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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 
rundt 800 sivilsamfunnsorganisasjoner fra 70 land, hvorav de fleste er rike på naturressurser . 
Den internasjonale kampanjen ble startet i 2002 . Den norske avdelingen ble opprettet i 
2006 . Alle nasjonale koalisjoner er autonome og prioriterer ut ifra nasjonale politiske og 
økonomiske kontekster . PWYP Norge har spilt en særlig rolle i å bygge bro mellom åpenhet 
om naturressurser og skatterettferdighet . Vi har i dag 20 tilsluttede organisasjoner som 
støtter opp om vårt arbeid i Norge . 

PWYP Norges formål 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 medvirke til utvikling av 
institusjonelle og internasjonale åpenhetsmekanismer, regelverk og holdninger som sikrer 
åpenhet i utvinningsindustrien, både nasjonalt og internasjonalt . 

Våre forslag til tiltak er enten delvis innført (utvidet land for land rapportering I Norge), eller 
helt innført (derivater i egen skattebase i Kenya) .

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 . Flere av våre politikkforslag blir diskutert i kjernen av norsk politikk, 
og det har ved flere anledninger vært løftet inn også i EU . I 2019 ble det også løftet inn i FN . 
Det er imidlertid et så krevende arbeid i seg selv at det kunne vært et heltidsarbeid, bare det .

Hvordan arbeider PWYP Norge? 
For å nå FNs bærekraftsmål innen 2030 må utviklingsland mobilisere egne inntekter gjennom 
økt skatteinngang .

Land mister skatteinntekter på en rekke ulike måter . Mange land gir store skattefritak til 
internasjonale selskaper, de preges av manglende regelverk for åpenhet og utsettes for 
omfattende skatteomgåelser, de kan ha dårlige systemer for skatteinnkreving og korrupsjon 
kan være omfattende .

Mangel på innsyn og standardisert informasjon er en demokratisk utfordring både globalt 
og nasjonalt . Det krever økonomiske, politiske og juridiske tiltak . 

Det er kun et informert og krevende og bredt sivilsamfunn som gjør et demokrati mulig . 
Da trengs kunnskap om finansielt hemmelighold og om handlingsalternativer i møte med 
multinasjonale selskapers skatteomgåelse . 

PWYP Norge utvikler og formidler kunnskap om hvor lekkasjene skjer, hvilke teknikker som 
brukes, hvilke mekanismer som virker sammen, hvordan det blir gjort mulig, hvem som 
legger til rette for skatteomgåelse, hvordan det kan være mulig å oppdage at det skjer, og 
hvilke åpenhetstiltak som kan motvirke hvilke typer lekkasjer og problemstillinger .

Organisasjonsstruktur og styring 
Publish What You Pay Norge driver virksomhet som en ideell forening og er registrert i 
Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 997 534 077 . Foreningen er en nasjonal 
avdeling av den globale Publish What You Pay-kampanjen, og følger medlemsprinsipper 
som til enhver tid gjelder for den globale kampanjen .
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Organisasjonen har lokaler i Brugata 1 i Oslo . Virksomheten har fokus på tverrgående 
tema som kjønnsbalanse og tar miljøbevisste valg i tjenester og leverandører . Vi legger til 
rette for fleksitid, ferieavvikling og preventive og helsefremmende tiltak for variasjon av 
arbeidsstilling og arbeidsmåter og det er stor grad av autonomi, handlingsfrihet, samarbeid 
og ansvar for oppgaver . 

- 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 .2019 bestod styret av Barbro Auestad (områdeansvarlig i Industri Energi), 
Beate Ekeløve-Slydal (politisk rådgiver i Amnesty International Norge) og Fanny Voldnes 
(leder av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet) . Frian Årsnes gikk den 30 . oktober 
over i en stilling i Skatteetaten . Som følge av overgangen måtte han trekke seg fra styret, 
og dermed også som styreformann, fra om med 30 . oktober 2019, da det ikke er forenelig 
med den nye jobben . Beate Slydal er nå konstituert styreleder . Styret valgte Beate Slydal 
som konstituert styreleder inntil ny styreleder blir valgt . Årsmøtet den 28 . november 2019 
godkjente Beate som ny konstituert styreleder inntil ny styreleder blir valgt . Styret har 
siden oppdatert føringer for ny styreleder og laget en liste over ønskelige kandidater til et 
slikt frivillig verv .
- Sekretariat: Per 31  .12  .2019 bestod sekretariatet av to fast ansatte; Mona Thowsen 
(generalsekretær) og Kristina Moreno Lie Hagen (prosjektrådgiver) . Gen . sekr . var i 
foreldrepermisjon deler av året .

Hva har PWYP Norge gjort i 2019? 
En viktig satsning i perioden 2018 - 2019 har vært et gravejournalistisk prosjekt med et 
lite, spesialisert team av internasjonale gravejournalister  . Hensikten med prosjektet 
er å undersøke og avdekke bruk av skatteparadiser i konsernstrukturene hos noen av 
de største olje og gruveselskapene og tech-selskapene i verden  . Prosjektet løper over 
perioden 2018- 2019  . I 2019 arbeidet PWYP Norge videre sammen med de internasjonale 
gravejournalistene . Det innsamlede materialet har resultert i en database med tilhørende 
visualiseringer, som blant annet viser kompleksitet og grad av hemmelighold i selskapene . 
Gjennom 2019 har vi arbeidet videre med en rapport om funnene, og rapporten med 
databasen er planlagt lansert i 2020  . En annen viktig satsning har vært et målrettet og 
strategisk politisk arbeid og møtevirksomhet opp mot politiske partier, ungdomspartier, og 
kommuner . Der vi tidligere brukte tid på å beskrive og forklare tiltaket ULLR, har møtene 
i stor grad nå endret form til å diskutere hvordan tiltaket kan innføres og benyttes på best 
mulig måte, samt andre tiltak .

I begynnelsen av 2020 ble det klart at COVID-19 viruset ville påvirke våre prosjekter . Høyning 
av risikonivået i Norge, EU og FN og resten av verden, samt «nedstengning» av samfunnet, 
førte til utsettelser og avlysninger av store konferanser og flere seminarer . Det er stor 
usikkerhet i hele verden hvordan dette vil påvirke oss fremover i tid . Imidlertid vil etter all 
sannsynlighet kunne gjennomføre alle våre prosjekter i 2020, tilpasset den nye situasjonen . 
Blant annet ser vi på løsninger for heldigitalisering av konferanser . Tematisk blir evnen til 
at land kan mobilisere egne skatteinntekter enda viktigere enn tidligere . WHO viste at 100 
land taper større beløp på grunn av skatteomgåelser enn det de har som helsebudsjetter .
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Kunnskapsproduksjon
Et annet viktig satsingsområde i 2019 har vært det daglige arbeidet med formidling av 
kunnskap og påvirkningsarbeid for å fremme nasjonale og internasjonale standarder 
knyttet til åpenhet i utvinningsindustrien . I mer enn ti år har PWYP Norge arbeidet med 
kunnskapsproduksjon, formidling og påvirkningsarbeid . Et langsiktig perspektiv, kontinuitet 
over tid og daglig oppfølging har vært vesentlige elementer i oppnåelse av PWYP Norges 
mål . Økt finansiell åpenhet i Norge kan på sikt bidra til bærekraftige utviklingseffekter i 
fattige land . 

PWYP Norge mener at åpenhet og beskatning av multinasjonale foretak på linje med 
innenlandske foretak er to av fundamentene som mangler for at samfunnet kan få på 
plass de andre tingene som må til for å realisere FNs bærekraftsmål, enten det er bedre 
vilkår for enkeltmennesker, mer likeverdige samfunn eller en mer bærekraftig verden . 

PWYP Norge publiserte i 2019 en næringsveileder særlig 
rettet mot nettopp næringslivet . Vi har i mange år hatt en 
god dialog med næringslivet, og ser at mange fremdeles 
ikke vet at det eksisterer tiltak som kan innføres og hvordan 
næringslivet kan bidra positivt til å oppnå bærekraftsmål 
ved å støtte åpenhetstiltak . I rapporten forklarer vi at Utvidet 
land-for-land-rapportering (ULLR) er et tiltak for å likestille 
alle bedrifter og sørge for at nøkkeltall rapporteres for hvert 
enkelt land hvor selskapet har tilstedeværelse . Grunnlaget 
for rapporteringen må være finansregnskapet - noe annet 
alternativ for rapportering gir ikke tillitvekkende informasjon 
til samfunnet . For å gi mening må opplysningene rapporteres 
slik de inngår i konsernregnskapet - før eliminering . 
Elimineringer må derfor rapporteres separat .
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Vi publiserte også en sammendragsrapport om hvorfor 
åpenhet og beskatning av multinasjonale selskap, på 
linje med innenlandske skattebetalere, er viktig for 
konkurransen i næringslivet . Vi forklarer hvordan tre enkle 
skattemekanismer er de eneste som trengs for å likestille 
beskatning av multinasjonale selskaper med nasjonale 
selskaper . De tre mekanismene er presise, da de retter 
seg mot bestemte transaksjonsklasser og er ikke basert på 
parametere eller estimater . Et hvilket som helst land kan ta 
i bruk disse mekanismene da de kun medfører endringer 
i den interne skattekoden . Mekanismene er unike, fordi 
ingen land som vedtar dem vil utnytte eller påvirke andre 
lands skattegrunnlag

Antologien Making Transparency Possible: An Inter discipli-
nary Dialogue ble utgitt i samarbeid med Norad og Norges 
forskningsråd ved Finansmarkedsfondet og bygger på 
en rekke konferanser de siste årene . I første del av boka 
forteller gravende journalister om arbeidet for å avsløre 
korrupsjon og finansflukt . Varslere i noen av de mest kjente 
sakene forteller sin historie, mens advokater og revisorer 
forklarer hva som må gjøres med lovverket . Den andre delen 
av boka består av analyser av korrupsjonsavsløringer og 
illegitim finansflyt . Forfatterne belyser tema som verdien av 
gravejournalistikk, nye journalistiske metoder, mangelfull 
beskyttelse av varslere og utdanning av gravejournalister .

Denne boka passer for alle som er interesserte i 
illegitim finansflyt, men passer spesielt for journalister, 

journaliststudenter og journalistikklærere som ønsker å forstå hva som trengs for å avdekke 
mekanismene i skjulte, globale finansstrømmer .

Antologien er utgitt på Cappelen Damm Akademisk som en vitenskapelig Open Access-bok . 
Alle kapitlene, og boka som helhet, kan fritt leses og lastes ned . Boka er publisert under 
Creative Commons rettighetslisens CC BY-NC 4 .0 .

Forfattere er Frian Årsnes, Mahima Achuthan, Kristine Aghalaryan, William Bourdon, 
Behlül Çalışkan, Lina Chawaf, Antoine Deltour, Elisabeth Eide, Ingrid Fadnes, Raphaël 
Halet, Birgitte Kjos Fonn, Johannes Kr . Kristjansson, Amélie Lefebvre, Simona Levi, Craig 
McKune, Karl Ove Moene, Ryan Powell, Jenik Radon, Nandini Ravichandran, Anya Schiffrin, 
Tina Søreide, Petter Slaatrem Titland, Rodrigo Véliz Estrada, Roy Krøvel og Mona Thowsen . 
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PWYP utviklet «Diskusjonsnotat om utvidet land- for-
land rapportering som offentlig innkjøpskriterium for 
norske kommuner» . Aktiviteten med diskusjonsnotat om 
utvidet land-for-land rapportering som krav i innkjøpsrutiner 
på kommunalt nivå ble opprinnelig utelukket i 2019 av 
kapasitetshensyn . Imidlertid var det så stor etterspørsel 
etter notatet både fra lokalpolitikere, fagforeninger og 
organisasjoner at vi valgte å utvikle dette i perioden 2019, 
samtidig som vi nedprioriterte aktiviteten «analytiske 
nyhetssaker» .

Diskusjonsnotatet beskriver formålet med å bruke utvidet 
land-for-land-rapportering som et krav i offentlige 
anskaffelser . Hensikten er å likestille selskaper med og 
uten interne grenseoverskridende transaksjoner og å bedre 

kontrollen med det offentliges ressurser og sikre mer kostnadseffektiv kontroll . PWYP 
Norge ønsker at diskusjonsnotatet skal brukes som et grunnlag for en dialog omkring 
hvordan kravet kan tas inn i norske kommuner . 

PWYP Norge ønsket innspill på diskusjons notatet 
og inviterte til en 60-dagers kommentar periode 
våren 2019, samtidig som vi aktivt hentet inn 
innspill . Konkurranseutsetting av tjenester var en 
aktuell sak for Stortinget . Diskusjonsnotatet tok 
utgangspunkt i at når det er det offentliges penger 
som benyttes, må vi stille krav som gjør det mulig 
å følge hva pengene blir brukt til . 

Vi gjennomførte i den forbindelse flere møter 
med finansbyråd for offentlig anskaffelser i Oslo 
kommune for å presentere diskusjonsnotatet 
og ba dem vurdere ULLR som en del av ny 
anskaffelsesstrategi i Oslo kommune . Vi har 
også hatt samtaler med representanter for Viken 
Fylkeskommune om samme tema . 

I mangel av at tiltaket utvidet land-for-land rapportering er korrekt innført på nasjonalt nivå, 
(sist oppe til avstemming 12 .12 .18), så er det fullt mulig for kommuner å ta tiltaket i bruk 
på kommunalt nivå . Det er mulig å innføre utvidet land-forland-rapportering (ULLR) som 
et krav i offentlige anbudsprosesser . ULLR som krav i offentlige anskaffelser kan gjøre en 
fremtidig anbudsprosess bedre og hindre skandaler i framtiden . ULLR kan i tillegg til å gi 
økt åpenhet også bidra til å være et vern mot et useriøst arbeidsliv, der enkelte selskaper 
konkurrerer på ansattes lønn og arbeidsvilkår mens eiere selv kan ta ut profitt gjennom 
strukturer i skatteparadiser . 

Fokus har vært at kommuner kun skal innhente opplysninger de trenger, hvordan kommuner 
kan nyttiggjøre seg av informasjonen, hvilke type innkjøp det er mulig å bruke Utvidet- 
land-for-land -rapportering på, og hvordan kommunen kan følge opp informasjonen og 
bruke den i sine risikoanalyser . 

Innspillene ble tatt inn i en revidert utgave av notatet, som deretter vil bli utviklet videre til 
en veileder for skatteparadisfrie kommuner som vil bli publisert i 2020 .
Notatet er skrevet av Mona Thowsen/PWYP Norge .

1

Diskusjonsnotat om utvidet land-for-land rapportering som offentlig innkjøpskriterium for norske kommuner

Publish What You Pay Norge

Diskusjonsnotat om
utvidet land-for-land 
rapportering som offentlig 
innkjøpskriterium for 
norske kommuner.
• Kjenner du noen som jobber med offentlige anskaffelser i norske 

kommuner? Eller noen som kan ha meninger om dette?

• Utvidet land-for-land-rapportering kan brukes som et krav i 
norske kommuner for å likestille selskaper med og uten interne 
grenseoverskridende transaksjoner og for å bedre kontrollen med 
det offentliges ressurser og sikre mer kostnadseffektiv kontroll

• Send dine kommentarer på diskusjonsnotatet til post@pwyp.no 
innen 20. mai 2019

April 2019 - Skrevet av Frian Aarsnes og Mona Thowsen
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PWYP Norge skrev i februar 2019 et brev til Finans-
departementet, med kopi til medlemmene i Finanskomiteene 
hvor vi tok utgangspunkt i Granavolden-plattformen som ble 
etablert i forbindelse utvidelsen av Regjeringen . I plattformen 
tok Regjeringen sikte på å 1) Sikre skattegrunnlaget ved å 
unngå uthuling, og 2) Forebygge overskuddsflytting for å 
sikre skattegrunnlaget og være en pådriver internasjonalt 
for langsiktige og prinsippbaserte fellesløsninger mot 
skatteomgåelse . Dette dannet et godt grunnlag for et 
målrettet og strategisk arbeid for politiske møter gjennom 
hele 2019 . Gjennom 22 politiske møter gjennom året lyktes 
vi å ha en dialog med alle politiske partier på Stortinget, 
samt de fleste ungdomspartiene om våre forslag til åpenhet 
både gjennom eksisterende og nye lovforslag, hvordan 
kildeskatt om omvendt kreditfradrag kan benyttes, og om 

at Regjeringen, i påvente av et godt internasjonalt regelverk, bør utrede både forslag som 
eksisterer i dag og som har stor støtte, samt det norske handlingsrommet . Helt på tampen av 
året la SV fram et Dok8-forslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskaper . PWYP 
Norge stilte på høringen i Finanskomiteen . I innstilling om rep. forslaget fra finanskomiteen, 
kalt Innst . 70 S (2019–2020) var dessverre tilrådningen fra finanskomiteen var at Dok8 ikke 
burde vedtas . Deretter ble Dok8 ble diskutert på møte i Stortinget 3 . desember 2019 . I møtet 
på Stortinget stilte Kari Elisabeth Kaski direkte spørsmål til Siv Jensen . 

For femte år på rad har PWYP Norge analysert Equinors 
regnskap under land-for-land-forskriften . Rapporten er 
skrevet av Frian Årsnes/PWYP Norge .

Koblingen mellom skatteutgiftene og betalte skatter mangler 
fortsatt, og uklarhetene i skattene som Equinor rapporterer, 
viser at dette er sårt tiltrengt .
Hovedfunn i rapporten er blant annet:

• Equinors rapportering av utvidet informasjon er noen 
steder beste praksis og andre steder et fullstendig rot! 
Les brifingen for mer informasjon .

• Equinor vil være godt tjent med å utvide tabellen på 
side 282 i årsrapporten til å inkludere informasjonen i 
formatet PWYP Norge har foreslått . Det er god plass i 
tabellen, og de har informasjonen uansett – så hvorfor ikke bare gjøre det?

• Rapporteringen av produksjon, investeringer og kostnader trenger store forbedringer, 
for de ansatte trengs bare en spesifikasjon av hva som er benyttet (FTE eller ansatte) og 
flytte eller duplisere rapporteringen i ULLR-tabellen . Inntektene trenger bare mindre 
justeringer .

• Koblingen mellom skatteutgiftene og betalte skatter mangler fortsatt, og uklarhetene 
i skattene som Equinor-rapporterer, viser at dette er sårt tiltrengt .

Alle de overnevnte publikasjonene kan lastes fra vår kunnskapsportal under publikasjoner: 
https://www.publishwhatyoupay.no/publications
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Kopi: Medlemmer i Finanskomiteen 

 

Lik konkurranse gjennom mer rettferdig beskatning 

I Granavolden-plattformen som ble etablert i forbindelse utvidelsen av Regjeringen har 
Regjeringen tatt sikte på å: 

- Sikre skattegrunnlaget ved å unngå uthuling. 

- Forebygge overskuddsflytting for å sikre skattegrunnlaget og være en pådriver 
internasjonalt for langsiktige og prinsippbaserte fellesløsninger mot skatteomgåelse. 

Den desidert største uthulingen av skattegrunnlaget er den skattelekkasjen som foregår ved 
transaksjoner over landegrensene i multinasjonale foretak, og kunders kjøp av varer og 
tjenester fra utlandet. I begge tilfeller benyttes skatt som et middel til å utkonkurrere 
innenlandske norske selskaper. Eksisterende arbeidsplasser i Norge settes dermed i fare, og 
det blir vanskeligere å etablere, og utvikle, nye norske arbeidsplasser. Som Granavolden-
plattformen selv påpeker: ”verdien av vår fremtidige arbeidsinnsats utgjør størstedelen av 
nasjonalformuen”. 

Hittil har den politiske responsen vært å senke skattene i Norge for å gjøre norske selskaper 
mer konkurransedyktige. Men, siden multinasjonale selskaper og selskaper med digitale 
forretningsmodeller har mulighet til å benytte jurisdiksjoner med svært lav, eller ingen, 
beskatning, kombinert med lite eller ingen innsyn, så vil en slik politikk kun bidra til å 
stimulere til et «race to the bottom».  

Dersom det er en målsetting å redusere beskatningen i Norge til et lavest mulig nivå, så må 
skattebyrden fordeles på alle de potensielle skattesubjektene på en mest mulig balansert og 
rettferdig måte. Dersom noen skattesubjekter får anledning til å operere med mindre 
beskatning enn andre, eller å unngå beskatning, så medfører dette automatisk mer beskatning 
(enn nødvendig) av andre skattesubjekter for å opprettholde ønsket skatteinngang. Tilliten 
skattyterne har til et rettferdig skattesystem brytes da ned.  

Siden det største problemet er transaksjoner over landegrensene i multinasjonale foretak, og 
kunders kjøp av varer og tjenester fra utlandet, må svaret nødvendigvis være å skattemessig  
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Informasjonsarbeid 
PWYP Norge ferdigstilte i 2019 også en såkalt MOOC – et «Massive Online Open Course», 
med et gjennomgående fokus på finansmarkedene og informasjonsasymmetri . Resultatet 
er en allment tilgjengelig MOOC på plattformen Open edX, som er åpent tilgjengelig for 20 
000 000 brukere verden over . Inngangen er gjennom OsloMet .
Blant målgruppene har vi vektet journaliser, derfor har vi tatt med seksjoner spesielt rettet 
mot denne målgruppen . Det opprinnelige formålet var en serie på seks webinarer om 
åpenhet i finansmarkedene; økonomi, etikk, jus og praksis . Det ble gjennomført .  Samtidig 
økte vi ambisjonsnivået ved to utvidelser; 

- vi innlemmet en antologi: Da vi så muligheten til å lage en lærebok i samarbeid med 
Cappelen Damm Akademisk på Nordic Open Access,  Making Transparency Possible: 
An Interdisciplinary Dialogue (CappelenDam 2019), så integrerte vi også boken til å 
være gratis tilgjengelig på MOOC’en . Vi fikk muligheten til å filme forelesinger med 
professor og nobelprisvinner i økonomi, Joseph E . Stiglitz, Anya Schiffrin, Richard 
Sambrook, Trond Eirik Schea (Økokrim), Hans-Christian Holte (Skattedirektoratet), 
Idar Kreutzer, (Finans Norge), Jon Lomøy, (Norad) m .fl . i 2019 . I tillegg fikk vi redigert 
konferansefilmer fra 2018 . Flere av forelesingene ble integrert i MOOC’en .

- vi innlemmet en serie forskningskonferanser: Da vi fikk muligheten til å filme forelesinger 
med professor nobelprisvinner i økonomi, Joseph E . Stiglitz, Anya Schiffrin, Richard 
Sambrook, Trond Eirik Schea (Økokrim), Hans-Christian Holte (Skattedirektoratet), 
Idar Kreutzer, (Finans Norge), Jon Lomøy, (Norad) m .fl . i 2019 . I tillegg fikk vi redigert 
konferansefilmer fra 2018 . Flere av forelesingene ble integrert i MOOC’en .

Det ferdige produktet er et ”massive open online course” (MOOC) med alt tilhørende 
materiell, dette er nå gratis og allment tilgjengelig på våre nettsider www .pwyp .no . Siden 
vi bruker publiseringsplattformen Open EdX er den tilgjengelig for et globalt publikum . 
Denne velkjente plattformen er den viktigste tilgangen for et internasjonalt publikum .

Alle videoer er i tillegg fritt tilgjengelig på YouTube, hvor vi har en egen kanal og over fem 
hundre følgere . Filmene blir da også integrert på nettsiden vår i filmportalen, i tillegg til 
i MOOC’en . 

MOOC’en har en slik kvalitet at OsloMet 
har ønsket å ta dette inn som en del av et 
journalistisk pensum for studenter som 
ønsker å ta eksamen i kurset . Videre vil 
MOOC’en bli tatt i bruk på masterkurset 
med internasjonale studenter på OsloMet 
våren 2020 . Det vil også bli brukt på 
økonomi journalistikk-kurset høsten 2020 . 
Den viktigste distribusjonskanalen vil være 
MOOC-portalen på OsloMet . Portalen er 
rettet mot studenter både i journalistikk 
og i andre relevante fag og er tilgjengelig 
for allmenheten . Det eksisterer flere 
muligheter for at det materiellet vi nå 
har laget vil inngå i utviklingen av andre 
kunnskapsprosjekter og programmer .
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Gjennom målrettet og strategisk politisk arbeid gjennom hele 2019 har vi lykkes i å 
engasjere politikernes interesse for PWYP Norges åpenhetstiltak.

I løpet av vinteren og våren 2019 gjennomførte vi møter med samtlige politiske partier på 
Stortinget, samt de aller fleste ungdomspartiene . Fokus for møtene var skatt og kapitalflukt, 
samt å presentere PWYP Norges åpenhetstiltak på de ulike områdene . I møter med 
politikere, næringsliv og sivilsamfunnsorganisasjoner ser vi økt kunnskap og engasjement 
som bidrar positivt til arbeidet med skatt– og åpenhetsspørsmål og vårt hovedtiltak, utvidet 
land-for-land-rapportering (ULLR) . Eksempelvis, der vi tidligere brukte tid på å beskrive 
og forklare tiltaket ULLR, har møtene i stor grad nå endret form til å diskutere hvordan 
tiltaket kan innføres og benyttes på best mulig måte, samt andre tiltak . 

I 2019 gjennomførte PWYP Norge også møter med NBIM, Finans Norge, Storebrand, 
NORSIF, Klp, Global Financial Integrity (GFI) og NUPI .

I 2019 ble det etablert en programkomite for en høynivå investorkonferanse i 2020 . Høsten 
2019 kom vi langt i planleggingen av konferansen av Global Investors Making Transparency 
Possible for 2020 . Global Financial Integrity (GFI), Finans Norge, Storebrand, KLP og 
NORSIF er medarrangører . Fokus for konferansen er kvalitet på informasjon og kvalitet 
på rapportering . Vi ønsker å inkludere interesserte aktører som ønsker å være en del av 
et internasjonalt miljø som diskuterer retning og utvikling på området skatt og åpenhet 
for investorer .

PWYP Norge ble i 2019 valgt inn som medlem i rådet i «Open Government Partnership» 
(OGP) . Her har vi kommet med anbefalinger for åpenhetstiltak og prosesser for økt åpenhet 
i offentlig forvaltning i Norge . Det ble gjennomført tre møter i OGP i løpet av året .

Vi har skrevet 1 kronikk, kommentert den nyutviklede GRI-rapporten (Global Reporting 
Initiative), levert to høringsuttalelser og sendt 13 nyhetsbrev, 11  norske og 2 engelske . 
Det blir ofte stor aktivitet rundt kronikker publisert på nettet, og vi ser at de engasjerer og 
fører til debatt blant leserne . 

PWYP Norge publiserte 9 videoer fra konferansen «3rd Making Transparency Possible 
2019 – Interdisiplinary Dialogues» og masterkurs på OsloMet .

Se tidslinjen for ytterligere hendelser

Foto: Espen Schive
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1. FEBRUAR:
I forbindelse med Granvolden-

plattformen sendte PWYP Norge 
et brev til Finansdepartementet 

og medlemmene i 
Finanskomiteen om hvordan vi 
kan gjennomføre en tilnærmet 

full beskyttelse av de aller fleste 
formene for skattelekkasje og 
sikre lik konkurranse gjennom 

mer rettferdig beskatning.

5. FEBRUAR:
PWYP Norge møtte byråd for 

finans i Oslo kommune, sammen 
med Fagforbundet. Fokus for 
møtet var skatteparadisfrie 

kommuner.

4. MARS:
PWYP Norway 

kommenterte den 
nyutviklede GRI-
rapporten (Global 

Reporting Initiative) 
om skatt og betaling til 

regjeringer.

23.-24. APRIL:
PWYP Norge var i 

møte med Venstre og 
Unge Venstre om skatt 

og kapitalflukt.

17. JANUAR:
Ny borgerlig 

flertallsregjering 
bestående av Høyre, 
Fremskrittspartiet, 
Venstre og Kristelig 

Folkeparti, kalt 
Granavolden-

plattformen, ble 
presentert.

9. JUNI:
G20-landene vedtok en 
arbeidsplan for at OECD 
skal komme i mål med 

reformen om skattlegging 
av digital virksomhet.

22. JANUAR:
Dag-Inge Ulstein 

(KrF) ble utnevnt til 
ny utviklingsminister.

13.-15. FEBRUAR:
OECD arrangerte «OECDs 

parlamentarikerdager» med fokus på 
spørsmål om framtidens globale 

energimarked og utfordringer knyttet til 
skattlegging gitt økt digitalisering og 
rettferdig omstilling av arbeidslivet. 

Stortinget deltok med en delegasjon.

OECD foreslo nye regler i et forsøk på å 
fjerne skattefriheten de store 

teknologiselskapene nyter godt av. Et av 
forslagene innebærer at digitale selskaper 
må betale skatt i det landet hvor kundene 

klikker på annonsene deres.

5. MARS:
Petter Stordalen møtte 

Finanskomiteen på Stortinget og 
krevde «Google-skatt». 22. MAI:

Finansminister Siv Jensen 
gikk ut offentlig og hevdet at 

det haster med å kneble 
teknologigantenes 

skatteflukt og ba om 
internasjonal dugnad mot 

forbrukerfiendtlige 
monopolister.

31. MAI:
OECD opplyste at 29 land har skrevet under på et 

veikart som skal føre til at nettgiganter skal kunne 
skattlegges mer rettferdig. Målet er at man innen 

utgangen av 2020 har fått på plass en enhetlig, 
langsiktig løsning på skatteutfordringer som har 

oppstått som følge av digitalisering av økonomien.

11. JULI:
Frankrike vedtok en ny lov 

som skal sikre 
skatteinntekter fra digitale 
kjemper som Facebook, 
Google og Amazon. USA 

presset senere Frankrike 
til å gå med på 

tilbakebetaling av 
digitalskatt.

30. SEPTEMBER:
Åpen høring om SVs 

representantforslag om 
rettferdig skattlegging av 
internasjonale selskap. 

Styreleder i PWYP Norge, 
Frian Årsnes, deltok på 

høringen. 

9. OKTOBER:
G20-landene vedtok 
en arbeidsplan for at 
OECD skal komme i 
mål med reformen 
om skattlegging av 
digital virksomhet.

3. DESEMBER:
Stortingets innstilling til 
SVs Representantforslag 

160 S (2018–2019) ble 
behandlet i Stortinget. 

Forslaget ble forkastet med 
stemmene fra Høyre, 

Fremskrittspartiet, Venstre 
og Kristelig Folkeparti.

MARS:
I et offentlig høringsdokument ba 
OECD om å få kommentarer til 

mulige løsninger på 
skatteutfordringene som følge av 

digitaliseringen av økonomien. 
Dette er en del av et pågående 
arbeid i OECD om Base Erosion 

and Profit Shifting (BEPS).

29. MAI:
SV la fram representant-
forslag på Stortinget om 
rettferdig skattlegging av 
internasjonale selskap, 

med åpen høring 30. 
september 2019.

29. APRIL:
50 land møttes i FN for å 

diskutere rettferdige 
skatteregler for den globale 

digitaløkonomien.

POLITISKE PROSESSER OG MILEPÆLER I  NORGE OG INTERNASJONALT I  2019

5. MARS:
PWYP Norge sendte 
inn sitt innspill til det 

offentlige 
høringsdokumentet 
fra OECD om mulige 

løsninger på 
skatteutfordringer 

som følge av 
digitaliseringen av 

økonomien.

18. MARS:
PWYP Norge avholdt den 
åpne dagskonferansen 

«3rd Making Transparency 
Possible – Interdisciplinary 

Dialogues» med 20 
speakere fra 8 ulike land og 

200 publikummere. 

26. APRIL:
PWYP Norge var i møte med NBIM 

om skatt og kapitalflukt. PWYP 
Norge var i møte med Unge Høyre 

om skatt og kapitalflukt.

29. MAI:
Møte med Rød 

Ungdom om skatt og 
kapitalflukt.

17. JUNI:
PWYP Norge deltok på Open 

Government Partnership 
interessentmøte hos Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. PWYP 
Norge er utnevnt til å sitte i et GOP-råd 

sammen med seks andre 
sivilsamfunnsorganisasjoner. 

JULI:
PWYP Norge ga ut 

sammendragsrapporten «Stopp 
kapitalflukt og promoter like 
konkurransevilkår gjennom 

åpenhet og beskatning»

25. NOVEMBER:
Interessentmøte i Open Government 

Partnership interessentmøte hos 
Kommunal- og moderniserings-

departementet. PWYP Norge sitter i OGP-råd 
sammen med seks andre 

sivilsamfunnsorganisasjoner.

21. FEBRUAR:
PWYP publiserte kronikken «Må få 

vite hvordan verdiene skapes» i 
Dagens Næringsliv.

18. MARS:
PWYP Norge lanserte antologien «Making 

Transparency Possible – An Interdisciplinary 
Dialogue» for journaliststudenter som ønsker 

å grave i en global økonomi. Antologien er 
utgitt på Cappelen Damm Akademisk som 

en vitenskapelig Open Access-bok.

24. APRIL:
PWYP Norge var i 

møte med Attac om 
skatteparadisfrie 

kommuner

22. MAI:
PWYP Norge var i møte 

med Sosialistisk 
Ungdom, Senter-
ungdommen og 

Fremskrittspartiets 
ungdom om skatt og 

kapitalflukt.

JUNI:
PWYP ga ut 

«Næringslivsveileder 
for Utvidet land-for-
land rapportering»

23. MAI:
PWYP Norge holdt 
innlegg på Norads 
seminar om «Illicit 
Financial Flows».

25. JUNI:
PWYP Norge deltok på 

rundebordsmøtet «From 
Transparency to accountability: 

maximising the relevance of EU oil, gas 
& mining company reports in the 

Nordic context» i Gøteborg.

30.-31. JULI:
PWYP Norge deltok på med styreleder 
og et styremedlem på PWYP Europe & 

North America Regional Meeting i 
London.

11. OKTOBER:
PWYP Norge var i møte med 

NUPI og Morten Bøås om skatt og 
kapitalflukt.

29. OKTOBER:
PWYP Norge var i møte med 

Finansdepartementet om skatt og 
kapitalflukt.

20. NOVEMBER:
PWYP Norge deltok på seminar i 

Kristiansand i regi av Fagforbundet.
17. DESEMBER:

PWYP Norge og Attac møtte Øyvind Solum, 
fylkesråd for planlegging og folkehelse i 
Viken fylkeskommune, og presenterte 

«Veileder for skatteparadisfrie kommuner». 

4. DESEMBER:
PWYP Norge holdt forelesning på «Olje for 

utvikling»-programmet i Norad (Ofu)»

For femte år på rad analyserte PWYP Norge 
Equinors regnskap under land-for-land-

forskriften.

8. NOVEMBER:
PWYP Norge arrangerte 

frokostseminaret «How to make 
transparency possible? And what are 

the consequences if we don´t?» i 
Trondheim. Seminaret hadde 8 

speakere fra 4 land og 35 deltakere.

APRIL:
Diskusjonsnotat om 

utvidet land- for- land 
rapportering som 

offentlig 
innkjøpskriterium for 
norske kommuner

1
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Diskusjonsnotat om
utvidet land-for-land 
rapportering som offentlig 
innkjøpskriterium for 
norske kommuner.
• Kjenner du noen som jobber med offentlige anskaffelser i norske 

kommuner? Eller noen som kan ha meninger om dette?

• Utvidet land-for-land-rapportering kan brukes som et krav i 
norske kommuner for å likestille selskaper med og uten interne 
grenseoverskridende transaksjoner og for å bedre kontrollen med 
det offentliges ressurser og sikre mer kostnadseffektiv kontroll

• Send dine kommentarer på diskusjonsnotatet til post@pwyp.no 
innen 20. mai 2019

April 2019 - Skrevet av Frian Aarsnes og Mona Thowsen

DETTE GJORDE PUBLISH WHAT YOU PAY NORGE I  2019
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sammendragsrapporten «Stopp 
kapitalflukt og promoter like 
konkurransevilkår gjennom 

åpenhet og beskatning»

25. NOVEMBER:
Interessentmøte i Open Government 

Partnership interessentmøte hos 
Kommunal- og moderniserings-

departementet. PWYP Norge sitter i OGP-råd 
sammen med seks andre 

sivilsamfunnsorganisasjoner.

21. FEBRUAR:
PWYP publiserte kronikken «Må få 

vite hvordan verdiene skapes» i 
Dagens Næringsliv.

18. MARS:
PWYP Norge lanserte antologien «Making 

Transparency Possible – An Interdisciplinary 
Dialogue» for journaliststudenter som ønsker 

å grave i en global økonomi. Antologien er 
utgitt på Cappelen Damm Akademisk som 

en vitenskapelig Open Access-bok.

24. APRIL:
PWYP Norge var i 

møte med Attac om 
skatteparadisfrie 

kommuner

22. MAI:
PWYP Norge var i møte 

med Sosialistisk 
Ungdom, Senter-
ungdommen og 

Fremskrittspartiets 
ungdom om skatt og 

kapitalflukt.

JUNI:
PWYP ga ut 

«Næringslivsveileder 
for Utvidet land-for-
land rapportering»

23. MAI:
PWYP Norge holdt 
innlegg på Norads 
seminar om «Illicit 
Financial Flows».

25. JUNI:
PWYP Norge deltok på 

rundebordsmøtet «From 
Transparency to accountability: 

maximising the relevance of EU oil, gas 
& mining company reports in the 

Nordic context» i Gøteborg.

30.-31. JULI:
PWYP Norge deltok på med styreleder 
og et styremedlem på PWYP Europe & 

North America Regional Meeting i 
London.

11. OKTOBER:
PWYP Norge var i møte med 

NUPI og Morten Bøås om skatt og 
kapitalflukt.

29. OKTOBER:
PWYP Norge var i møte med 

Finansdepartementet om skatt og 
kapitalflukt.

20. NOVEMBER:
PWYP Norge deltok på seminar i 

Kristiansand i regi av Fagforbundet.
17. DESEMBER:

PWYP Norge og Attac møtte Øyvind Solum, 
fylkesråd for planlegging og folkehelse i 
Viken fylkeskommune, og presenterte 

«Veileder for skatteparadisfrie kommuner». 

4. DESEMBER:
PWYP Norge holdt forelesning på «Olje for 

utvikling»-programmet i Norad (Ofu)»

For femte år på rad analyserte PWYP Norge 
Equinors regnskap under land-for-land-

forskriften.

8. NOVEMBER:
PWYP Norge arrangerte 

frokostseminaret «How to make 
transparency possible? And what are 

the consequences if we don´t?» i 
Trondheim. Seminaret hadde 8 

speakere fra 4 land og 35 deltakere.

APRIL:
Diskusjonsnotat om 

utvidet land- for- land 
rapportering som 

offentlig 
innkjøpskriterium for 
norske kommuner

1

Diskusjonsnotat om utvidet land-for-land rapportering som offentlig innkjøpskriterium for norske kommuner

Publish What You Pay Norge

Diskusjonsnotat om
utvidet land-for-land 
rapportering som offentlig 
innkjøpskriterium for 
norske kommuner.
• Kjenner du noen som jobber med offentlige anskaffelser i norske 

kommuner? Eller noen som kan ha meninger om dette?

• Utvidet land-for-land-rapportering kan brukes som et krav i 
norske kommuner for å likestille selskaper med og uten interne 
grenseoverskridende transaksjoner og for å bedre kontrollen med 
det offentliges ressurser og sikre mer kostnadseffektiv kontroll

• Send dine kommentarer på diskusjonsnotatet til post@pwyp.no 
innen 20. mai 2019

April 2019 - Skrevet av Frian Aarsnes og Mona Thowsen

DETTE GJORDE PUBLISH WHAT YOU PAY NORGE I  2019
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Arrangementer:
En viktig del av kunnskapsproduksjonen i PWYP Norge er arrangementer hvor vi ønsker å 
dele kunnskap i offentligheten og å legge til rette for en offentlig samfunnsdebatt .

I samarbeid med OsloMet arrangerte PWYP Norge en åpen konferanse, «3rd Making 
Transparency Possible - Interdisciplinary Dialogues”, med fokus på “Financial Secrecy 
and the impact of investigative journalism and cross-border collaboration on the public 
understanding of illicit financial flows” . Til sammen var det rundt 150 deltakere på konferansen 
i mars 2019 .

24 . mai deltok PWYP Norge på “Norad Policy Forum: Ulovlig kapitalflyt” . Temaet på forumet 
var hvorfor ulovlig kapitalflyt er viktig i dagens utviklingsdebatt . Dagen i forveien deltok PWYP 
også på Norads workshop “ Transparency and Accountability of the Global Tax System” .

Handelshøyskolen ved Gøteborgs universitet og Newcastle University inviterte den 25 . juni 
til rundebordskonferansen «EU Extractive Transparency Event» . Formålet for konferansen 
var å diskutere EUs lover for åpenhet i olje-, gass-, gruve- og skogindustrien . PWYP Norge 
bidro med erfaringene med arbeidet med å få på plass utvidet land-for-land-rapportering i 
Norge . PWYP Norge har utgitt en ny næringslivsveileder kalt “Guide to Extended country-
by-country reporting (ECBCR) for businesses - A guide to transparency as a mechanism 
for equal competition between companies”, som ble delt ut på konferansen .

I slutten av juli ble “PWYP Europe & North America Regional Meeting” avholdt i London . Til 
sammen 26 deltakere fra PWYP-koalisjoner i Frankrike, Storbritannia, USA, Canada, Belgia, 
Nederland og Norge var tilstede . PWYP Norge deltok med to representanter; styreleder 
Frian Årsnes og styremedlem Barbro Auestad .

30 . september deltok vi på åpen høring i Finanskomiteen om Dok 8 om rettferdig beskatning 
av multinasjonale selskaper, fremmet av SV . Styreleder Frian Årsnes holdt innlegg på vegne 
av PWYP Norge .

8 . november inviterte Publish What You Pay Norge (PWYP Norge), Fellesrådet for Afrika, 
SAIH og Attac Norge til frokostseminaret «How to make transparency possible? And what 
are the consequences if we don’t?» på Litteraturhuset i Trondheim for rundt 50 deltakere .

20 . november holdt PWYP Norge foredrag på samling for tillitsvalgte i Fagforbundet Agder . 
I overkant av 100 deltakere deltok på samlingen .

4 . desember holdt PWYP Norge forelesning på «Olje for utvikling»-programmet i Norad .

PWYP Norge på nett
PWYP Norge er tilstede på fem digitale kanaler: Facebook, Twitter, YouTube, vårt nyhetsbrev 
og vår egen nettside www .pwyp .no . Hovedkanalen vår for å nå ut er våre nettsider og vår 
YouTube-kanal . Saker vi skriver for nettsidene våre samles i et nyhetsbrev som sendes ut 
omtrent en gang i måneden . Oftest handler sakene om de viktigste politiske prosesser i 
Norge . Noen av sakene oversettes til engelsk og sendes ut til vårt internasjonale nettverk, 
omtrent to ganger i året . Til sammen har PWYP Norge sendt ut 13 nyhetsbrev i 2019, to 
engelske nyhetsbrev og elleve norske . 
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Effekt av PWYP Norges kunnskapsproduksjon og informasjonsarbeid
I 2019 så vi nok en gang at det er økende engasjement blant norske politikere og 
beslutningstakere i retning finansiell åpenhet . I 2019 har det kommet flere utspill om 
temaet, spesielt for å sørge for mer rettferdig skattlegging av multinasjonale selskaper, 
med særlig fokus på de digitale selskapene . PWYP Norge sammenstiller slike utspill som 
støtter opp om våre forslag . Noen viser til PWYP Norge når de omtaler våre forslag tiltak, 
andre omtaler kun våre forslag til tiltak uten å referere til PWYP Norge .

I september 2019 fremmet SV et Dok8 om skattlegging av internasjonale selskaper, og det 
var bred enighet i hovedpunktene . PWYP Norge bidro i høringen i Finanskomiteen . Vi opplever 
at kunnskapen om Utvidet land-for-land-rapportering (ULLR) øker blant politikere, både 
stortingspolitikere og de politiske ungdomspartiene . Spesielt er ungdomspartiene lydhøre 
i forhold til at det haster med å få på plass verktøy som sidestiller norske og utenlandske 
foretak skattemessig, og at dette er med på å beskytte norske arbeidsplasser . Selv om 
regjeringspartiene fortsetter å forfekte at det er riktig å vente på fellesløsninger gjennom 
OECD, så er det tydelig at tålmodigheten for mange begynner å renne ut og at i påvente av 
fungerende internasjonale løsninger, så bør Norge beskytte sitt skattegrunnlag .

Etter at PWYP Norge utviklet «Diskusjonsnotat om utvidet land- for-land rapportering 
som offentlig innkjøpskriterium for norske kommuner», og initierte en rekke møter  om 
forslaget, så viser nå også kommuner interesse for å innarbeide utvidet land-for-land-
rapportering som offentlig innkjøpskriterium . I 2019 gjennomførte vi to møter med Oslo 
kommune og et med Viken fylkeskommune om dette temaet, i tillegg til oppfølgning på 
epost .  Arbeidet vil fortsette i 2020 . 

I løpet av 2019 har vi lykkes i å bidra til at spørsmål om åpenhetstiltak nok en gang har blitt 
fremmet på Stortinget . Vi opplever generelt en svært positiv utvikling i retning økt åpenhet og 
forslag vi legger frem, både på åpenhetsområdet og skatteområdet .  Kretsen av støttespillere, 
både blant politikere, representanter for næringslivet og sivilsamfunnsorganisasjoner vokser, 
og det er bredere demokratisk deltakelse relatert til temaet som gjenspeiles i flere utspill i 
media . Kvaliteten i den offentlige debatten har økt betraktelig . Flere av de politiske partiene 
jobber nå systematisk med å fremme ULLR, både på kommune- og fylkesnivå, samt på 
Stortinget . Dette arbeidet har generert flere mediaoppslag om temaet i 2019 . Oppfølging 
av politiske prosesser vil fortsatt være et fokus i vårt arbeid i 2020 . 
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Inntektskilder i PWYP Norge i 2019

Inntekter fra frivillige bidrag fra tilsluttede organisasjoner 250 000,00 1
Norsk forskningsråd, forskningskonsortium   632 400,00 2
Finansmarkedsfondets allmennopplysning 100 000,00 3
Norad 2 671 083,39 4
Andre inntekter betalte foredrag og delegasjonsreiser m .v .) 3 850,00 5
  
Sum inntekter 3 657 333,39 

Nøkkeltall i PWYP Norge i 2019

Noter:   

1 .  Inntekter fra tilsluttede organisasjoner sikrer en minimumsdrift for kampanjen mellom finansieringsperioder, 
men er ikke i seg selv nok til å sikre selve driften . Inntektene er frivillige og variable, og derfor usikre .

2 .  PWYP Norge deltar i et forskningskonsortium ledet av Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM Institutt for 
journalistikk og mediefag (IJM)) . Oslo Met og PWYP Norge bidrar i samarbeidet med årlige konferanser, 
workshops, datainnsamling og artikler . 2019 vil være siste prosjektår .    

3 .  PWYP Norge hadde et samarbeid med Finansmarkedsfondets allmenopplysning . Prosjektet startet med 
forarbeider i 2017, men dette ble etterskuddsfinansiert i 2018 . I 2018 ble 50 % av finansiell støtte mottatt . 
Resterende 50 % av støtten ble mottatt da prosjektet ble ferdigstilt i 2019 . 2019 var prosjektets siste år og 
sluttrapport ble sendt i november 2019 .   

4  . Finansiert med støtte fra Norad . Innvilget tilskudd på kr . 2 640 000 per år i økonomisk støtte for perioden 
2018-2019 i avtalenummer QZA-0783 QZA-18/0017 . Norad har også innvilget søknad om forlengelse av 
avtalen i 2020, og krav til fortsatt drift er dermed  ivaretatt .  Administrasjonsbidraget på 7 % føres om en del av 
prosjektregnskapet og ikke som frie inntekter til organisasjonen .   

5 .  Vi arbeider kontinuerlig med å finne andre inntektskilder, noe som er utfordrende . Beløpene er da ofte begrenset, 
kortsiktig og knyttet til gjennomføring av en bestemt aktivitet . I praksis betyr det merarbeid både ifm . utvikling, 
søknade, gjennomføring og rapportering som går langt utover en oftest svært begrenset engngsfinansiering . 

6 . I 2019 gikk gen . sekr . ut i foreldrepermisjon . Lønn ble da utbetalt fra PWYP Norge og refundert fra NAV . I denne 
perioden hadde PWYP avtaler med både Norad og Forskningsrådet og lønnskostnad inngikk i begge prosjekter . 
Kostnaden følger eksterne prosjektene selv om gen . sekr . er i permisjon, men PWYP Norge får refusjon fra NAV . 
Minusene er fordi det er kommet penger inn på konto, men det er ført som negativt tall fordi det er en refusjon 
(dvs . «inntekt») . Faste kontorkostnader har vært 181 069, 38 og andre kostnader har vært 17 220,82  . Så selskapet 
prøver å holde en lav kostnadsprofil .    

7 .  Egenkapitalen har ved utgangen av 2019 kommet tilbake til et positivt beløp på 559 192, 93 . Egenkapitalen var 
ved utgangen av året 2017 negativ . Dette fordi PWYP Norges oppsparte buffer gjennom mange år  ble tatt i bruk 
for å unngå oppsigelser og for å sikre organisasjonens kortsiktige og langsiktige finansieringsutfordringer, i 
tillegg til å utøve politisk press på våre viktigste saker,  ivareta organisasjonens forpliktelser gjennom et år da 
organisasjonen ikke mottok støtte fra NORAD . Dette er utfyllende omtalt i  årsrapporten for 2017 . Egenkapitalen 
er også positiv fordi organisasjonen mottok støtte i 2018, for kostnader ført i 2017 i tillegg til at organisasjonen har 
hentet inn andre inntekter i forbindelse med andre samarbeid, foredrag m .v .   
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Kostnader i PWYP Norge i 2019

Drift -129 362,97 6
Norsk forskningsråd, forskningskonsortium  632 179,94 2
Finansmarkedsfondets allmennopplysningen 0,00 3
NORAD 2 671 083,39 4
  
Sum kostander 3 173 900,36 
  
Overskudd 2019 483 433,03 
Egenkapital fra 2018 75 759,90 
Egenkapital 2019 559 192,93 7
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Frivillige medlemsbidrag til PWYP Norge i 2019

Hvorfor støtter de tilsluttede organisasjonene PWYP Norge?
PWYP Norges merverdi er at vi ivaretar et daglig, fokusert og langsiktig arbeid 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 institusjonene og politikken som legger til rette 
for 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 .

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 . 

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 slutt er 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 moralsk støtte til arbeidet .

Det er utfordrende å mobilisere andre finansieringskilder for den typen arbeid vi gjør for 
å bekjempe korrupsjon og kapitalflukt .
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Tilsluttede organisasjoner som bidro med økonomisk støtte i 2019
Amnesty International Norge  kr  15 000 

Caritas Norge  kr  15 000 

Fagforbundet  kr  75 000 

Fellesrådet For Afrika  kr  -   

Forum For Utvikling og Miljø  kr  -   

Industri Energi  kr 100 000 

Kirkens Nødhjelp  kr  10 000 

Norsk Øko-Forum  kr  -   

Plan Norge  kr  -   

Redd Barna  kr  5 000 

Regnskogfondet  kr  15 000 

Stiftelse WWF Verdens Naturfond  kr  15 000 

 

Sum frivilllige innbetalinger fra tilsluttede organisasjoner  kr  250 000    

       

Hva viser diagrammet?          

1)  Diagrammet viser hvilke bidrag PWYP Norge har fått i frivillige innbetalinger fra tilsluttede organ-
isasjoner i 2019

2)  De frivillige bidragene fra tilsluttede organisasjoner er basert på en fordelingsnøkkel vedtatt av 
årsmøtet 2008 . Med utgangspunkt i årsmøtevedtak som Kirkens Nødhjelp koordinerte i 2008 ble 
medlemmene oppfordret til å bidra med graderte beløp etter en fordelingsnøkkel basert på stør-
relsen på organisasjonene . De som er tilsluttet betaler fra 2500 (de aller minste) til 100 000 (de 
aller største) . Det bidraget hver organisasjon bidrar med er en frivillig støtte . Det frivillige bidra-
get er svært viktig for å sikre en minimumsdrift, men er ikke tilstrekkelig til å sikre drift i seg selv . 
Dette er nødvendige inntekter for å sikre drift mellom finnansieringsperioder, men inntektene er 
også frivillige og variable, og derfor usikre .  Dersom en organisasjon ikke bidrar økonomisk så 
utløser det ingen formelle endringer i tilslutningen . Den konkrete økonomiske konsekvensen er 
at det vil påvirke økonomien i PWYP Norge tilsvarende negativt med det beløpet som da eventuelt 
ikke opprettholdes .    
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Revisjonsberetningen

1/2

Til generalforsamlingen i
Publish What You Pay Norway

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Publish What You Pay Norway’ årsregnskap som viser et overskudd på 
kr 483 433. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag 
av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir 
et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold 
til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. 
Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige 
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges 
til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

HCA Revisjon & Rådgivning AS • Tlf: + 47 22 08 35 10 • Henrik Ibsens gate 60c, 0255 Oslo • Romerike • Moss
firmapost@hca-revisjon.no • www.hca-revisjon.no • Foretaksregisteret NO 983 535 712 MVA
Member firm of Clarkson Hyde Global. Global support with a local touch.
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse 
av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 26.05.2020
HCA Revisjon & Rådgivning AS

Hilde Merete Ljungmann 
Registrert revisor
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