi i Armenia, Sør-Afrika, Malaysia, Nigeria,
Guatemala og Ecuador.
Les mer om workshopen under ”Samarbeid med Sør” på side 22.

Å delta aktivt i samfunnsdebatten er en viktig målsetting for PWYP Norge. Vi har fått
oppmerksomhet for våre viktigste saker gjennom 2 kronikker og flere medieoppslag gjennom
2016. 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 2016 har det vært viktig for PWYP Norge å legge press på politikerne for å få innført utvidet
land-for-land rapportering. Som en av de norske organisasjonene som har jobbet lengst og
tettest med temaet og lovforslaget, sitter vi på innsikt og kunnskap som få andre har tilgang
til. Derfor er det viktig for oss å nå ut til allmennheten med disse opplysningene.
Kronikker
Kronikken ”Blir du med på et ran om du blir spurt?” skrevet av Frian Aarsnes, styreleder i
PWYP Norge, ble publisert i Bistandsaktuelt 4. mai 2016. Dette innlegget avhørte Norfunds
bruken av skatteparadiser. Bruken av skatteparadiser er påviselig skadelig for land som
forsøker å skape utvikling gjennom etablering av virksomhet og skattlegging av aktivitet
(overskuddsskatt), ressurser (ressursrenteskatter), marked (merverdiavgift og skatt på
personlig arbeidsinntekt) eller kapital (ulike former for beskatning), skrev Aarsnes i kronikken.
Kronikken ”Investorer og skatteparadiser” skrevet av Frian Aarsnes, styreleder i PWYP Norge,
ble publisert i Bistandsaktuelt 9. mai 2016 og kom som et svar på Kjell Rolands kronikk
kalt “Lavmål i skatteparadis-debatten” hvor Kjell Roland, Norfunds direktør, skriver at han
ønsker å “avslutte videre diskusjonen med PWYP”. Debatten om skatteparadiser kommer
ikke til opphøre å eksistere selv om Norfunds Kjell Roland gjerne skulle ønske det. Jeg lar
det være opp til leserne å vurdere hva som er lavmål i skatteparadis-debatten, skrev Frian
Aarsens i innlegget.

Skattedirektør Hans Christian Holte, riksrevisor Per Kristian Foss og Økokrimsjef Trond Eirik Schea diskuterer i panelet
om hvor uavhengige er kontrollinstitusjoner i Norge. Foto: Rose Korol v/ PWYP Norge
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Oppmerksomhet i media
I 2016 har PWYP Norge fått en rekke oppslag i media. I tillegg har PWYP Norge blitt brukt
som ekspertkilde i ulike saker. Noe som også er viktig for at vi skal få gjennomslag for våre
viktigste saker.
Det var til sammen 16 nyhetsartikler i nasjonale medier hvor PWYP Norge var sitert eller
gitt bakgrunnsinformasjon, og en artikkel i internasjonal media. ”Poderão as empresas
petrolíferas financiar a corrupção em Angola?” saken av Deutsche Welle ble publisert på
dw.com 15. april 2016 og inneholdte et intervju med generalsekretær i PWYP Norge Mona
Thowsen om Statoil og Angola.
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• Juristkontakt skrev to store saker fra konferansen: Flere av konferansens talere ble sitert i
”Lekket ukjente skatteavtaler”: varsleren Halet, advokaten Lefebvre, journalisten Strozyk.
Den ble publisert 25. januar 2017. Saken ”Korrupsjonsjegeren” om den colombianske
dommeren Ivan Velasquez sitt arbeid mot korrupsjon i Guatemala ble publisert 25. januar
2017.
• Novaya Gazeta publiserte en sak og intervju med Raphaël Halet, en av varslerne i Lux Leaks
saken: ”Для моих детей я теперь как Спайдермен и покемон в одном лице” (”For barna
mine er jeg som både pokemon og spiderman kombinert i en”). Saken var skrevet av Anna
Baidakova, den russiske journalisten som deltok på konferansen ”Making Transparency
Possible” og ble publisert på novayagazeta.ru den 9. januar 2017. Anna Baidakova har
intervjuet Raphaël Halet under konferansen ”Making Transparency Possible”. Novaya
Gazeta er en russisk avis som er godt kjent i Russland for sin kritiske og undersøkende
dekning av politiske og sosial saker i Russland.

Alle sakene oppfylte målet vårt om å peke på mulige årsakssammenhenger til manglende
finansiell åpenhet. Den siste var også med på å gi Sør en stemme som aktive aktører i stand
til å forandre sine samfunn. Vi nådde ut til en av våre hovedmålgrupper.

I forbindelse med konferansen ”Making Transparency Possible” var det flere oppslag i media
som fokuserte på mulige årsakssammenhenger til manglende finansiell åpenhet.
• Journalisten skrev en større sak om redaktør Tsedale Lemma ”Etiopisk redaktør: Vi tar
risiko hele tiden”. Den ble publisert 14. desember 2016. Artikkelen omtalte vilkårene for
undersøkende journalistikk i Etiopia.
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• NTB publiserte konferanseprogrammet til sine mediekunder/aviser og TV på en intern
kalender. Dette sørget i hvert fall for at programmet vårt kom ut til en av hovedmålgruppene
våre – journalister.
• Medier 24 publiserte programmet til forkonferansen på sin kalender på nettsiden, og
uttrykte også interesse for journalister fra Sør, men trakk seg i siste liten da de oppdaget
at konkurrenten, Journalisten, hadde kommet dem i forkjøpet.
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PWYP Norge på nett

PWYP Norge er tilstede på fem digitale kanaler: Facebook, Twitter, YouTube, vårt ukentlige
nyhetsbrev og vår egen nettside pwyp.no. Vi skriver nyhetssaker som vi legger ut på nettsidene
våre. Disse sakene blir samlet opp i et norsk nyhetsbrev som sendes ut omtrent to ganger
i måneden, og saker som handler om de viktigste politiske prosesser i Norge er oversatt
til engelsk og sendes ut til vårt internasjonale nettverk omtrent to ganger i året. Det er
rundt 1400 mottakere på nyhetsbrevet vårt. Det er rundt 170 flere enn i 2015. Til sammen
har PWYP Norge sendt ut 16 nyhetsbrev i 2016.
I 2016 arbeidet PWYP Norge videre med utvikling
av kunnskapsportalen på våre nettsider. Hensikten
med kunnskapsportalen er å bidra til økt kunnskap
om årsakssammenhenger ved å tilgjengeliggjøre
og dele kunnskap på en brukervennlig måte. Vi
presenterer kunnskap i forskjellige formater slik
at en kan velge et format som passer best: videoer
fra konferanser, kronikker, rapporter, briefinger,
foredragsmateriell i pdf format, høringsinnspill.
Målgruppe for kunnskapsportal er de som er
allerede kjente med tema og ønsker seg utdype
og/eller oppdatere kunnskap, følge politisk
utvikling av viktigste saker.

På YouTube-kanalen vår legger vi ut egenproduserte filmer fra blant annet våre egne
arrangementer. Disse blir igjen formidlet gjennom de andre kanalene. I 2016 publiserte
PWYP Norge en animasjonsvideo som ble laget med utgangspunkt i faktaheftet ”Ignoring the
elephant in the room” på engelsk og på spansk. PWYP Norge publiserte også 37 Vloger, hvorav
28 var fra PWYP Global Assembly 2016 og EITI Global Conference i Lima og som presenterte
analyser og oppsummeringer av hva som har skjedd og var diskutert på disse dagene, 7 fra
konferanse ”Making Transparency Possible”. I tillegg publiserte PWYP Norge 27 videoer fra
konferanse ”Making Transparency Possible”.

• 10. mars arrangerte SAIH Tromsø i samarbeid med PWYP Norge informasjonsmøte om
finansiell åpenhet og finansiering for utvikling. Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP
Norge, holdt en presentasjon om hvordan finansiell åpenhet kan finansiere utvikling.
• 11. april arrangerte KLP sammen med
PWYP Norge et lukket rundebordsmøte
med Finansdepartementet og andre interessenter. Mona Thowsen, generalsekretær
i PWYP Norge, og Frian Aarsnes, styreleder
i PWYP Norge, holdt presentasjon om forskjeller mellom BEPS-forslaget og utvidet
land-for-land rapportering og konsekvenser av de to tiltakene.
• 12. april holdt Mona Thowsen, general
sekretær i PWYP Norge, en presentasjon
for deltakerne ved School of Civic Education i Oslo på oppdrag fra NUPI (Norsk
Utenrikspolitisk Institutt).
• 2. juni arrangerte PWYP Norge et åpent
møte om EITI i Norge. Mona Thowsen,
generalsekretær i PWYP Norge, holdt en
presentasjon om status av utvidet landfor-land rapportering i Norge.
• 13. juli holdt Mona Thowsen, general
sekretær i PWYP Norge, et innlegg om
utvidet land-for-land rapportering på et
uformelt møte organisert av European
Public Service Union i Brussels.

Vi bruker alle plattformene for å oppnå god synergieffekt, og det gir et godt grunnlag for å
nå ut til et bredt publikum.

Generalsekretær i PWYP Norge Mona Thowsen forklarte forskjellen mellom de ulike
prosessene som blir omtalt som land-for-land rapportering under politisk salong
“Velferd, ulikhet og nødvendig åpenget”. Foto: PWYP Norge

PWYP Norge har også satt i gang arbeid med digital
opplæringshefte om finansiell hemmelighold.
Hensikten med digital opplæring er å forklare hva
problemet er, hvorfor det er et problem, omfang av problemet, presenterer eksempler og
tiltak mot problemet. Målgruppe for denne opplæringssiden er de som ikke er kjente med
tema, men er interesserte. Det er planlagt at opplæringsside lanseres rundt rapporteringstid.
Vi legger ut de fleste sakene på våre konti på Facebook og Twitter. På Facebook har vi
rundt 2100 følgere. PWYP Norge har fått rundt 500 nye følgere på Facebook i løpet av
2016. I tillegg til å nå ut med våre nyhetssaker, er Facebook en viktig kanal for å engasjere
følgere. Vi annonserer for arrangementer, lager arrangementer og kommer med direkte
oppfordringer. På Twitter har vi litt over 750 følgere. Det er rundt 100 flere enn i 2015.
I tillegg til å twitre egne saker, kommer vi med krav til politikere, viser støtte til andre
organisasjoner og engasjerer oss i saker.
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PWYP Norge som foredragsholder
Som en del av det arbeidet PWYP Norge gjør for å spre informasjon og kunnskap om finansiell
åpenhet i utvinningsindustrien holder vi også foredrag og presentasjoner ved ulike anledninger.
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• 26. august arrangerte Fagforbundet i samarbeid med PWYP Norge politisk salong ”Velferd,
ulikhet og nødvendig åpenhet”. Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge, holdt
en presentasjon om den norske prosessen med åpenhets tiltak, utvidet land-for-land
rapportering, og hvorfor ULLR er nødvendig.
• 22. september holdt Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge, en presentasjon
for deltakerne ved School of Civic Education i Beograd på oppdrag fra NUPI (Norsk
Utenrikspolitisk Institutt).
• 7. november holdt Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge, en presentasjon med
hensikten å undervise representanter av Changemaker om land-for-land rapportering i
Norge.
Samarbeid med sivilsamfunn i Sør
PWYP Norge har spilt en aktiv pådriver- og rådgiverrolle gjennom et samarbeid med
endringsaktører i Sør, for å endre politikk både i Sør og i Nord ved å dele tilgang til politikere,
endringsaktører og politiske prosesser, kunnskapsproduksjon, arena for erfaringsutveksling
og læring for eksperter på tematikken i Nord og i Sør i flere år.
Grunnet kutt i bevilgningene fra Norad for 2016, ble det ikke noe TRACE-program 2016-2017,
slik PWYP opprinnelig hadde planlagt. PWYP Norge prøvde å finne andre former for samarbeid
med sivilsamfunn i Sør. Etter at PWYP Norge har klaget på Norads beslutning om å ikke
finansiere PWYP Norges TRACE-program fikk PWYP Norge godkjennelse og finansiering til å
invitere gravejournalister fra Sør til å delta på konferansen ”Making Transparency Possible”.
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I samarbeid med NUPI inviterte PWYP Norge også fem deltakere fra Russland til å delta
både på konferanse og workshopen. Deltakelse av de russiske journalister var finansiert av
NUPI. Det var et resultat av flere årlig samarbeid med NUPI. NUPI har invitert PWYP Norge
flere ganger til å holde foredrag til deltakere ved School of Civic Education (tidligere Moscow
School of Civic Education) om finansiell hemmelighold siden 2014.

”The chosen topic for the seminar is very important
and relevant not only for developing but for developed
countries as well. The invited speakers were wellinformed and knowledgeable in their respective fields.”
Marina Guryeva, Deputy Director of Innovation Centre of the National Research University - Higher School of Economics.

PWYP Norge mener at et informert sivilsamfunn er et styrket
sivilsamfunn, det er det som gjør demokrati, realisering av
menneskerettigheter, og fattigdomsbekjempelse mulig.

Vi inviterte 10 journalister fra Sør for å delta på konferanse ”Making Transparency Possible”. I
tillegg ble det arrangert i samarbeid med professor Roy Krøvel fra Høgskolen i Oslo og Akershus
en workshop for gravejournalister. Til sammen var det 23 journalister fra 13 land som deltok
på workshopen. Hensikten med workshopen var å dele sin erfaring som gravejournalist og
sette i gang arbeid med publikasjon om gravejournalistikk i Sør.

Gravejournalister Selay Marius Kouassi fra Elefantkysten, Emmanuel Onyee Mayah fra Nigeria og Johannes
Kristjansson fra Island deltar i workshopen arrangert i samarbeid med Roy Krøvel, professor i journalistikk i HiOA.
Foto: Rose Korol v/ PWYP Norge
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Nøkkeltall i PWYP Norge i 2016
Inntektskilder i PWYP Norge i 2016
1 %
7 %

Kostnader i PWYP Norge i 2016
5 %

2 %

5 %

9 %

11 %
Drift

Inntekter fra frivillige bidrag fra tilsluttede
organisasjoner
Adm.bidrag til prosjekter

27 %

Multinasjonale konserner og skattlegging.
Avsløringer, metoder og tiltak
Andre inntekter

Lønn
Kontorkostnader

46 %

87 %

Multinasjonale konserner og skattlegging.
Avsløringer, metoder og tiltak

Adm. tilskudd
Ubrukte midler, avsatt

Inntekter fra frivillige bidrag fra tilsluttede organisasjoner
Adm.bidrag til prosjekter
Multinasjonale konserner og skattlegging.
Avsløringer, metoder og tiltak
Andre inntekter
Sum inntekter

275 000,00
211 031,38

1

3 583 000,00
61 377
4 130 408,38

3

2

4

Hva viser diagrammet?
1. Inntekter fra de tilsluttede organisasjonene er vesentlig viktig for å sikre en minimumsdrift for kampanjen,
men er ikke i seg selv nok til å sikre et driftsgrunnlag. Inntektene er frivillige, variable og usikre.
2. Administrasjonsbidraget på 5% til prosjekter fra Norad.
3. Norad er per 2016 viktigste finansieringskilde. Vi arbeider kontinuerlig med å finne andre inntektskilder og har
ytterligere gjort det enkelt å støtte oss finansielt gjenonom SMS-løsning som vi aktivt fremmer.
4. Vi arbeider kontinuerlig med å finne andre inntektskilder. Det er utfordrende. (De fleste virksomheter gir uttrykk
for at de støtter opp om arbeidet vi gjør, men at de ønsker å støtte musikalske talenter, idrettsstjerner eller barn,
noe som er upolitisk og “ufarlig”. PWYP Norge har holdt foredrag som PWYP Norge har fått betaling for.

Drift
Kontor
Andre adm.kostn.	
Sum driftskostnader
		
Drift
Multinasjonale konserner og skattlegging.
Avsløringer, metoder og tiltak
Lønn
Kontorkostnader
Adm. tilskudd
Ubrukte midler, avsatt
Sum prosjektkostnader
Sum kostander
		
Underskudd 2016
Egenkapital fra 2015
Resultat til egenkapital 2016

368 127,88
107 608,19
475 736,07
475 736,07

10

1 214 708,01
2 054 713,86
80 282,61
211 031,38
380 564,14
3 941 300,00
4 417 036,07

11

286 627,69
1 840 629,04
1 554 001,35

17

12
13
14
15
16

18
19

Hva viser diagrammet?
10. Posten består av kontorkostander kr. 368 127, 88 og andre administrasjonskostnader kr. 107 608,19.Lønnskostnader
er fordelt på tilvirkingen av prosjekt.
11. Finansiert med støtte fra Norad
12. Finansiert med støtte fra Norad
13. Finansiert med støtte fra Norad
14. Tilskuddet fra Norad inkluderer et administrasjonsbidrag til dekning av indirekte kostnader (administrative
kostnader). Inntil 7% av tilskuddet kan brukes til formålet, og beregnes ut fra faktisk forbruk.
15. Midler avsatt for ferdigstilling av igangsatt prosjekt. Avhenger av utfall av svar på klage på Norads avslag var ikke
kalrt på rapporteringsrtidspunkt.
16. Sum prosjektkostnader. Av totalkostnader er kr. 2 054 713,86 lønnskostnader (inkluderrer også noe
konsulenthonorarer på prosjekter) og kr. 312 828 i reisekostnader (inkludert reisekostnader for sivilsamfunn i Sør til
konferansen).
17. Årets ”resultat” er et underskudd fordi PWYP Norge totalt fordi PWYP Norge har bidratt med 10% av vår egenkapital
inn i finansieringen av prosjektet for Norad. Fra og med andre halvdel 2016 fikk PWYP Norge beskjed om at
administrasjonstilskuddet måtte brukes på administrative prosjektkostander.
18. Egenkapitalen er PWYP Norges buffer for ”høyrisikoperioder” mellom finansiering fra Norad og for å ivareta våre
juridiske og økonomiske forpliktelser overfor ansatte.
19. ”Resultatet”, i den grad en not for profit organisasjon kan snakke om det, utgjør ved utgangen av 201 kr. 1 554 001,35.
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Frivillige medlemsbidrag til PWYP Norge i 2016
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Frivillige medlemsbidrag i PWYP Norge i 2015

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
spesialkunnskapmed erfaringer på et særskilt og spesialisert tema som går på tvers av
fagdisipliner i en global kampanje.
For at organisasjoner skal kunne påvirke institusjonene og politikken som legger til rette
for at tapping av skattegrunnlaget er det nødvendig for organisasjonene å koble seg på et
globalt nettverk og bygge opp spesialisert kunnskap. PWYP Norge arbeider på et særlig
område der det er nødvendig å kombinere dyp spesialkunnskap med erfaringer over tid på
et særskilt og spesialisert tema.
De tilsluttede organisasjonene har sakte, men sikkert økt siden oppstarten og består i dag
av 20 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. Gå gjerne inn på våre nettsider under
“tilsluttede organisasjoner” og les hva hver enkelt organisasjon skriver om hvorfor de er
tilsluttet oss.

Hva viser diagrammet?

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 kan endre seg over tid i takt med deres eget
inntektsgrunnalg. Inntektskilden har vært vedlikeholdt over tid, men er variabel og usikker
fra år til år.

1) 		Diagrammet forklarer hvilke prosentvise bidrag vi har fått av tilsluttede organisasjoner, og andre
bidrag.
2)		 Medlemsbidragene er basert på et frivillig medlemsbidrag etter en fordelingsnøkkel vedtatt av
årsmøtet 2008. Med utgangspunkt i et årsmøtevedtak som Kirkens Nødhjelp koordinerte i 2008
bidrar medlemmene med graderte beløp etter en fordelingsnøkkel som skulle være basert på
størrelsen på organisasjonene. De som er tilsluttet betaler fra 2500 (de aller minste) til 100 000 (de
aller største)

		

Vi er derfor svært takknemlige for alle som har mulighet til å bidra finansielt for å drive
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 per i dag som kan gi et minimumsgrunnlag for drift.
Det er også et positivt signal i seg selv at organisasjonene i fellesskap slutter opp omkring
arbeidet med egne midler.

Tilsluttede organisasjoner som bidro med økonomisk støtte i 2016

Fellesrådet For Afrika

kr 5 000

Samtidig setter vi også veldig stor pris på støtten fra dem som ikke har mulighet til å bidra
finansielt, men som gir moralsk støtte til arbeidet.

Forum For Utvikling og Miljø

kr 5 000

Det er utfordrende å mobilisere andre finansieringskilder for den typen arbeid vi gjør for å
bekjempe korrupsjon og kapitalflukt.

Kfuk-Kfum Global

Amnesty International Norge

kr 15 000

Caritas Norge

kr 15 000

Fagforbundet

kr 75 000

Industri Energi
Kirkens Nødhjelp/ Norwegian Church Aid

kr 10 000
kr 5 000

Redd Barna

kr 15 000

Regnskogfondet

kr 15 000

Stiftelse WWF Verdens Naturfond

kr 15 000

Transparency International Norge
Sum frivillige innbetalinger fra tilsluttede organisasjoner i 2016

Publish What You Pay Norge

-

Plan Norge

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)
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kr 100 000

kr 275 000

Publish What You Pay Norge
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Publish What You Pay Norge er den norske delen av det
globale Publish What You Pay-nettverket som består av
over 800 organisasjoner fra over 70 land. Vi arbeider for
større finansiell åpenhet i utvinningsindustrien, slik at
ressursrike land, både fattige og rike, kan få tilgang til
egenkapital for utvikling som fremmer en bærekraftig
framtid, demokrati og menneskerettigheter.
Publish What You Pay Norge
Brugata 1
0186 Oslo
post@publishwhatyoupay.no
www.publishwhatyoupay.no
Organisasjonsnummer: 997 534 077

