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Styreleders forord
2017 har vært et begivenhetsrikt år for SLUG. Vi hadde blant annet
en kampanje om investeringer i statsobligasjoner og etter flere års
arbeid ble Oljefondets praksis på dette området endelig styrket. Fra
2018 må NBIM (Norges Bank Investment Management) rapportere
på investeringene, men selv om dette er en seier og et steg i en mer
ansvarlig retning er det fortsatt mye som gjenstår. Oljefondet er
blant annet involvert i den gryende gjeldskrisen i Mosambik. Landet
havnet i 2017 i en alvorlig gjeldskrise etter at “hemmelige lån” på
over to milliarder dollar ble avdekket i 2016. Lånene, som var tydelig
uansvarlige, ble gitt av blant andre Credit Suisse som Oljefondet eier
5% av. Det er viktig at Oljefondet blir en ansvarlig utlåner på alle
fronter!

Styreleder Håvard Skogerbø

Et økende antall land er i ferd med å opparbeide seg ikke-bærekraftige gjeldsbyrder. Ved utgangen av 2017
var det ifølge IMF hele 30 lavinntektsland som enten var i gjeldskrise eller i stor fare for å havne i gjeldskrise.
Derfor er det nå viktigere enn på lenge at Norge tar internasjonalt ansvar for å forhindre fremtidens
gjeldskriser. Vi bør sørge for at kriser som dukker opp blir håndtert på en rettferdig måte. Bærekraftige
løsninger får land ut av problemer, heller enn å forlenge krisen slik man langt på vei nå ser i for eksempel
Hellas.
I 2017 gjenopptok SLUG også fokuset på de menneskelige konsekvensene av IMFs kondisjonaliteter. Vi
fokuserte særlig på den bekymringsverdige utviklingen for arbeidstakeres rettigheter og fant en tydelig
sammenheng mellom gjeldskriser og svekkelse av arbeidstakerrettigheter. 2017 var også et år der
klimaendringenes betydning for gjeldsbyrder ble enda tydeligere. I etterkant av orkanene Irma og Maria ble
flere øystater i Karibien stående igjen med store ødeleggelser, samtidig som de betaler ned på store
gjeldsbyrder. Det er dessverre ikke siste gang naturkatastrofer vil ramme disse områdene og det vil være
essensielt å få plass en permanent ordning som kan gi orkanutsatte øyer hjelp umiddelbart etter at katastrofen
rammer.
Stortingsvalg og regjeringsforhandlinger preget den norske debatten og SLUGs arbeid i 2017, og vi utførte vår
egen uoffisielle analyse av partienes politikk. Den synliggjorde spriket mellom de partiene som har mye god
gjeldspolitikk og de hvor gjeldspolitikk er helt fraværende. Alle de tre største partiene på Stortinget faller
dessverre innunder siste gruppe. Det viser at SLUG får nok å bryne seg på fremover og understreker viktigheten
av det arbeidet vi og medlemsorganisasjonene gjør. Skal vi komme i mål med bærekraftsmålene og skape
bærekraftig utvikling må vi unngå flere gjeldskriser!

Håvard Skogerbø,
styreleder
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Gjeldsåret 2017
2017 var et år preget av et stadig økende antall land i gjeldskrise. Året startet med oppslag om rekordhøye
gjeldsbyrder og at verdens totale gjeld hadde nådd 325 % av verdens samlede brutto nasjonalprodukt.
Utviklingslandenes gjeldsnedbetalinger er høyere enn de har vært siden før finanskrisen og stadig flere land
vurderes som å ha stor risiko for å havne i gjeldskrise. Årets første gledelige nyhet kom fra Filippinene, hvor
det var vedtatt å gjennomføre en gjeldsrevisjon. Revisjonen skal undersøke legitimiteten til lån landet har
tatt opp for å finansiere 20 ulike prosjekter. Det er første gang Filippinene gjennomfører en gjeldsrevisjon, et
viktig første skritt mot en mulig kansellering av lån som ikke oppfyller UNCTAD (United Nations Conference
on Trade and Development) sine prinsipper for ansvarlig utlån og långivning. Noen måneder senere kom en
ny positiv nyhet om at Frankrike hadde vedtatt lovgivning som vil hindre gribbefond å saksøke utviklingsland
gjennom det franske rettssystemet. Både Storbritannia og Belgia har lignende lovgivning fra før.
For Puerto Rico, som havnet i gjeldskrise i 2016, ble 2017 ikke et godt år. Gjeldskrisen forverret seg
ytterligere og i oktober ble øya i tillegg rammet av orkanene Irma og Maria som slo ut hele øyas strømnett
og tok flere menneskeliv. Orkanene rammet også flere gjeldstyngede karibiske øystater, blant annet Antigua
og Barbuda og Dominica. Alle opplevde store ødeleggelser og må bruke millioner av dollar på
gjenoppbygging, samtidig som de skal betale ned på store gjeldsbyrder. Sammen med Kirkens Nødhjelp
organiserte SLUG den norske delen av en global underskriftskampanje for å kreve at øystatene skulle få hjelp
til oppryddingsarbeidet. Et av kravene var at øystatene skulle få "fryst" lånene sine i en periode slik at midler
kunne frigjøres til gjenoppbygging. Underskriftene ble oversendt beslutningstakere her hjemme og
presentert for IMF og Verdensbanken under institusjonenes årsmøter i Washington DC, hvor SLUG deltok. Vi
fikk i tillegg utfordret direktør Christine Lagarde i IMF (International Monetary Fund) direkte på dette under
sivilsamfunnets årlige "Town Hall" der de to institusjonenes ledere tar imot spørsmål fra sivilsamfunnet.
Øystatene fikk noe hjelp, men det gjenstår fortsatt å avklare hvordan verdenssamfunnet skal håndtere
skadeomfanget av slike naturkatastrofer i framtiden.
En annen gjeldskrise som opptok både verdenssamfunnet og SLUG i 2017 var Mosambiks "skjulte lån"-krise.
Lån på 2 milliarder dollar tatt opp av tre selskaper, med statsgaranti, i 2013 ble først offentlig kjent i 2016
etter at selskapene ikke klarte å betjene lånene og gjelden ble overført til staten. Lånene ble gitt av sveitsiske
Credit Suisse og russiske VTB og ble ikke godkjent av landets parlament, og det er tilsynelatende uansvarlige
aktører på begge sider av bordet. Det har blitt gjennomført en revisjon for å rydde opp i kaoset, men den har
ikke klart å redegjøre for hvor alle pengene er og hva de er brukt på. Store deler av Mosambiks bistand er nå
fryst og med økende inflasjon, svekkelse av landets valuta, økende matvarepriser og synkende
valutareserver er utsiktene for Mosambiks økonomi svært dystre. I tillegg er store deler av gjelden fra de
skjulte lånene nå kjøpt opp av gribbefond. Saken er ekstra prekær for Norge ettersom Oljefondet er den nest
største investoren i Credit Suisse, som er en sentral aktør i denne skandalen.
I Venezuela har også krisen tilspisset seg i 2017 og situasjonen er nå svært kritisk for store deler av
befolkningen. Fallende oljepriser, en ikke-bærekraftig gjeldsbyrde og lave valutareserver har gitt landet store
utfordringer og i november ba myndighetene endelig om en restrukturering av gjelden. Det er ennå ikke
klart når og hvordan dette skal eller kan skje, ettersom USA har innført strenge sanksjoner mot landet.
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Informasjonsarbeid og politiske prosesser
Høydepunkter fra SLUGs arbeid i 2017
Her hjemme var året naturlig nok preget av stortingsvalget, som blant annet ble ett av temaene for vår
podcast, Gjeldsbrevet. Der diskuterte vi hvilke partiprogrammer som hadde best innhold om gjeldspolitikk,
og det var SV og KrF som stakk av med seieren.

Fra seminaret "Oljefondets etiske blindsone"

I årets første halvdel var arbeidet med
etiske retningslinjer for investeringer i
statsobligasjoner sentralt. SLUG hadde en
kampanje for å følge opp finanskomiteens
vedtak fra 2016 hvor regjeringen ble bedt
om å redegjøre for om dagens
investeringspraksis var ansvarlig nok. I
februar arrangerte vi et seminar sammen
med Redd Barna og Norsk Folkehjelp med
tittelen "Oljefondets etiske blindsone"
med debatt mellom Høyre,
Arbeiderpartiet, Storebrand og SLUG.
NBIM holdt også et innlegg.

Omtrent 1/5 av Oljefondet er i dag investert i statsobligasjoner. Disse investeringene er i praksis et utlån til
et annet land og burde vært underlagt prinsipper for ansvarlig utlån. I dag er investeringene i
statsobligasjoner hverken innlemmet i det etiske regelverket eller regulert av egne etiske retningslinjer.
Resultatet av regjeringens redegjørelse ble en delvis seier for SLUG og fra og med 2018 skal hovedstyret i
Norges Bank godkjenne hvert
enkelt utstederland. I tillegg skal
de rapportere på dette gjennom
å "redegjøre for rutiner og
systemer for godkjenning av
utstedere av statsobligasjoner".
Det blir spennende å se hva
denne rapporteringen kan si om
investeringene og om en ny
regjering nå vil være villige til å
eksplisitt si at oljefondet skal
Bilde fra SPU-kampanjen som vi hadde våren 2017
være en ansvarlig långiver.
Et annet tema SLUG jobbet med her hjemme var sammenhengen mellom gjeldskriser og svekkede
arbeidstakerrettigheter. IMF og Verdensbanken har i en årrekke krevd at land skal gjennomføre reform av
lover og regler som regulerer vilkårene i arbeidslivet for at de skal få lån eller gjeldsslette for å komme seg ut
av økonomiske kriser. Eksempler på dette kan være krav om svakere regulering av arbeidsmarkedet, kutt i
offentlig sektor, lønnskutt og kutt i velferdsgoder før landene får tilgang til økonomisk støtte. Resultatet av
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disse endringene er ofte svakere beskyttelse av den enkelte arbeiders rettigheter og en svekkelse av den
kollektive forhandlingsretten. SLUG er bekymret for at slike endringer ikke er demokratisk forankret og
kritisk til effekten endringene har på økonomisk ulikhet i kriserammede land. Denne bekymringen deler vi
med flere norske fagforeninger og vi har i 2017 styrket samarbeidet med våre fagforeningsmedlemmer.
Tematikken har også vært belyst i internasjonale fora og har vært en del av vårt arbeid med de
internasjonale finansinstitusjonene (IFI). Da vi deltok på IMF og Verdensbankens årsmøter i Washington DC
ba vi derfor IMFs styrerepresentanter om at mer hensyn må gis til menneske- og arbeiderrettigheter i
fondets programmer, blant annet ved, på forhånd, å vurdere konsekvensene krisepakken vil ha på
menneske- og arbeiderrettigheter i landet. I tillegg bør nasjonale og internasjonale eksperter på området, for
eksempel ILO (International Labour Organisation), konfereres før reformer vedtas.
I forkant av IMFs og Verdensbankens vårmøtene i april og årsmøtet i oktober skrev og koordinerte SLUG brev
til de nordisk-baltiske styrerepresentantene i Verdensbanken og IMF, og arrangerte konsultasjonsforum
mellom Utenriksdepartementet, Norges Bank, Finansdepartementet og norske sivilsamfunnsorganisasjoner.
Disse møtene er svært nyttige fordi de er en av få ganger i året sivilsamfunnsorganisasjoner får presentert sine
innspill for norske myndigheter vedrørende de internasjonale finansinstitusjonene og får direkte respons fra
representantene fra departementene og banken. I koordineringen av innspillene til brevene og organiseringen
av møtene med norske myndigheter kommer funksjonen som nettverksorganisasjon spesielt godt til nytte.
På årsmøtene arrangerte SLUG og våre partnere Eurodad,
Afrodad, Erlassjahr, Jubilee Debt Campaign og Jubilee USA
et seminar med tittelen “From Investment Promotion to
the next Sovereign Debt Crisis: what safeguards against
future crises?”. Dette var en paneldiskusjon med
representanter fra blant annet UNCTAD og IMF. I forkant
av møtene lanserte IMF sitt nye forslag til Debt
Sustainability
Framework
(DSF)
som
vurderer
utviklingslands gjeldssituasjon og gjeldsbærekraft, og
dermed er en god indikator på om land faktisk står i fare
for å havne i gjeldskrise. Til tross for at det nye DSFrammeverket er forbedret og har tatt inn innspill fra
sivilsamfunn om å ta høyde for skjulte gjeldsbyrder og
nedprioritere politiske faktorer som hvor privatisert og
liberalisert landets økonomi er, er det fremdeles flere
svakheter og potensiale for feilvurderinger. Standarden
for hva som defineres som ikke-bærekraftig gjeld er
fortsatt for snever - sosiale faktorer bør også inkluderes i
beregningen. I tillegg består IMFs interessekonflikt, ved at
fondet er en stor kreditor for mange av de samme landene
som de skal gjennomføre analyser av.
Håvard Skogerbø og Maren Hemsett representerte
SLUG under IMF og Verdensbankens årsmøter
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Under seminaret vårt ble også G20s nye initiativ "Compact with Africa" diskutert som en mulig ny kilde til økte
gjeldsbyrder gjennom private investeringer. Compact with Africa er en ambisiøs nysatsing på infrastruktur og
andre utviklingsprosjekter gjennom private investeringer, deriblant Public Private Partnerships (PPPs). Norge
har blitt med på initiativet som følge av å ha vært gjesteland i G20 i 2017. SLUG er opptatt av at det må stilles
strengere krav til risikovurderingene som blir lagt til grunn for lån og investeringer for å forhindre økte
gjeldsbyrder og gjeldskriser som følge av satsningen.
I tillegg til å jobbe med G20 i
internasjonale fora har SLUG i
2017 jobbet med
gjeldsspørsmål i G20 her
hjemme. I tillegg til flere felles
innspill til forhandlingene fikk vi
i juli også møte Erna Solberg før
hun dro til Hamburg. I møtet
presset vi på for et bedre
sikkerhetsnett, en
gjeldsslettemekanisme, for
landene som skal motta G20s
investeringer.
Møte med Erna Solberg før G20-møtet i Hamburg i juli

I desember fikk vi også møte den nye utenriksministeren Ine Eriksen Søreide. Sammen med andre
organisasjoner ba vi ministeren trappe opp arbeidet med finansiering for utvikling. For å nå FNs
bærekraftsmål må finansieringen økes og vi trenger derfor bedre systemer for både skatt og gjeld. Dette er
en del av oppfølgingen av både FNs bærekraftsmål og Finansiering for Utvikling-konferansen som ble avholdt
i Etiopia i 2015 og SLUG har gjennom Forum for Utvikling og miljø (ForUM) gitt innspill til både
Høynivåforumet for bærekraftig utvikling (HLPF) i juli og FNs økonomiske og sosiale råds (ECOSOC) møte i
april. Her hjemme deltok SLUG på høring om stortingsmeldingen om bærekraftsmålene, satt i
redaksjonsgruppen til ForUMs bærekraftsmål-rapport og vi laget en kort informasjonsfilm om bærekraftsmål
17 som omhandler gjeldsslette.
SLUG deltok og/eller sendte skriftlig innspill på følgende høringer og konsultasjoner i 2017:
• Meld. St. 26 (2016-2017) Forvaltning av Statens Pensjonsfond 2016, Stortingets finanskomité
• Prop. 1 S (2017 -2018) Statsbudsjettet, bistands- og utenrikssaker, Stortingets utenriks- og forsvarskomité
• Meld. St. 24 (2016-2017) Felles ansvar for felles fremtid - Bærekraftsmålene og norsk
utviklingspolitikk, Stortingets utenriks- og forsvarskomité
• Consultation on the Environmental and Social Standards Guidance Notes, Verdensbanken
• Consultation on the 2018 Review of the IMF's Facilities for Low-Income Countries, IMF
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Gjeldsbrevet
I 2017 ga vi ut tre Gjeldsbrev. Gjeldsbrevet er vår nye digitale versjon av det tidligere trykte
medlemsmagasinet. Vi sendte ut Gjeldsbrevene på e-post og alle inneholdt dybdeartikler, podcast og
tegneseriestripe. Hvert Gjeldsbrev har ett tema og årets temaer var 1) Stortingsvalget (august), 2) Gjeldskriser
(november) og 3) Arbeidstakerrettigheter (januar 2018).

Tegneseriestripe som ble laget i forbindelse med stortingsvalget

Til gjeldsbrevet om stortingsvalget lagde
vi "Norges mest nerdete velgerguide"
hvor alle partiene ble vurdert ut ifra sin
gjeldspolitikk. I nummeret om gjeldskriser skrev både Aslak Orre,
seniorforsker ved CMI, og Tim Jones i
Jubilee Debt Campaign om gjeldskrisen i
Mosambik, og Maria Berg Reinertsen,
samfunnsøkonom,
journalist
og
forfatter, og Helge Rønning, professor
ved UiO, ble intervjuet i podcasten om
samme tema. Utgaven om arbeidstakerrettigheter handlet om hvordan IMF og
Verdensbankens betingelser kan føre til
svekkelse av arbeideres rettigheter når
et land er i gjeldskrise. Podcast-episoden
brukte Nigeria som eksempelland og
Stein Reegård, tidligere sjefsøkonom i
LO, Camilla Houeland, doktorgradsstipendiat ved NBMU og Steinar Juel i
Civita ble intervjuet.

Det ble i tillegg produsert en ekstra podcast-episode som tok for seg hvordan Norge har jobbet med
internasjonal gjeldspolitikk de siste 20 årene. Her ble SLUGs grunnlegger Bjørg Strandli Hauer intervjuet
sammen med Erik Solheim, Hilde Frafjord Johnson, Bjørn Brede Hansen i UD, og tidligere leder i Changemaker
og styremedlem i SLUG Jens Aas Hansen. Alle artiklene, tegneseriene og podcastene ble også brukt i andre
former for informasjonsarbeid, blant annet mye i sosiale medier.

Foredrag og seminarer
SLUG holdt 11 foredrag og innledninger i 2017. Disse ble holdt på folkehøgskoler, videregående skoler,
høgskoler, hos Norad, medlemsorganisasjoner og ungdomspartier. Det var til sammen ca. 150 publikummere
på våre foredrag.
I løpet av året arrangerte SLUG 4 seminarer. I tillegg til seminarene "From Investment Promotion to the next
Sovereign Debt Crisis: what safeguards against future crises?" og "Oljefondets etiske blindsone" som er
beskrevet tidligere, var vi medarrangører av seminaret "Et oljefond for en ny tid" under Arendalsuka. I
desember arrangerte SLUG og Changemaker en sofasamtale med bokaktuelle Maria Berg Reinertsen ("Reisen
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til Bretton Woods") og tidligere utviklingsminister Heikki Holmås, hvor også bandet Bretton Woods spilte.
Samtalen ble tatt opp og sendt av Du Verden! som podcast.

SLUG i media i 2017
SLUG var i media 15 ganger i 2017 og ble også omtalt en gang uten å være sitert. Her er en oversikt over saker
som SLUG har fått publisert i aviser eller der SLUG blir intervjuet:
1: "Ingen sexy løsning" Klassekampen, 9. januar
2: "Framtidens gjeldskriser må forebygges nå" Dagsavisen/Nye Meninger, 14. februar
3: "Oljefondet må være en ansvarlig långiver" Vårt Land, 20. februar
4: "Gjeldskrise i reprise" Dagsavisen/Nye Meninger, 23.februar
5: "Jensen avviser å kommentere norsk ansvar i Mosambik-skandale" Bistandsaktuelt, 10.mars
6: "Blir Puerto Rico et amerikansk Hellas? " Klassekampen, 15. mai
7-9: "Solberg: - Klima og helse viktig for Norge under G20-møtet" NTB, Bergens Tidende, ABC Nyheter, 04. juli
10: "Fare for flere gjeldskriser i Afrika" Bistandsaktuelt, 11. juli
11: "35 år siden verdens største gjeldskrise - hva har vi lært?" Dagsavisen/Nye Meninger, 18. august
12: "Norge medskyldig i Mosambiks krise" Bistandsaktuelt, 11. september (med Tax Justice Network Norge)
13: "Gamle løfter er ikke aktiv politikk" Dagen, 14. september (med Kirkens Nødhjelp)
14: "Høyt spill for gjeldsgalleriet?" Dagsavisen, 19. september (med Redd Barna)
15: "Venezuela på vei mot konkurs?" Klassekampen, 23.11.2017

Nettside og sosiale medier
I 2017 ble det registrert totalt 8 021 økter på hjemmesiden vår, www.slug.no, med nesten 15 000 sidebesøk.
Dette er en økning av antall besøk på 6 % sammenlignet med 2016. Det var også 21 % flere unike brukere
innom hjemmesidene våre.
SLUG brukte Facebook aktivt for å spre informasjon og betalte ved flere anledninger for Facebooks egne
promoteringsverktøy for å nå bredere ut. Pr. desember 2017 hadde vi 2493 likes på Facebook-siden. Det er en
økning på 12,7 % dette året. På Twitter hadde vi en økning på 10 % i 2017 og hadde 1486 følgere i desember.

Internasjonalt samarbeid og det internasjonale nettverket
SLUG er medlem i Eurodad, et europeisk nettverk for organisasjoner som jobber med gjelds- og
utviklingsspørsmål. Daglig leder Maren Hemsett har sittet i styret til Eurodad siden 2015 og har deltatt på
styremøter og strategimøter. Jubilee South og de regionale nettverkene Latin American Network on Debt and
Development (LATINDADD), African Forum and Network on Debt and Development (AFRODAD) og Asian
Peoples Movement on Debt and Development (APMDD) er de viktigste sør-baserte samarbeidspartnerne til
SLUG, i tillegg til mange nasjonale nettverk (spesielt i Afrika).
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På internasjonale konferanser på gjeldsområdet er SLUG ofte den eneste norske sivilsamfunnsorganisasjonen
representert, og i mange tilfeller den eneste nordiske. Vi ser deltagelse på slike møter som en svært viktig del
av det politiske og strategiske påvirkningsarbeidet vårt, i tillegg til å ha en egenverdi for informasjonsarbeidet
vi gjør i Norge. De globale prosessene er nært knyttet til de nasjonale gjeldspolitiske prosessene, og SLUG har
en nøkkelrolle i å rapportere om Norges arbeid internasjonalt, og påvirke norske delegasjoner underveis i
forhandlingsprosesser.
I 2017 deltok SLUG på følgende internasjonale møter:
•
•
•
•
•

Verdensbanken og IMFs årsmøter i Washington DC, USA
Eurodads (European Network on Debt and Development) konferanse i Haag, Nederland
Strategimøte med europeisk gjeldsnettverk i Düsseldorf, Tyskland
Interdisciplinary Sovereign Debt Research and Management Conference (DebtCon) i Genève, Sveits
Eurodad-styremøte i Brussel, Belgia

Organisasjon
Medlemsorganisasjoner
SLUG har pr. desember 2017 40 medlemsorganisasjoner. I 2017 har SLUG jobbet tett med flere av våre
medlemsorganisasjoner opp mot norske og internasjonale beslutningstakere. I noen av prosessene har SLUG
tatt en lederrolle, mens SLUG har nytt godt av samarbeidet i andre sammenhenger. SLUG har som tidligere år
koordinert nordiske innspill til våre styrerepresentanter i Verdensbanken og IMF.

Årsmøte
SLUGs årsmøte ble avholdt 6. april 2017 i Menneskerettighetshusets lokaler. På møtet var 8 medlemsorganisasjoner til stede: Attac, Redd Barna, Changemaker, Press, Kirkens Nødhjelp, FIVAS, Fellesrådet for
Afrika og KrFU.

Styret
Etter Årssamling 2017 hadde SLUG følgende styre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jon André Hvoslef-Eide (leder) – valgt i 2016 for 2 år
Astrid Iversen – valgt i 2016 for 2 år
Mathias Slettholm (KrFU) – valgt i 2017 for 2 år
Peter Ringstad – valgt i 2017 for 2 år
Kasper Landmark – valgt i 2016 for 2 år
Håvard Skogerbø (Changemaker) – valgt i 2017 for 2 år
Guro Klausen (KFUK-KFUM Global) – valgt i 2016 for 2 år
Elise Skarsaune - valgt i 2016 for 2 år
Hanna Lyngstad Wernø – valgt i 2016 for 2 år
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Valgkomiteen besto av Hanne Sofie Lindahl (leder), Knut Hjelleset fra RORG-samarbeidet og Jonas Ådnøy
Holmqvist fra Fivas. I løpet av året har styret supplert seg selv ved tre anledninger: Synnøve Ofte Jacobsen
erstattet Håvard Skogerbø som representant for Changemaker, Håvard Skjerdal erstattet Guro Klausen som
representant for KFUK-KFUM Global og Håvard Skogerbø erstattet Jon André Hvoslef-Eide som styreleder.
Styret møttes seks ganger i 2017, og deltok i tillegg på en skoleringshyttetur med informasjonsutvalget og
sekretariatet. Arbeidsutvalget har i 2017 bestått av Jon André Hvoslef-Eide (første halvår), Håvard Skogerbø
(andre halvår), Astrid Iversen og Kasper Landmark.

Informasjonsutvalget
I 2016 startet SLUG opp et informasjonsutvalg. Utvalget er en frivillig gruppe som bistår styret og sekretariatet
i SLUGs informasjonsvirksomhet. De frivillige har i 2017 skrevet nettsaker, planlagt og gjennomført seminarer,
jobbet med medlemsorganisasjoner, utviklet og spilt inn podcast, jobbet med oversettelse av nettsidene og
holdt foredrag.

Kontingent og finansiering
I 2017 fikk SLUG en treårig rammeavtale med Norad og mottok 1,4 million kroner i informasjonsstøtte. I 2017
mottok SLUG også kr 118 000 i medlemskontingent, i tillegg til en gave på kr 20 000 fra en privat giver. Skoler
og organisasjoner der SLUG har holdt foredrag, har selv dekket reiseutgifter.

Sekretariatet
SLUG har to fulltidsansatte: Maren Hemsett er daglig leder og Thea Sofie Rusten Grastveit er politisk rådgiver.
Politisk rådgiver var i foreldrepermisjon deler av året. Jarle Aarbakke Tollaksen (februar-august) og Håvard
Skogerbø (september-oktober) var vikarer for Rusten Grastveit. Styreleder Jon André Hvoslef-Eide mottok
månedlig honorar på kr 1 500 frem til august, da han flyttet utenlands. Håvard Skogerbø ble ny styreleder,
konstituert av styret, og mottok honorar på kr 1 500 i november og desember.
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