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1 Innledning 

1.1 Problemstilling 

I denne avhandlingen vil jeg analysere den nye plikten til rapportering om 

samfunnsansvar i næringslivet slik den er foreslått innført i Norge,1 med formål om å 

klargjøre hva den vil innebære av forpliktelser og virkninger. 

 

I kapittel 2 presenterer jeg konteksten for de foreslåtte reglene ved en redegjørelse for 

debatten om næringslivets samfunnsansvar og en presentasjon av viktige gjeldende 

rapporteringsregimer. I kapittel 3 analyserer jeg de foreslåtte reglene for å undersøke 

hvilke krav som vil stilles til næringslivet om samfunnsansvarsrapportering hvis 

forslaget vedtas i sin nåværende form. Analysen etterfølges av en vurdering i kapittel 4 

av hvordan de nye reglene kan antas å ville virke, og hvordan forslaget kan 

sammenliknes med internasjonale anbefalinger om næringslivets samfunnsansvar. 

 

1.2 Metode 

Jeg benytter alminnelig juridisk metode for å analysere forslaget, på samme måte som 

om det var en endelig vedtatt lovtekst.  

 

Avhandlingens tema er, som jeg vil vise, preget av at det på internasjonalt nivå 

foreligger en rekke anbefalinger om næringslivets samfunnsansvar. Enkelte av disse 

anbefalingene har vært sentrale i utformingen av de foreslåtte reglene, og kan ha 

betydning ved tolkningen av disse. Slike anbefalinger kan også være relevante som 

sammenlikningsgrunnlag. 

 

Norsk regnskapsstiftelse har utarbeidet regnskapsstandarder for årsberetningen.2 

Standardene til NRS er et uttrykk for god regnskapsskikk og praksis blant 

                                                
1 Hansen (2010) s. 47. 
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regnskapspliktige3, og har en supplerende funksjon for regnskapslovens bestemmelser.4 

Regnskapspliktige er etter ordlyden i regnskapsloven § 4-6 pliktig å følge god 

regnskapsskikk ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Et tilsvarende krav for 

årsberetningen kan imidlertid ikke utledes av lovens ordlyd.  

 

I sin masteravhandling om miljørapportering argumenterer Borgersrud for at kravet om 

å følge god regnskapsskikk også gjelder ved utarbeidelse av årsberetningen.5 

Borgersrud understøtter synspunktet blant annet ved å henvise til en uttalelse i 

forarbeidene til regnskapsloven som legger til grunn at ”kravene til innholdet i denne 

del av årsberetningen bør utvikles over tid i samsvar med utviklingen av norske og 

internasjonale standarder.”6 Videre viser Borgersrud til at revisorforeningen anerkjenner 

NRS’ standarder på årsberetningens område. Borgersrud legger til grunn at standardene 

for årsberetningen, som uttrykk for god regnskapsskikk, er bindende per analogi fra 

regnskapsloven § 4-6, eller eventuelt som sedvanerett.7 Jeg er enig i denne vurderingen, 

og vil benytte NRS regnskapsstandard om årsberetningen som rettskilde der jeg finner 

det relevant.  

 

 

                                                                                                                                         
2 Henholdsvis NRS 8 og NRS 16.  
3 Årsregnskapet i teori og praksis 2010 (2011) s. 36. 
4 Ot.prp. nr. 42 (1997-1998) s. 106. 
5 Borgersrud (2011) s. 25. 
6 Ot.prp. nr. 42 (1997-1998) s. 186. 
7 Borgersrud (2011) s. 26. 
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2 Næringslivets samfunnsansvar 

2.1 Begrepets innhold 

En allment akseptert definisjon og avgrensning av begrepet næringslivets 

samfunnsansvar finnes ikke. Målsetningene for næringslivets samfunnsansvar varierer 

ut fra kontekst; hvor både kulturelle, politiske og geografiske forskjeller spiller inn i hva 

som legges i begrepet.8 Næringslivets samfunnsansvar, slik det har blitt og fortsatt blir 

utviklet i den internasjonale debatten om Corporate Social Responsibility, har likevel 

noen grunntrekk som de fleste kan enes om. 

 

Ett slikt grunntrekk er erkjennelsen av at avgjørelser som blir tatt i næringslivet har 

konsekvenser utover det rent økonomiske, og for flere enn de som direkte eller indirekte 

eier virksomheten;9 ergo bør disse konsekvensene innlemmes i avgjørelsesgrunnlaget.10 

I stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar legger regjeringen til grunn at 

”[k]jernen i begrepet er hvilket ansvar bedrifter bør påta seg for mennesker, samfunn og 

miljø som påvirkes av virksomheten.”11 

 

Et annet grunntrekk i debatten om næringslivets samfunnsansvar er at flere viktige 

aktører fremholder frivillighetsaspektet. Herunder EU-kommisjonen i sin definisjon: 

”Corporate social responsibility (CSR) is a concept whereby companies integrate social 

and environmental concerns … on a voluntary basis.”12 Regjeringens definisjon av 

samfunnsansvarsbegrepet i St.meld. nr. 10 tilsvarer EU-kommisjonens, og inneholder 

det samme frivillighetsaspektet: “Samfunnsansvar innebærer hva bedriftene gjør på en 

frivillig basis utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man 
                                                
8 Mullerat (2010) s. 23. 
9 Corporate Social Responsibility (2008) s. 46. 
10 Corporate Social Responsibility (2008) s. 7. 
11 St.meld. nr 10 (2008-2009) punkt 1.2. 
12 COM (2006) 136 s. 2. 
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opererer.”13 Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO) opererer med en 

forståelse av samfunnsansvar hvor det å følge loven er en integrert del av 

samfunnsansvaret: “[Social responsibility] … implies both transparent and ethical 

behaviour that contributes to sustainable development, is in compliance with applicable 

law and is consistent with international norms of behaviour. It also implies that social 

responsibility is integrated throughout the organization, is practised in its relationships 

and takes into account the interests of stakeholders.”14 Å utvise samfunnsansvar utover 

å følge gjeldende lover og regler er imidlertid også etter ISOs standard et spørsmål om 

frivillighet.  

 

Bakgrunnen for at næringslivets samfunnsansvar overveiende sees på som noe 

virksomhetene skal foreta seg på frivillig basis er flerfoldig. Beate Sjåfjell målbærer et 

syn om at næringslivet selv har fått for stor definisjonsmakt i utviklingen av 

næringslivets samfunnsansvar.15 I følge Radu Mares mener kritikere i NGO-kretser av 

næringslivets samfunnsansvar at næringslivet bruker sin innflytelse i 

samfunnsansvarsdebatten til å oppnå deregulering.16 

 

En annen grunn er globaliseringens jurisdiksjonsmessige utfordringer for statene. 

Regjeringen peker på begrensninger i norske myndigheters adgang til å regulere etiske 

verdier og forhold utenfor Norges grenser.17 Næringslivets samfunnsansvar har blitt sett 

på som et svar på hvordan man kan regulere foretaks adferd når hjemstaten ikke har 

jurisdiksjon.18 Etter dette synet ligger det i samfunnsansvarets natur at det er frivillig – 

det brukes som virkemiddel nettopp i de situasjoner hvor regulerende myndigheter ikke 

har adgang til å gi bindende regler. 

 

                                                
13 St.meld. nr 10 (2008-2009) punkt 1.3. 
14 ISO 26000 punkt 3.3.1. 
15 Sjåfjell (2011) s. 2. 
16 Mares (2007) s. 393. 
17 St.meld. nr 10 (2008-2009) s. 10. 
18 Mares (2007) s. 385. 
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En tredje grunn er at de konkrete problemstillingene et mangeartet næringsliv står 

overfor i møte med mennesker, samfunn og miljø er svært mangeartede igjen, og 

således vanskelig regulerbare ex ante.19 At næringslivet tar samfunnsansvar frivillig kan 

være en måte å regulere uten å kneble kreativitet og entreprenørskap. Gitt fritt spillerom 

til å bruke entreprenørskap til å hjelpe mennesker, miljø og samfunn, er tanken at 

virksomheter kan være en drivkraft i å implementere bærekraftige løsninger på 

samfunnsproblemer.20 

 

2.2 Frivillig tvang – Om å knytte plikter til det frivillige 

”[D]et kan … synes som et paradoks å lovfeste rapporteringskrav knyttet til arbeid som 

bedriftene gjør på frivillig basis.”21 

 

Som analysen i kapittel 3 vil vise, skaper det grunnleggende frivillighetsaspektet i 

næringslivets samfunnsansvar usikkerhet om hva en rapporteringsplikt som den 

foreslåtte vil føre til i næringslivet. Fra teorien vil jeg i det følgende kort gjøre rede for 

to forskjellige syn på hvilken funksjon rapportering om samfunnsansvar kan tenkes å 

ha. 

 

2.2.1 Forandring gjennom samhandling 

Buhmann hevder at refleksiv rett kan utgjøre et rettsteoretisk utgangspunkt for å forstå 

næringslivets samfunnsansvar som en slags indirekte offentlig regulering og igangsetter 

av virksomheters selvregulering.22  

 

Refleksiv rett kan kort forklares som en prosessuell rettsteori, med strategier for 

regulering av samfunnsproblemer som ikke egner seg for tradisjonell formell 

regulering, men som forutsetter medvirkning fra andre samfunnsaktører enn bare 

                                                
19 Mullerat (2010) s. 371. 
20 L5/2008: Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, punkt 2.2. 
21 HSH (2011) s. 1. 
22 Buhmann (2010) s. 109. 
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lovgiver.23 Tradisjonell ovenfra-og-ned-regulering er som indikert i avsnitt 2.1 

problematisk på området for næringslivets samfunnsansvar. I teorien om refleksiv rett 

legges det vekt på at de som underlegges normene får eierskap til dem ved å delta aktivt 

i deres utvikling, og myndighetenes rolle blir å skape prosessuelle rammer som slike 

normer kan utvikles i.24  

 

I forbindelse med innføringen av krav til rapportering om næringslivets samfunnsansvar 

i Danmark,25 har Buhmann analysert lovgivningsprosessen og kommet frem til at kravet 

i den danske årsregnskabsloven er et typeeksempel på refleksiv rett.26 Buhmann 

argumenterer for at den danske bestemmelsen om næringslivets rapportering om 

samfunnsansvar skaper et virtuelt forum for refleksjon i og med rapportene, som har til 

formål å fremme foretakenes kommunikasjon med samfunnet om dets forventninger, 

krav og behov. Foretakene på sin side regulerer seg selv med utgangspunkt i 

samfunnets forventninger.27  

 

2.2.2 Et tomt skall 

Sjåfjell benytter terminologi fra økonomisk teori for å illustrere negative konsekvenser 

av næringslivets adferd.28 De negative konsekvensene av næringslivets samspill med 

samfunnet, som ikke fanges opp av myndighetenes regulering, sees på som 

eksternaliteter – de er eksterne kostnader som ikke belastes selskapet.29 

 

Sjåfjell argumenterer for at slike eksternaliteter må internaliseres i foretakene for at 

næringslivet virkelig skal kunne være en faktor i å løse samfunnsutfordringene det 

                                                
23 Buhmann (2010) s. 109. 
24 Buhmann (2010) s. 108.  
25 Se avsnitt 2.4.3 nedenfor. 
26 Buhmann (2010) s. 113.  
27 Buhmann (2010) s. 113. 
28 Sjåfjell (a) (2011) s. 119. 
29 Sjåfjell (a) (2011) s. 119. 
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skaper.30 For å gjennomføre denne internaliseringen foreslås flere åtgjerder i 

selskapsretten, herunder en redefinering av både selskapers rolle i samfunnet, styrets 

rolle og posisjon, og hvilke retningslinjer styret skal følge.31 

 

Rapporteringsregimer som det foreslåtte norske sees ikke av Sjåfjell som tilstrekkelig til 

å oppnå dette.32 I det nåværende selskapsrettslige paradigmet om aksjonærenes 

økonomiske interesse som det overordnede styringsmålet, vil rapportering om 

samfunnsansvar, uten en kjerne av plikt, kunne komme til å tjene som 

markedsføringsverktøy for grønnvasking – som et tomt skall,33 hvor de styggeste 

selskapene er de som bruker mest sminke.34 

 

2.3 Forslaget om ny plikt til å rapportere om samfunnsansvar 

I stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi35 

signaliserer regjeringen at den ønsker en offensiv politikk for samfunnsansvar i 

næringslivet. Som bakgrunn for denne politikken trekker regjeringen frem forhold som 

at  

- ”Mange oppgaver i en globalisert verden bare kan løses gjennom aktivt 

samarbeid med de ledende økonomiske aktørene.”36 

- ”Bedriftene møter i økende grad spørsmål om hva som er akseptabel 

forretningspraksis og om bedriftenes ansvar går lenger enn bare å følge loven i 

landet de er engasjert i.”37 

                                                
30 Sjåfjell (a) (2011) s. 112. 
31 Sjåfjell (a) (2011) s. 121. 
32 Sjåfjell (a) (2011) s. 112.  
33 Sjåfjell (a) (2011) s. 135-136. 
34 Sjåfjell (a) (2011) s. 111. 
35 St.meld. nr 10 (2008-2009). 
36 St.meld. nr 10 (2008-2009) s. 6. 
37 St.meld. nr 10 (2008-2009) s. 6. 
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- ”En rekke eksempler i den senere tid har vist betydningen av bedriftenes 

samfunnsansvar og de negative konsekvenser de kan ha for enkeltmennesker, 

samfunnet og miljøet dersom bedrifter ikke opptrer ansvarlig.”38 

 

I den samme meldingen varsler regjeringen at den har ”høye mål og ambisjoner for 

arbeidet med samfunnsansvar” og ”tilsvarende tydelige forventninger til 

næringslivet.”39 Det forventes at ”norske bedrifter er blant de fremste til å utvise 

samfunnsansvar […]”.40 Plikt til å rapportere om samfunnsansvar for store selskaper er 

ett av flere nasjonale virkemidler som foreslås utredet for å nå regjeringens 

målsetninger.41 

 

Den 19. februar 2010 ble forslaget fulgt opp ved oppnevning av en tverrdepartemental 

arbeidsgruppe for rapportering om samfunnsansvar.42 Arbeidsgruppen fikk i tråd med 

stortingsmeldingen i oppdrag å utrede utvidede krav til rapportering om 

samfunnsansvar i regnskapsloven, med formål om å ”bidra til at næringslivet i større 

utstrekning fokuserer på og integrerer samfunnsansvar i sin styring av virksomheten.” 

 

I arbeidsgruppens mandat ble det angitt en rekke konkrete problemstillinger som skulle 

drøftes med utgangspunkt i nylig innførte regler om rapportering i andre land, herunder 

spesielt den danske årsregnskabsloven § 99a. Arbeidet resulterte i et forslag til 

lovendringer.43 Arbeidsgruppens rapport har vært på høring, og Finansdepartementet 

forventer at det vil fremmes lovforslag i 2012-2013.44 

 

Arbeidsgruppen foreslår å innta en ny § 3-3 c i regnskapsloven. I tillegg foreslås 

modifisering av regnskapsloven § 3-5 tredje ledd, samt modifiseringer i revisorloven. I 
                                                
38 St.meld. nr 10 (2008-2009) s. 6. 
39 St.meld. nr 10 (2008-2009)  s. 10. 
40 St.meld. nr 10 (2008-2009)  s. 11. 
41 St.meld. nr 10 (2008-2009) s. 83. 
42 Hansen (2010) s. 5. 
43 Hansen (2010) s. 6. 
44 Behringer (2011). 
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det følgende vil jeg gi en kort oversikt over de foreslåtte reglene slik de fremstår etter 

arbeidsgruppens forslag. Analysen av bestemmelsenes innhold kommer i kapittel 3.  

 

Av plasshensyn gjengis ikke den foreslåtte lovteksten i sin helhet her, men de viktigste 

elementene siteres i kursiv for avhandlingens lesbarhets skyld. Forslaget i sin helhet er 

fremsatt i arbeidsgruppens rapport kapittel 7.45 Videre i analysen siterer jeg fortløpende 

der jeg finner det relevant. 

 

2.3.1 Hovedpunkter i foreslått § 3-3 c 

Foreslått første ledd: ”Store foretak skal i årsberetningen eller i dokument det er henvist 

til i årsberetningen, gi en redegjørelse for oppfølgningen av sitt samfunnsansvar. Det 

skal i årsberetningen opplyses om hvor dokumentet finnes offentlig tilgjengelig.” 

 

Den foreslåtte plasseringen av reglene om rapportering om samfunnsansvar i 

regnskapsloven kapittel 3 fører den inn i en rekke krav til årsregnskap og årsberetning 

til regnskapspliktige foretak. At opplysningene skal gis i årsberetningen har betydning 

både for offentlighet og for ansvar for rapporteringens innhold. Etter regnskapsloven 

§ 8-1 er innholdet i årsberetningen offentlig. Når det gjelder ansvaret for innholdet 

fremgår det av regnskapsloven § 3-5 at årsberetningen skal underskrives av samtlige 

styremedlemmer, og av daglig leder.  

 

”Store foretak” er pliktsubjekt. Hvilke foretak som er store i regnskapslovens forstand 

angis i regnskapsloven § 1-5, hvor det fremgår at allmennaksjeselskaper, 

regnskapspliktige med noterte finansielle instrumenter på regulert marked, samt de som 

ellers i forskrift er fastsatt å skulle vurderes som store foretak, faller under definisjonen. 

Store foretak er generelt underlagt mer omfattende forpliktelser enn de foretak som 

faller utenfor definisjonen. Felles for slike foretak er at de typisk vil ha et spredt 

eierskap. 

 

                                                
45 Hansen (2010) s. 47 – 48. 
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Foreslått andre ledd: ”Med samfunnsansvar forstås det foretaket gjør på frivillig basis 

for å integrere og sikre åpenhet om hensynet til menneskerettigheter, 

arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i 

sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter.” 

 

Foreslått tredje ledd: ”Redegjørelsen etter første ledd skal minst inneholde følgende 

opplysninger: 

1. foretakets retningslinjer knyttet til oppfølging av sitt samfunnsansvar, herunder 

eventuelle prinsipper, prosedyrer og standarder som følges. Hvis det ikke er 

utarbeidet slike retningslinjer, skal det opplyses om dette, 

2. hvordan foretaket arbeider for å omsette retningslinjer mv. som nevnt i nr. 1 til 

handling, 

3. foretakets vurdering av resultatene som er oppnådd som følge av arbeidet med 

samfunnsansvar, samt eventuelle forventninger til dette arbeidet fremover.” 

 

Forslagets fjerde ledd inneholder unntak fra opplysningskravene for foretak som 

rapporterer offentlig under FNs Global Compact eller Global Reporting Initiative.46 

Arbeidsgruppen vurderer at rapportering etter disse standardene dekker det samme 

informasjonsbehovet som den foreslåtte rapportering etter regnskapsloven vil gjøre, 

samt at et slikt unntak, i tråd med Regjeringens ønske om å styrke slike internasjonale 

initiativer for næringslivets samfunnsansvar, vil kunne bidra til å øke oppslutningen om 

disse initiativene.47 Forslagets femte ledd inneholder unntak for datterselskap hvis 

morselskap rapporterer dekkende for hele konsernet. Forslagets sjette ledd gjelder 

unntak for foretak som er underlagt likeverdige krav til rapportering i utlandet.  

 

Syvende ledd angir at den rapportering om ikke-finansielle forhold som er pliktig etter 

regnskapsloven § 3-3 a niende til tolvte ledd; henholdsvis om arbeidsmiljø, likestilling 

mellom kjønnene, diskriminering og det ytre miljø, kan inkluderes i et separat 

dokument for samfunnsansvarsrapportering. 
                                                
46 Global Compact og Global Reporting Inititative omtales i avsnitt 2.4.4.1. Se også 

henholdsvis www.unglobalcompact.org og www.globalreporting.org.  
47 Hansen (2010) s. 30-31. 
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Regnskapsloven § 3-5 tredje ledd er foreslått endret slik at plikten til underskrift av 

årsberetningen, samt eventuell påtegnelse og redegjørelse, også gjelder et slikt separat 

dokument for rapportering om samfunnsansvar. Tilsvarende endringer er foreslått når 

det gjelder revisors konsistenssjekk etter revisorloven §§ 5-1 første ledd annet punktum 

og 5-6 fjerde ledd nr. 4. 

 

2.4 Gjeldende rapporteringsregimer 

2.4.1 Ikke-finansiell rapportering etter regnskapsloven 

Forslaget om rapporteringsplikt for samfunnsansvar er nært beslektet med en rekke 

eksisterende krav til ikke-finansiell rapportering i regnskapsloven.  De konkrete 

elementene i forslaget til legaldefinisjon av samfunnsansvar overlapper de eksisterende 

kravene til ikke-finansiell rapportering. Det skal allerede rapporteres om arbeidsmiljø, 

likestilling mellom kjønnene, diskriminering og påvirkning av det ytre miljø, etter 

regnskapsloven § 3-3 a, niende til tolvte ledd.48 Slektskapet består både i de konkrete 

elementene det rapporteres om, og i formålet med rapporteringen. Arbeidsgruppen har 

ikke foreslått noen tilpasning av eksisterende rapporteringskrav i forbindelse med 

forslaget til nye krav.49  

 

Den rapportering det her siktes til har også blitt kalt samfunnsinformasjon; 

”… opplysninger om ikke-finansielle forhold som går ut over det som er nødvendig for 

å forstå den regnskapspliktiges utvikling, finansielle stilling, resultat og risikoer.”50 At 

kravene om ikke-finansielle opplysninger går ut over det som er nødvendig for å 

                                                
48 For små foretak er det gitt tilsvarende regler i regnskapsloven § 3-3, fjerde til syvende 

ledd. 
49 Hansen (2010) s. 41. 
50 Ot. prp. nr. 89 (2003-2004) s. 60. Slik Borgersrud har vist er dette ikke en skarpt 

opptrukket grense – det meste av ikke-finansiell informasjon har eller kan ha betydning 

for selskapets økonomiske posisjon også, jf. Borgersrud (2011) s. 11. 
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vurdere foretakets stilling i et snevert økonomisk perspektiv er forbundet med formålet 

med å kreve disse opplysningene i årsberetningen: 

 

Begrunnelsen for å kreve ikke-finansiell informasjon i årsberetningen ble av 

departementet i forbindelse med evaluering og revisjon av regnskapsloven uttalt å være 

“å bevisstgjøre selskapets administrasjon og styre om denne typen forhold ved 

foretaket.”51 Reglene om rapportering om ikke-finansielle forhold har altså en funksjon 

i å påvirke selskapene til å hensynta eksternaliserte kostnader ved virksomheten.  

 

Videre legger departementet til grunn at “slik ikke-finansiell informasjon vil kunne 

være av betydning for investorer og andre regnskapsbrukere ved vurderingen av 

foretaket.”52 For investorer er det en økende trend ikke bare å vurdere et mulig 

investeringsobjekt ut fra dets økonomiske stilling, men også ut fra hvordan det ellers 

opererer. 

 

Når pliktsubjektet for rapporteringen er ”store foretak” må dette sees i sammenheng 

med at opplysningene kreves i årsberetningen, og med årsberetningens funksjon. 

Årsberetningen er ledelsens beretning, som den må kunne stå inne for innholdet av, se 

nærmere avsnitt 3.4.  Når regelen angir plikter for ”foretaket”, er det etter 

sammenhengen nærmere bestemt styret og daglig leder som må forholde seg til kravene 

på et eller annet tidspunkt, i siste rekke når de skriver under på årsberetningen. 

 

2.4.2 NUES-anbefalingene 

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse har utarbeidet en anbefaling med formål 

om å klargjøre ”rollefordelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det 

som følger av lovgivningen.”53 Anbefalingene har rettslig relevans54 for børsnoterte 

selskaper i Norge gjennom selskapenes løpende forpliktelser overfor Oslo 

                                                
51 Ot. prp. nr. 89 (2003-2004) s. 65. 
52 Ot. prp. nr. 89 (2003-2004) s. 65. 
53 NUES (2010) s. 6. 
54 Om NUES-anbefalingenes rettslige status, se Kjelland, m.fl. (2011) s. 32.  



 13 

Børs/Axess.55 I følge punkt 7 i de løpende forpliktelsene skal det redegjøres for 

eierstyring og selskapsledelse i henhold til NUES-anbefalingen. Tilsvarende vilkår 

gjelder ved notering ved Oslo Børs og Oslo Axess.56 

 

Avvik fra anbefalingen skal forklares. “Følg eller forklar”-prinsippet er utdypet i 

anbefalingens punkt 1, hvor det heter at “Redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt 

i anbefalingen. Dersom denne anbefalingen ikke er fulgt, skal avviket begrunnes og det 

skal redegjøres for hvordan selskapet har innrettet seg på annen måte.”57 

 

Av relevans for denne avhandlingens tema er anbefalingens punkt 1, tredje ledd:  

“Styret bør klargjøre selskapets verdigrunnlag og i samsvar med dette utforme 

retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.” Videre heter det i punkt 10 om 

risikostyring og internkontroll at “Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll 

og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til omfanget og arten av 

selskapets virksomhet. Internkontrollen og systemene bør også omfatte selskapets 

verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.” Disse punktene er relativt 

nye, og ble tatt inn i anbefalingene høsten 2010.58 

 

2.4.3 Dansk årsregnskabslov § 99a 

Den danske bestemmelsen om samfunnsansvarsrapportering trådte i kraft 1. januar 

2009. Utformingen er i hovedtrekk lik som den foreslåtte norske bestemmelsen. Siden 

den danske bestemmelsen allerede har vært i kraft en stund har man i Danmark kunnet 

samle noe erfaringer med hvordan bestemmelsen fungerer, og det er også tilgjengelig 

etterarbeider i form av blant annet en veiledning til de omfattede foretak om hvordan 

bestemmelsen skal etterleves. Denne avhandlingens rammer tillater ikke en 

gjennomgående redegjørelse for den danske regelen, men jeg trekker den inn i analysen 

av det norske forslaget der jeg finner det relevant for å klargjøre dets innhold. 

                                                
55 Oslo Børs (b) (2011) s. 28 og 29. 
56 Oslo Børs (a) (2011) ss. 16, 20, 22.  
57 NUES (2011) s. 2.  
58 NUES (2010) s. 9.  
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2.4.4 Internasjonale anbefalinger 

2.4.4.1 FNs Global Compact og Det globale rapporteringsinitiativ 

Global Compact er FNs initiativ for å integrere ti internasjonalt anerkjente prinsipper 

om menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og bekjempelse av korrupsjon i 

næringslivet.59 Initiativet fungerer som et samarbeid med næringslivet, hvor foretakene 

som ønsker å være med forventes å implementere prinsippene i virksomheten generelt 

(og i styrets beslutninger spesielt), støtte FNs utviklingsmål, samt aktivt fremme Global 

Compact og arbeidet med ansvarlig næringsliv.60  

 

For foretak som er medlem av Global Compact, er det obligatorisk å utarbeide 

offentlige fremskrittsrapporter for arbeidet med samfunnsansvar. Unnlatelse av å sende 

inn fremskrittsrapporter fører til en offentliggjort utelukkelse fra Global Compact.61 Jeg 

bemerker at Global Compact ikke rutinemessig undersøker innholdet i 

fremskrittsrapportene som sendes inn, men avhenger av at interessenter gjennomgår 

innholdet.62 

 

Det globale rapporteringsinitiativ (GRI) er et nettverk av ulike interessentgrupper som 

utarbeider retningslinjer for rapportering om økonomiske, miljømessige og sosiale 

resultater i næringslivet; den såkalte tredelte bunnlinje.63 Visjonen til GRI er på denne 

måten å alminneliggjøre bærekraftsrapportering i næringslivet.64 

 

                                                
59 UN Global Compact (c) (2011). De ti prinsippene er basert på folkerettslige 

instrumenter, se Buhmann (2009) s. 84. 
60 UN Global Compact (d) (2011). 
61 For detaljer om kriteriene for utelukkelse av denne grunn, se UN Global Compact (b) 

(2011) s. 3. 
62 UN Global Compact (e) (2011) Does the Global Compact Office review COPs? 
63 GRI (a) (2011). 
64 GRI (a) (2011). 
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GRI utarbeider retningslinjer for bærekraftsrapportering, som i tillegg til overordnede 

prinsipper for hvordan rapporteringen skal foretas og informasjon innhentes og 

presenteres, inneholder detaljerte resultatindikatorer for de forskjellige 

rapporteringstemaene.65 Resultatindikatorene er supplert av indikatorprotokoller som 

skal sikre ensartet tolkning av indikatorene blant brukerne av retningslinjene.66  

 

De detaljerte retningslinjene for utvelgelse av hva som skal rapporteres og hvordan 

informasjonen skal presenteres, legger til rette for rapporter som er sammenliknbare 

både mellom foretak og mellom det enkelte foretaks rapporter over tid. I tillegg 

omfatter retningslinjene et kvalitetssikringssystem som skal gjøre det lettere for leserne 

av rapportene å vurdere i hvilken grad retningslinjene er lagt til grunn for rapporten.67 

Det rapporterende foretak vurderer selv dette og erklærer ut fra et nivåsystem med tre 

forskjellige anvendelsesnivåer hvordan rapporten måler seg opp mot retningslinjene. 

Erklæringens sannhetsgehalt kan kontrolleres av enten GRI eller en tredjepart, for 

eksempel et revisjonsfirma.68 Slik kontroll er frivillig, men i slike eksternt kontrollerte 

rapporter kan anvendelsesnivået suppleres med en ”+”.69 

 

Sentralt i retningslinjene er den standardiserte indeksen som skal gjøre det lett for 

regnskapsbrukerne å vurdere rapportens innhold og omfang i forhold til retningslinjene. 

Hvis GRI-rapporten utarbeides med en slik indeks som svarer til retningslinjene, er det 

forholdsvis enkelt å skaffe seg oversikt over rapportens innhold. Imidlertid er det grunn 

til å merke seg at GRI ikke har noen kontroll på hvordan og i hvilken grad 

retningslinjene har vært brukt i den enkelte rapport – det må kontrolleres av 

regnskapsbrukeren. Global Compact anbefaler bruken av GRI i utarbeidelsen av 

offentlige fremskrittsrapporter.70 
                                                
65 GRI (b) (2011) Reporting Guidelines, s. 3. 
66 GRI (b) (2011) Reporting Guidelines, s. 4. 
67 GRI (b) (2011) Application Levels, s. 1. 
68 Som eksempel, Hydros bærekraftrapportering etter GRI er erklært å være på nivå B+, 

og dette er kontrollert av KPMG, se http://www.hydro.com/gri.  
69 GRI (b) (2011) Application Levels, s. 3. 
70 UN Global Compact (2007). 
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For foretak som velger å benytte seg av adgangen til å rapportere etter Global Compact 

eller GRI i stedet for etter hovedregelen i den foreslåtte norske bestemmelsen, vil det i 

utgangspunktet være disse anbefalingenes prinsipper og regler som gjelder. I analysen 

av forslaget i kapittel 3 vil jeg fortløpende trekke inn Global Compact og GRI i 

analysen av de foreslåtte reglene i regnskapsloven, blant annet for å se om den norske 

regelen likevel har innvirkning på hvordan rapporter etter Global Compact og GRI må 

utformes for å kunne legges til grunn for unntak fra den foreslåtte norske hovedregelen. 

En selvstendig behandling av rapportering etter Global Compact og GRI faller utenfor 

rammen for denne avhandlingen. 

 

2.4.4.2 Andre internasjonale anbefalinger 

Det eksisterer en lang rekke internasjonale anbefalinger for næringslivets 

samfunnsansvar. For denne avhandlingens vedkommende vil jeg i kapittel 4 trekke inn 

to sentrale som er nylig oppdatert, henholdsvis OECDs retningslinjer for flernasjonale 

selskaper, og Ruggie-prinsippene: 

 

I OECD, hvor Norge er medlem, har medlemslandene siden 1976 forpliktet seg til å 

forbedre flernasjonale selskapers bidrag til økonomisk og sosial utvikling, og å løse de 

samfunnsmessige problemene slike selskaper kan forårsake.71 Blant virkemidlene er 

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.72 Retningslinjene er anbefalinger som 

tar sikte på å oppfordre selskaper som opererer i eller fra et OECD-land til å opptre i 

tråd med nasjonal politikk og samfunnets forventninger. Nasjonale kontaktpunkter er 

etablert i medlemslandene for å fremme overholdelsen av retningslinjene.73 

 

Ruggie-prinsippene er populærnavnet på prinsippene som FNs spesialrepresentant for 

menneskerettigheter og næringslivet, John Ruggie, la frem i sin endelige rapport i 2011: 

                                                
71 Servais (2009) s. 101. 
72 OECD (2011). 
73 Servais (2009) s. 102. 
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Guiding principles on Business and Human Rights.74 Prinsippene er utrykk for en 

operasjonalisering av et rammeverk som består av tre pilarer: Staters ansvar for å 

beskytte mot menneskerettighetsbrudd, næringslivets ansvar for å respektere 

menneskerettigheter, og ofres tilgang på effektive botemidler.75 Relevant for denne 

avhandlingens tema er de to førstnevnte pilarene. 

 

 

 

 

 

                                                
74 Ruggie (2011). 
75 Ruggie (2011) s. 4. (Min oversettelse.) 
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3 De foreslåtte reglenes innhold 

 

I dette kapittelet vil jeg analysere de foreslåtte bestemmelsene, for å søke å klarlegge 

hva reglene vil innebære for foretakene som omfattes om de vedtas i den foreslåtte 

formen. I analysen tar jeg utgangspunkt i forslagets ordlyd og arbeidsgruppens 

uttalelser i dens rapport. I tillegg vil jeg se hen til den danske regelen for rapportering, 

samt FNs Global Compact og GRI for å klargjøre innholdet av de foreslåtte reglene. 

Gjeldende rapporteringskrav om samfunnsansvar trekkes inn fortløpende der det er 

relevant for å belyse innholdet i den foreslåtte rapporteringsplikten.  

 

3.1 Om hva som skal rapporteres 

3.1.1 Definisjonen av samfunnsansvar76 

For det første er samfunnsansvaret etter definisjonens ordlyd det foretak ”gjør på 

frivillig basis”. Aktiviteter som er begrunnet i foretakets overholdelse av gjeldende 

regelverk vil med andre ord ikke i seg selv utgjøre samfunnsansvar i definisjonens 

forstand. Ansattes medbestemmelsesrett gjennom bedriftsforsamlingen kan tjene som 

eksempel på et tiltak som ellers kunne sortere under betegnelsen samfunnsansvar, men 

som etter norsk rett er lovpålagt og dermed faller utenfor legaldefinisjonen i den 

foreslåtte bestemmelsen.  

 

Grensedragningen mellom hva som er lovpålagte og hva som er frivillige aktiviteter er 

av arbeidsgruppen erkjent å ville være vanskelig, da områder som faller under de 

konkrete elementene i definisjonen av samfunnsansvar på mange områder er regulert av 

lovgiver med minimumskrav til foretakene.77 Arbeidsgruppen legger til grunn at 

frivillighetselementet i legaldefinisjonen ikke avskjærer foretakene fra å rapportere om 

                                                
76 Foreslått § 3-3c, annet ledd, se Hansen (2010) s. 47. 
77 Hansen (2010) s. 25. 
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sine aktiviteter på områder hvor dets aktiviteter er lovregulert, men at det tvert i mot 

kan være relevant etter bestemmelsen å rapportere om hvordan foretaket arbeider for å 

overholde krav i lovgivningen på områder som dekkes av samfunnsansvaret. I 

grensedragningen henviser arbeidsgruppen foretakene til å vurdere ”konkret om gitte 

opplysninger kan anses å være relevante for bedriftens interessenter, og rapporterer om 

dem dersom dette er tilfellet.”78 Utsagnet er interessant, fordi det åpner for en ny 

dimensjon i samfunnsansvaret som ikke klart kommer til uttrykk i forslagets ordlyd. 

Vurderingen av hvilke opplysninger som kan anses å være relevante for foretakets 

interessenter forutsetter at foretaket identifiserer sine interessenter, og kanskje også 

kommuniserer med disse. I internasjonale anbefalinger om næringslivets 

samfunnsansvar er det lagt vekt på viktigheten av dette, hvor det for eksempel i GRIs 

retningslinjer for rapportering er en forutsetning at foretaket identifiserer sine 

interessenter og forklarer i rapporten hvordan det har forholdt seg til deres rimelige 

forventninger og interesser.79 Jeg finner ikke å kunne konkludere med at det for 

rapportering etter den foreslåtte norske bestemmelsen vil gjelde et krav til foretakene 

om å gjøre dette, men det ligger deri en oppfordring til foretakene om å inkludere 

interessentene i arbeidet med samfunnsansvar på en mer aktiv måte enn bare å se på 

dem som passive mottakere av en rapport som er utformet av foretaket.  

 

Videre heter det ”for å integrere og sikre åpenhet om hensynet til menneskerettigheter, 

arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i 

sine forretningsstrategier, i sin daglige drift, og i forholdet til sine interessenter.” Det 

kan av dette utledes tre forskjellige kontekster for foretakenes samfunnsansvar. Hva 

som omfattes av ”menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det 

ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon” kommer jeg tilbake til i neste avsnitt. 

 

Den første konteksten er når foretaket integrerer og sikrer åpenhet om hensynet til 

samfunnsansvar i sine forretningsstrategier. Styrets strategiske beslutninger, foretakets 

retningslinjer for samfunnsansvar, etikk, code of conduct eller liknende vil være et 

typisk eksempel på samfunnsansvarsutøvelse i denne konteksten. Opplysningskrav om 
                                                
78 Hansen (2010) s. 25. 
79 GRI (b) (2011) Reporting Guidelines, s. 10. 
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slike tiltak er utdypet i forslagets tredje ledd, nr. 1 om foretakets retningslinjer, herunder 

eventuelle prinsipper, prosedyrer og standarder som følges.  

 

Den andre konteksten er i foretakets daglige drift. Her er det naturlig å forstå at den mer 

praktiske tilnærmingen til samfunnsansvar omfattes, for eksempel hvordan det sikres at 

den enkelte ansatte er klar over hvilke forventninger ledelsen har til at de enkelte 

operasjoner i virksomheten forholder seg til samfunnsansvar. 

 

Den tredje konteksten for samfunnsansvar er i forholdet til foretakets interessenter. Hva 

som skal forstås med ”interessenter” er etter hva jeg kan se hverken definert i selve 

lovforslaget, arbeidsgruppens rapport eller stortingsmeldingen om næringslivets 

samfunnsansvar. I rapporten og stortingsmeldingen er det imidlertid flere steder trukket 

frem eksempler på interessenter. Fra stortingsmeldingen kan nevnes medarbeidere, 

leverandører, kunder/forbrukere, eiere og samfunnet.80 I sin veiledning til den danske 

bestemmelsen om samfunnsansvarsrapportering utaler den danske Selskabs- og 

erhvervsstyrelsen hva som forstås med begrepet interessenter: ”[D]e grupper af 

personer, som er påvirket af og/eller kan påvirke en virksomheds aktiviteter.”81 Den 

danske definisjonen minner i sitt innhold om slik begrepet stakeholders er definert av 

GRI.82 Det må formodentlig være en slik betydning som ligger i begrepet også i den 

norske regelen.  

                                                
80 St.meld. nr. 10 (2008-2009) s. 8 inkluderer en figur med ”eksempler på bedrifters 

forhold til og arbeid med ulike interessenter”. 
81 Erhvervs- og selskabsstyrelsens Center for samfundsansvar (2010) s. 23. 
82 I GRI er stakeholders definert som ”entities or individuals that can reasonably be 

expected to be significantly affected by the organization’s activities, products, and/or 

services; and whose actions can reasonably be expected to affect the ability of the 

organization to successfully implement its strategies and achieve its objectives. This 

includes entities or individuals whose rights under law or international conventions 

provide them with legitimate claims vis-à-vis the organization.” GRI (b) (2011) 

Reporting Guidelines s. 10.  
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Det mest iøynefallende eksempel på integrering og sikring av åpenhet om hensynet til 

samfunnsansvar i denne konteksten, er rapportering om samfunnsansvar. Ut fra den rett 

ovenfor refererte uttalelsen om at hva som kan anses som relevant for foretakets 

interessenter bør danne grunnlag for hva som rapporteres, vil samfunnsansvaret i denne 

konteksten også omfatte den kommunikasjon foretaket har med sine interessenter om 

samfunnsansvar.  

 

3.1.2 Legaldefinisjonens konkrete elementer 

De fire konkrete elementene i legaldefinisjonen er basert på regjeringens forståelse av 

samfunnsansvar i stortingsmeldingen.83 Denne omfatter ivaretakelse av 

menneskerettigheter, respekt for grunnleggende arbeidstakerrettigheter og anstendige 

arbeidsvilkår, ivaretakelse av miljøhensyn og bekjempelse av korrupsjon.84 Det finnes 

korresponderende elementer i både den danske legaldefinisjonen av samfunnsansvar,85 

samt de fire fokusområdene som Global Compacts ti prinsipper er delt inn i.86 For å 

forsøke og klargjøre innholdet i elementene i den foreslåtte norske regelen vil jeg derfor 

i det følgende se hen til den danske regelen og Global Compacts prinsipper under de 

fire fokusområdene, mens jeg fortløpende kommenterer hva som omfattes av de 

eksisterende rapporteringskravene i regnskapsloven § 3-3a niende til tolvte ledd.  

 

3.1.2.1 ”Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold” 

Dette elementet i legaldefinisjonen fikk en annen benevning enn de allerede 

eksisterende opplysningskravene om ”arbeidsmiljø” og ”likestilling” i regnskapsloven, 

blant annet for å understreke at det favner videre enn det de eksisterende 

rapporteringskravene etter regnskapsloven gjør.87 Videre presiseres det at de 

                                                
83 Hansen (2010) s. 27. 
84 St.meld. nr. 10 (2008-2009) s. 7. 
85 Formulert som ”menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamessige 

forhold samt bekæmpelse av korruption”, se dansk årsregnskabslov § 99a, første stykke. 
86 Hansen (2010) s. 27. 
87 Hansen (2010) s. 27. 
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eksisterende begrepene omfattes av dette elementet i forslaget.88 De eksisterende 

rapporteringskravene om arbeidsmiljø og likestilling kan i korthet sies å omhandle 

forhold internt i virksomheten som er av betydning for arbeidsmiljøet, og for oppnåelse 

av formålene i likestillingsloven, diskrimineringsloven samt diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven. 

 

De korresponderende begrepene for det samme elementet er henholdsvis ”sociale 

forhold” i den danske årsregnskabsloven § 99a, og ”Labour” i FNs Global Compact. De 

fire prinsippene om arbeidstakerrettigheter i Global Compact omhandler foretakenes 

bestrebelser på å opprettholde organisasjonsfrihet og effektiv anerkjennelse av retten til 

kollektive forhandlinger, avskaffelsen av alle former for tvangsarbeid, avskaffelse av 

barnearbeid og avskaffelse av diskriminering i arbeidslivet. 89 I forarbeidene til 

årsregnskabsloven § 99a trekkes som eksempler frem arbeid for overholdelse av 

menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter hos utenlandske leverandører, 

medarbeidertrivsel og –utvikling, samt særlig innsats for å integrere og holde 

mennesker som ellers har vanskelig tilgang på arbeidsmarkedet i arbeid.90 

 

Arbeidsgruppens intensjon er at definisjonen skal omfatte rettigheter tilknyttet alle ILOs 

konvensjoner, samt arbeidsmiljø, likestilling og anstendige arbeidsvilkår generelt.91 Det 

kan synes som at meningen er at alt som etter en naturlig språklig forståelse omfattes av 

”arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold” er inkludert. I så fall har begrepet et videre 

innhold enn det tilsvarende i Global Compact. Hvordan begrepets innhold kan 

avgrenses nærmere kan jeg ikke se at arbeidsgruppen har tatt stilling til. 

”Arbeidstakerrettigheter” kan knyttes opp mot ILOs konvensjoner, og disse 

konvensjonene kan gi veiledning til foretakene om hva som omfattes. Når det gjelder 

”sosiale forhold” er det vanskelig å se om arbeidsgruppen har ment at dette skal ha et 

selvstendig innhold i forhold til ”arbeidstakerrettigheter”. Det er mulig at det med denne 

formuleringen er ment å fange opp ”anstendige arbeidsvilkår generelt”, hvis dette 
                                                
88 Hansen (2010) s. 28. 
89 UN Global Compact (2004) (Min oversettelse.). 
90 L5/2008: Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, punkt 3.2. 
91 Hansen (2010) s. 27. 
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legges til grunn å være noe ytterligere enn de rettigheter som kan oppstilles på bakgrunn 

av ILOs konvensjoner. En annen forklaring på at man har valgt å benytte ”sosiale 

forhold” kan være at man har søkt en språklig harmonisering med den danske regelen. 

 

3.1.2.2 ”Det ytre miljø” 

I hva som omfattes av ”det ytre miljø” i forslagets  definisjon av samfunnsansvaret 

tilsiktes det av arbeidsgruppen ikke noen realitetsforskjell fra begrepet slik det er brukt i 

den gjeldende rapporteringsbestemmelsen i regnskapsloven.92  

 

I regnskapsloven § 3-3a, tolvte ledd, er begrepet ”det ytre miljø” hentet fra 

forurensningsloven § 1, og er en motsats til virksomhetens indre miljø – herunder 

arbeidsmiljøet.93 Språklig sett omfatter miljø de omgivelser menneskene lever i.94 I 

dagligtalen forbindes miljø gjerne først og fremst med naturen, men også 

menneskeskapte forhold som for eksempel byer. I forarbeidene til forurensningsloven 

fremgår det at det med ”miljø” siktes til en videre forståelse enn kun naturmiljøet, det 

inkluderer ”tettstedsmiljøer” og heller ikke bare det som direkte er menneskenes 

interesser.95 En slik vid forståelse av hva som omfattes av ”det ytre miljø” finner jeg å 

kunne legge til grunn for begrepet i regnskapsloven § 3-3a, tolvte ledd.  

 

Arbeidsgruppen legger videre til grunn at ordlyden dekker de samme forhold som dens 

danske motstykke ”miljø- og klimamæssige forhold”. 96 De danske forarbeidene nevner 

blant annet å redusere energiforbruk, utvikle eller anvende miljøeffektive teknologier 

eller å miljømerke produkter som eksempler på tiltak som vil falle inn under dette 

elementet i definisjonen.97 

 

                                                
92 Hansen (2010) s. 27. 
93 Ot.prp. nr. 88 (1988-1989) s. 2.  
94 Bokmålsordboken. Oppslagsord ”miljø”.  
95 Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) s. 87.  
96 Hansen (2010) s. 27. 
97 L5/2008: Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, punkt 3.2. 
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I FNs Global Compact sorterer tre prinsipper under overskriften ”Environment”. De 

omfatter at foretakene bør støtte føre var-prinsippet når det gjelder miljøutfordringer, ta 

initiativ til å jobbe for større miljøansvarlighet, og tilskynde utviklingen og spredningen 

av miljøvennlig teknologi.98 For eksempel kan en operasjonalisering av det sistnevnte 

prinsippet innebære at et foretaks utviklingsavdeling settes til å finne nye mer 

miljøvennlige måter å produsere varer på. 

 

Global Compact og den danske regelen kan være en veiledning til hva som mer konkret 

omfattes, men for den foreslåtte norske regelens del ser det ut til at ”det ytre miljø” er 

ment å være et vidt tema som omfatter alt som språklig sett handler om miljøet.  

 

3.1.2.3 ”Menneskerettighetene” 

Menneskerettighetene er anerkjent å være først og fremst staters ansvarsområde.99 

Statens ansvar for menneskerettighetene har gitt seg utslag i at de i stor utstrekning er 

gjort til en del av norsk rett etter Norges inngåelse av internasjonale konvensjoner om 

menneskerettighetene. I den gjeldende regnskapslovgivningen er det ikke krav om 

rapportering om hvordan næringslivet forholder seg til menneskerettighetene.100 Den 

tradisjonelle tilnærmingen har vært at så lenge foretakene overholder norsk lov, vil 

risikoen for menneskerettighetsbrudd være lav. Denne tradisjonelle tilnærmingen og 

ansvarsfordelingen består, men som den foreslåtte rapporteringsplikten om 

samfunnsansvar er et eksempel på, har man sett et behov for å integrere næringslivet i 

arbeidet med menneskerettighetene. Hvordan dette konkret kan gjøres har ikke 

                                                
98 UN Global Compact (2004) (Min oversettelse.). 
99 Mares (2007) s. 385. 
100 Riktig nok ligger folkerettslige menneskerettighetsinstrumenter til grunn for en del 

av reglene som allerede gjelder for næringslivet, se for eksempel diskrimineringsloven 

§ 2. Når det er snakk om å integrere næringslivet i arbeidet med menneskerettighetene i 

den foreslåtte regelens kontekst er imidlertid det nye grepet at slike 

menneskerettighetsinstrumenter er ment å bringes direkte inn i foretakenes sfære, og 

ikke nødvendigvis via inkorporasjon eller transformasjon i nasjonal lovgivning, se 

Buhmann (2010) s. 105, ved fotnote 6. 
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arbeidsgruppen gitt noen anvisning på. Prinsippene i Global Compact kan imidlertid gi 

veiledning.  

 

I Global Compact sorterer to prinsipper under menneskerettigheter. For det første bør 

foretak støtte og respektere beskyttelsen av internasjonalt erklærte menneskerettigheter. 

For det andre bør de forsikre seg om at de ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd. 

De to prinsippene forklares på Global Compacts nettsider. 101 For hva som omfattes av 

internasjonalt erklærte menneskerettigheter er foretakene i Global Compact henvist til  

The International Bill of Human Rights102, samt ILOs kjernekonvensjoner som et 

minimum. 

 

For den foreslåtte norske bestemmelsens del vil disse kildene også være relevante. 

Imidlertid er den vide ordlyden en indikasjon på at menneskerettigheter i et hvert 

instrument vil kunne anses relevant.  

 

3.1.2.4 ”Bekjempelse av korrupsjon” 

Som med rapportering i årsberetningen om menneskerettigheter vil dette være et nytt 

rapporteringstema. Det er imidlertid ikke nytt for næringslivet å måtte forholde seg til 

bestemmelser som regulerer korrupsjon. Straffeloven §§ 276a, 276b og 276c samt en 

lang rekke vidt publiserte korrupsjonsskandaler skulle være illustrasjon nok. 

 

I Global Compact består den anbefalte rapporteringen om bekjempelse av korrupsjon av 

tre deler.103 Det skal erklæres at foretaket forplikter seg til bekjempelse av korrupsjon, 

samt at foretaket følger relevant lovgivning, inkludert korrupsjonslovgivning. Videre 

skal det rapporteres om hvordan denne forpliktelsen blir omsatt til konkrete tiltak i 

                                                
101 UN Global Compact (2010), og UN Global Compact (a) (2011). 
102 The International Bill of Human Rights er en engelsk samlebetegnelse for FNs 

Menneskerettighetserklæring av 1948, FN-konvensjonen om sivile og politiske 

rettigheter av 1966 og FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle 

rettigheter av 1966.  
103 UN Global Compact (2009) s. 14. 
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virksomheten, herunder kommunikasjon av retningslinjer mot korrupsjon og opplæring 

av ansatte, samt interne kontrollsystemer og hvordan resultatene av arbeidet mot 

korrupsjon overvåkes og kontinuerlig forbedres.104 Det underliggende rettslige 

instrumentet er FN-konvensjonen mot korrupsjon.105 

 

Heller ikke når det gjelder dette elementet i legaldefinisjonen har arbeidsgruppen gitt 

noen nærmere anvisning på hva som omfattes av begrepet i den foreslåtte 

rapporteringsbestemmelsens forstand. Om både bekjempelse av korrupsjon og 

menneskerettighetene uttales kort at ”dette [er] to elementer […] hvor det i dag ikke 

gjelder opplysningskrav etter gjeldende bestemmelser i regnskapsloven. Nevnte 

elementer kan dermed inntas i legaldefinisjonen uten noen ytterligere form for 

tilpasning til regnskapsloven.”106 

 

Jeg kan ikke finne noen ytterligere veiledning i forarbeidene til den danske 

bestemmelsen om hva som er ment å omfattes av henholdsvis menneskerettigheter og 

korrupsjon i den bestemmelsens forstand. For den norske bestemmelsens del kan det 

synes som at noe av meningen er å gi elementene en tilsvarende funksjon som i Global 

Compact, nemlig å bringe internasjonalt anerkjente standarder fra folkerettslige 

instrumenter inn i næringslivets samfunnsansvarsarbeid.107   

 

3.1.2.5 Overlapping med temaer for rapportering etter eksisterende regler 

Selv om arbeidsgruppen ikke har redegjort særlig utførlig for hva som er ment å være 

omfattet av de fire konkrete elementene i legaldefinisjonen av samfunnsansvar, er det 

presisert at de eksisterende temaene for såkalt ikke-finansiell rapportering i 

regnskapsloven dekkes av elementene i den foreslåtte definisjonen. Betydningen av 

dette er ikke klar. Det som kan konstateres er at arbeidsmiljø, likestilling og 

diskriminering samt det ytre miljø er tema for rapportering både etter de eksisterende 

                                                
104 UN Global Compact (2009) s. 14. (Min oversettelse.) 
105 UN Global Compact (2009) s. 5.  
106 Hansen (2010) s. 28. 
107 Buhmann (2009) s. 88. 
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reglene og de foreslåtte, og at de eksisterende reglene er foreslått videreført uten 

tilpasning til den foreslåtte § 3-3c. Arbeidsgruppen har etter hva jeg kan se ikke tatt 

stilling til hva dette innebærer. 

 

Spørsmålet om samfunnsansvarsarbeid skal rapporteres etter ny § 3-3c eller etter en av 

de eksisterende rapporteringsbestemmelsene i § 3-3a, niende til tolvte ledd, har 

betydning fordi kravene til rapportering ikke kan legges til grunn å være de samme etter 

de nye og de gamle reglene. For eksempel kan det ikke av ordlyden i noen av de 

eksisterende bestemmelsene i § 3-3a, niende til tolvte ledd utledes at det skal opplyses 

om “forventninger til dette arbeidet fremover” slik det skal etter forslagets § 3-3c, tredje 

ledd nr. 3 om samfunnsansvar som omfattes av den foreslåtte bestemmelsen.  

 

I den følgende analysen av forslagets innhold vil jeg der jeg finner det relevant trekke 

inn forskjeller og diskutere noen problemer som kan tenkes å oppstå i forbindelse med 

dette.  

 

3.1.3 Legaldefinisjonens funksjon 

De fire konkrete elementene i legaldefinisjonen som det er redegjort for rett ovenfor i 

avsnitt 3.1.2 skal etter arbeidsgruppens vurdering angi hva samfunnsansvaret vil være 

gjenstand for.108 Arbeidsgruppen går ikke nærmere inn på hvorfor legaldefinisjonen bør 

utstyres med slike konkrete elementer. Én grunn må antas å være et 

harmoniseringshensyn; den danske legaldefinisjon i årsregnskabsloven § 99a, første 

stykke gjør noe liknende.  

 

I den danske rapporteringsregelen bærer imidlertid de konkrete elementene preg av å 

være mer eksempler og forslag til hva som kan være gjenstand for næringslivets 

samfunnsansvar, i og med formuleringen ”Ved virksomheders samfundsansvar forstås 

… blandt annet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold 

samt bekæmpelse av korruption …”. Fra forarbeidene til den danske bestemmelsen 

fremgår det i bemerkningene om disse elementene at ”virksomhedens samfundsansvar 

                                                
108 Hansen (2010) s. 26. 
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[kan] udfolde sig i mange forskellige aktiviteter, og ovenstående er blot eksempler. Den 

enkelte virksomhed må vælge, hvilke aktiviteter der har størst værdi for virksomheden 

og for samfundet.”109 

 

Ordlyden i den foreslåtte legaldefinisjonen i den norske rapporteringsbestemmelsen 

etterlater spørsmålet om de konkrete elementene skal forstås som en veiledning til 

regnskapsprodusentene om hvilke områder for samfunnsansvar som vil kunne være 

relevante for rapportering, eller om de skal forstås som en liste over hvilke områder for 

samfunnsansvar det skal rapporteres om etter den nye bestemmelsen – slik at de danner 

rammen for hva det skal rapporteres om.  

 

Ser man ordlyden i forslagets første og annet ledd i sammenheng tyder denne på at 

legaldefinisjonen angir rammen for hvilke forhold som er grunnlag for 

rapporteringsplikt etter bestemmelsen: Første ledd angir plikt til å redegjøre for 

oppfølgning av samfunnsansvar, og andre ledd fortsetter med å definere hvordan 

samfunnsansvar forstås. I merknadene til bestemmelsen heter det at ”[d]efinisjonen 

medfører at det er frivillig for foretak om de vil jobbe med samfunnsansvar på ett eller 

flere av de nevnte områdene, utover det som følger av lovbestemte plikter.”110 Dette kan 

tilsi at meningen med de konkrete elementene i legaldefinisjonen i første rekke er å 

veilede til mulige områder og måter som foretaket kan arbeide med samfunnsansvar. 

Den danske regelen har også vært gjennomgående som bakgrunn for utformingen av 

den norske, og hvis det på dette punktet hadde vært meningen å lage en regel av et 

annet innhold enn den danske, vil jeg anta at dette hadde vært kommentert av 

arbeidsgruppen. At legaldefinisjonens konkrete elementer dekker et så vidt spekter av 

aktiviteter, uten at disse er definert nærmere, finner jeg også å kunne tale for denne 

tolkningen. 

 

Hva som utløser redegjørelsesplikten vil i så fall måtte finnes et annet sted i den 

foreslåtte bestemmelsen. Dette kommer jeg nærmere tilbake til i den videre analysen av 

bestemmelsen, se spesielt avsnitt 3.2.3.1. 
                                                
109 L5/2008: Forslag til ændring af årsregnskabsloven, punkt 3.2. 
110 Hansen (2010) s. 45. 
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3.2 Om hvordan det skal rapporteres 

3.2.1 Foretakets retningslinjer for samfunnsansvar 

Minstekravene til redegjørelsens innhold i forslagets tredje ledd knytter for det første 

redegjørelsen til ”… foretakets retningslinjer for oppfølging av sitt samfunnsansvar, 

herunder eventuelle prinsipper, prosedyrer og standarder som følges.”, tredje ledd, nr. 1. 

 

Å knytte redegjørelsen til foretakets retningslinjer er av arbeidsgruppen begrunnet med 

at ”opplysningskravet bør utformes med henblikk på å legge til rette for at det etableres 

og kommuniseres prinsipper og styringssignaler som fastsetter hvordan foretaket skal 

ledes og organiseres ...”111 Med ordlyden i den foreslåtte bestemmelsen søkes det å 

omfatte foretakets helt overordnede strategier, samt ”hvordan disse formidles til 

virksomheten som helhet og følges opp av den enkelte ansatte.”112  Som eksempel 

nevner arbeidsgruppen en beslutning av styret om å tilslutte virksomheten et bestemt 

initiativ for samfunnsansvar, eller vedtagelse av retningslinjer for virksomhetens 

oppfølging av sitt samfunnsansvar.113 

 

Etter forslagets § 3-3c tredje ledd, nr.1, annet punktum, er foretak som ikke har 

utarbeidet ”slike retningslinjer” pliktig å opplyse om dette. Hvis foretaket ikke på noen 

måte kan sies å operere med retningslinjer for sitt samfunnsansvar, er det etter ordlyden 

klart at plikten etter denne bestemmelsen kan oppfylles ved en kort konstatering av 

dette faktum. Arbeidsgruppen har etter hva jeg kan se ikke utdypet om det kreves noe 

mer enn en slik kort konstatering.  

 

Selskaper som er børsnotert i Oslo og ikke har retningslinjer for samfunnsansvar, må 

etter NUES-anbefalingene punkt 1 forklare hvorfor de ikke har slike. Det kan spørres 

om dette bør medføre at den foreslåtte bestemmelsen i regnskapsloven skal tolkes på 

                                                
111 Hansen (2010) s. 29. 
112 Hansen (2010) s. 45. 
113 Hansen (2010) s. 29. 
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samme måte. Arbeidsgruppens uttalelse om at ”[l]ovforslaget kan … ikke i seg selv sies 

å medføre økonomiske og administrative konsekvenser for næringslivet”114 kan 

imidlertid tilsi at det er meningen at næringslivet skal slippe unna med minimale 

forpliktelser hvis de velger å ikke arbeide med samfunnsansvar. 

 

At det er nok til å oppfylle denne plikten å opplyse at foretaket ikke har retningslinjer 

for samfunnsansvar vil være i tråd med den tilsvarende danske regelen: I merknadene til  

årsregnskabsloven § 99a, stykke 1, tredje punktum, er det presisert at ”[d]er stilles ikke 

krav om, at virksomheden skal begrunde dette.”115  Jeg finner ikke holdepunkter i 

arbeidsgruppens rapport for at det har vært meningen å kreve noen slik begrunnelse. 

Rapporteringskravene ved Oslo Børs vil altså på dette punktet være mer omfattende enn 

regnskapslovens. 

 

Arbeidsgruppen mener at det ikke vil være tilfredsstillende kun å opplyse om ”svulstige 

målsetninger” uten å knytte retningslinjene til bedriftens kjernevirksomhet.116 At 

rapporteringen etter forslagets ordlyd skal omhandle ”retningslinjer knyttet til … 

[foretakets] samfunnsansvar” indikerer at retningslinjene skal ha en reell tilknytning til 

foretakets virksomhet. Dette er også i tråd med forutsetningen i Stortingsmeldingen om 

at rapporteringen skal fungere som et incitament til at samfunnsansvar integreres i 

virksomhetsstyringen.117 

 

Hva da med foretak hvor man opererer med mer generelle erklæringer eller utsagn om 

samfunnsansvar, som ikke i realiteten er knyttet til dets virksomhet? For eksempel kan 

en bedrift som er opptatt av å ha en sosial profil tenkes å operere med et sett ”verdier”, 

hvor det proklameres at man støtter menneskerettighetene, er opptatt av miljøvern og 

bryr seg om verdens fattige; uten at dette på noen nærmere måte integreres i 

virksomheten. Det kan stilles spørsmål ved om forutsetningen om at eventuelle 
                                                
114 Hansen (2010) s. 42. 
115 L5/2008: Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, Bemærkninger, Til nr. 1, 

nederst på siden om § 99 a, stk. 1, 3.pkt.  
116 Hansen (2010) s. 29. 
117 St.meld. nr. 10 (2008-2009) s. 83. 
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retningslinjer skal være knyttet til foretakets virksomhet, innebærer at foretak med en 

slags retningslinjer som ikke har nærmere tilknytning til virksomheten, skal anses ikke å 

ha utarbeidet ”slike retningslinjer”. En slik tolkning av regelen innebærer at det stilles et 

kvalitativt krav til hvilket innhold et foretaks retningslinjer for samfunnsansvar må ha 

for at de skal kunne legges til grunn i rapporteringen. 

 

Et slikt kvalitativt krav til retningslinjene kan kanskje sies å harmonere mindre godt 

med det grunnleggende frivillighetspremisset for næringslivets samfunnsansvar, og 

forutsetningen om at det enkelte foretak selv skal vurdere og ta stilling til hvordan og 

hvorvidt arbeidet med samfunnsansvar bør gjennomføres i egen virksomhet.118 Et av 

siktemålene med kravet om å opplyse om retningslinjer for samfunnsansvar er å ivareta 

informasjonsbehovet til foretakets interessenter om hvorvidt det tar sitt samfunnsansvar 

på alvor.119 Formålet med å kreve opplysninger om retningslinjer med videre er helt 

konkret formulert som ”å sikre at det kommuniseres utad hvilke prinsipper og 

styringssignaler som er etablert i foretaksledelsen/styret…”120 Informasjonsformålet kan 

kanskje like godt, hvis ikke bedre, ivaretas ved at flere foretak rapporterer om sine 

retningslinjer. Hvorvidt retningslinjene i tilstrekkelig grad er knyttet til foretakets 

virksomhet til at de er et effektivt verktøy for å integrere og hensynta samfunnsansvaret, 

vil det da i siste rekke være opp til regnskapsbrukerne å vurdere, ut fra deres interesser. 

 

Med dette tolkningsresultatet er det imidlertid større grunn til å anta at enkelte foretaks 

retningslinjer kan få karakter av fyndord og grønnvasking, med ufortjent legitimitet 

gjennom årsberetningen, sammenliknet med foretak som har retningslinjer som er 

nærmere knyttet til sin virksomhet. Frivillighetspremissets grunnleggende karakter i 

forslaget taler for at slike hensyn ikke kan tas til inntekt for at retningslinjene må 

utformes på en spesiell måte, og jeg konkluderer med at det er opp til foretakene selv å 

fritt fastsette hvordan retningslinjene som legges til grunn for rapporteringen skal 

utformes. 

 
                                                
118 Hansen (2010) s. 30. 
119 Hansen (2010) s. 30. 
120 Hansen (2010) s. 45. 
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For foretak som er medlem av Global Compact skal det i fremskrittsrapporten 

redegjøres for foretakets ”relevant policies” for implementering av prinsippene i de fire 

fokusområdene.121 I fremskrittsrapporter som ikke dekker alle fokusområdene skal det 

forklares hvorfor de enkelte områdene har blitt utelatt.122 Ut fra legaldefinisjonens 

ordlyd i det norske forslaget med dens konkrete elementer, er det naturlig å spørre om 

det gjelder en tilsvarende rapportér eller forklar-regel for norske foretak dersom deres 

samfunnsansvarsarbeid ikke omfatter alle de konkrete elementene i definisjonen. Når 

legaldefinisjonen angir hva som forstås med samfunnsansvar, og foretakene skal 

rapportere om sine retningslinjer for samfunnsansvar, taler ordlyden for en slik 

tolkning. Imidlertid er ikke de konkrete elementene slik de har kommet til uttrykk i 

definisjonen supplert med lett tilgjengelige prinsipper som forklarer det nærmere 

innholdet av forventningene til foretakene, slik som i Global Compact. I samme retning 

trekker det jeg ovenfor kom frem til, om at foretak som i det hele tatt ikke har 

retningslinjer for samfunnsansvar etter forslagets tredje ledd nr. 1 kun skal opplyse om 

dette uten noen nærmere forklaring. 

 

For alle foretak, uavhengig av om de har retningslinjer for samfunnsansvar i den 

foreslåtte rapporteringsbestemmelsens forstand eller ei, vil det kunne være plikt til å 

rapportere om retningslinjer for de delene av samfunnsansvaret som faller under de 

eksisterende rapporteringsbestemmelsene om samfunnsansvar i regnskapsloven. For 

eksempel heter det når det gjelder arbeidsmiljø i den eksisterende § 3-3a niende ledd i 

regnskapsloven at det skal ”… gis opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over 

iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet…”. I forarbeidene ble det av 

kommunaldepartementet angitt som bakgrunn for innføring av denne 

rapporteringsplikten at departementet var opptatt av å sikre at saker om arbeidervern og 

arbeidsmiljø blir ”behandlet og prioritert av virksomhetens styrende organer.”123 Det 

skulle poengteres at ”verne- og miljøspørsmål skal prioriteres på linje med selskapets 

øvrige disposisjoner …”.124 På den bakgrunn kan det naturlig tenkes at retningslinjer for 
                                                
121 UN Global Compact (b) (2011) s. 1. 
122 UN Global Compact (b) (2011) s. 1. 
123 Ot.prp. nr. 3 (1975-1976) s. 122. 
124 Ot.prp. nr. 3 (1975-1976) s. 123. 
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hvordan arbeidsmiljøet skal håndteres er en del av de tiltak som er iverksatt på 

arbeidsmiljøets område. I den grad disse retningslinjene går ut over tiltak som kreves av 

lovgivningen, er de frivillige, og det kan spørres om de da skal anses å være 

retningslinjer for samfunnsansvar som det skal rapporteres om etter den foreslåtte § 3-

3c.  

 

3.2.2 Omsetning av retningslinjer til handling 

Det skal videre etter tredje ledd, nr. 2 rapporteres om ”hvordan foretaket arbeider for å 

omsette retningslinjer mv. som nevnt i nr. 1 til handling.” Den naturlige språklige 

forståelse av ordlyden er at det skal rapporteres om systemer for hvordan 

retningslinjene blir lagt til grunn i foretakets forskjellige aktiviteter, og ikke de konkrete 

handlingene som er utslag av arbeidet med samfunnsansvar. Arbeidsgruppen peker på 

for eksempel bedriftsinterne retningslinjer for ansattes adferd, styrings- og 

kontrollsystemer eller andre prosedyrer for gjennomføring av foretakets målsetninger 

for samfunnsansvar.125 Konkrete handlinger i forbindelse med samfunnsansvarsarbeidet 

vil det eventuelt være relevant å rapportere om under opplysningskravet om resultater i 

tredje ledd nr. 3. Rapporteringens innhold på dette punktet vil måtte variere med 

styringsforholdene og –strukturen i det enkelte foretak, men ettersom det er hvordan 

foretaket arbeider for å omsette sine retningslinjer til handling det skal opplyses om, vil 

opplysningene måtte knyttes til det foretakets retningslinjer sier om hvordan og på 

hvilke områder foretaket følger opp sitt samfunnsansvar. 

 

Etter den eksisterende regnskapsloven § 3-3a, tolvte ledd skal det blant annet 

rapporteres om ”hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre negative 

miljøvirkninger.” Før endringene i regnskapslovgivningen med ny regnskapslov av 

1998 var dette rapporteringskravet knyttet til om virksomheten ”forurenser det ytre 

miljø” og tiltak for å motvirke ”slike forurensninger”. Det ble presisert i 

Odelstingsproposisjonen ved innføring av plikt til miljørapportering at ”forslaget 

pålegger ikke i seg selv selskapene noen plikt til å iverksette miljøverntiltak. Slike 

                                                
125 Hansen (2010) s. 45. 
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plikter vil følge av miljøvernlovgivning, konsesjonsvilkår m.v.”126 Sentral her er 

forurensningsloven § 7 som pålegger en aktivitetsplikt for å forhindre forurensning. 

 

Etter endringen i 1998 til henholdsvis ”ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø” og 

tiltak ”for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger” korresponderer ikke 

lenger rapporteringsplikten med aktivitetsplikten i forurensningsloven § 7. Etter hva jeg 

kan se er det ikke i forarbeidene tatt stilling til hvilken betydning dette har for 

rapporteringsbestemmelsen. Én tolkning er at tiltak ”for å forhindre eller redusere 

negative miljøvirkninger” enten kan være pliktige fordi de rettes mot forurensning etter 

forurensningslovens begrep, eller frivillige fordi de faller utenfor forurensningslovens 

aktivitetsplikt. De vil uansett være rapporteringspliktige etter den gjeldende 

regnskapsloven § 3-3a, tolvte ledd, men hvis tiltakene er frivillige er det uklart om det 

da skal rapporteres om dem etter den foreslåtte § 3-3c. En annen tolkning er at 

rapporteringsregelen i § 3-3a, tolvte ledd innebærer at foretakene også må iverksette 

tiltak for å unngå negative miljøvirkninger, uavhengig av hva som måtte gjelde i 

miljølovgivningen ellers, på bakgrunn av denne bestemmelsen. 

 

På grunn av frivillighetspremisset kan det ikke utledes at det stilles noen krav om at 

foretaket arbeider for å omsette sine retningslinjer for samfunnsansvar til handling etter 

foreslått § 3-3c. Imidlertid må det være påkrevet at foretak som ikke arbeider slik, 

opplyser om dette. Igjen vil det være opp til regnskapsbrukerne å vurdere hvorvidt det 

som rapporteres gir et tilfredsstillende inntrykk av foretakets foranstaltninger, og 

eventuelt om foranstaltningene gir inntrykk av å kunne veie opp for retningslinjer som i 

liten grad er knyttet til foretakets virksomhet.  

 

3.2.3 Vurdering av resultatene og forventninger fremover 

Etter forslagets tredje ledd, nr. 3 skal foretakets egen vurdering av resultatene som er 

oppnådd med samfunnsansvarsarbeidet inkluderes i rapporten. Det fremgår av 

bestemmelsens merknader at det er resultatene i løpet av regnskapsåret det skal 

                                                
126 Ot.prp. nr. 88 (1988-1989) s. 2. 



 35 

rapporteres om.127 I GRI legges det vekt på sammenliknbarhet med rapporter fra 

tidligere år, slik at det anbefales å inkludere resultatene fra de to foregående 

rapporteringsperiodene sammen med resultatene for den aktuelle perioden.128 Slik 

rapportering vil kunne være relevant etter den norske regelen, men kan vanskelig sies å 

være påkrevd etter forslagets utforming. Arbeidsgruppen presiserer at det ikke kreves 

en vurdering av målbare økonomiske resultater fra arbeidet med samfunnsansvar.129  

 

På to av områdene som faller under de eksisterende rapporteringskravene i 

regnskapsloven er det i loven gitt opplysningskrav om resultatindikatorer som kan 

belyse resultatene av arbeidet på de respektive områdene. Når det gjelder arbeidsmiljø 

er det etter § 3-3a, niende ledd, annet og tredje punktum krav om at det skal opplyses 

særskilt om skader og ulykker, og i foretak som har sysselsatt minst fem årsverk skal 

det opplyses om sykefravær. Når det gjelder likestilling mellom kjønnene skal det etter 

§ 3-3a, tiende ledd, første punktum opplyses om ”den faktiske tilstanden når det gjelder 

likestilling i virksomheten.” I bestemmelsens forarbeider utdypes hva det innebærer å 

redegjøre for den faktiske tilstanden: Det kreves ”en systematisk beskrivelse av forhold 

som er relevante for å vurdere graden av likestilling mellom kvinner og menn i 

virksomheten.”130 Det anbefales å benytte kjønnsoppdelt statistikk for dette formålet.131 

 

Når det gjelder miljørapportering etter regnskapsloven § 3-3a, tolvte ledd kan det ikke 

leses fra ordlyden at det skal redegjøres for resultatene av arbeidet med miljø etter 

denne bestemmelsen. Imidlertid er det både i forarbeidene og i regnskapsstandarden gitt 

anvisning om ”forhold [som generelt vil] kunne være sentrale med hensyn til 

påvirkning av det ytre miljø”.132 Blant disse forholdene er type og mengde av 

henholdsvis energi og råvarer som forbrukes, forurensning som slippes ut, avfall som 
                                                
127 Hansen (2010) s. 45. 
128 GRI (b) (2011) Reporting Guidelines, s. 25. 
129 Hansen (2010) s. 45. 
130 Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) s. 25. 
131 Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) s. 25. 
132 Ot.prp. nr. 42 (1997-1998) s. 218. Regnskapstandarden bruker en identisk 

formulering, se NRS 16 s. 13. 



 36 

genereres eller besittes, med videre.133 I tillegg nevner regnskapsstandarden 

miljøbelastning ved bruk av produktene som den rapporterende virksomhet produserer, 

”herunder nødvendig anvendelse av andre produkter, som for eksempel bilers bruk av 

drivstoff.”134 Slike opplysninger kan sammenliknes med resultatindikatorer ved at de 

kan gi innsikt i hva som er resultatene av miljøarbeidet i virksomheten, spesielt hvis 

opplysningene fra flere forskjellige regnskapsår sees opp mot hverandre. Samtidig 

skiller de seg fra resultatindikatorene for arbeidsmiljø og likestilling, fordi det ikke er 

krav om slike opplysninger fra ethvert foretak som omfattes av bestemmelsen – 

opplysningene om miljø skal gis hvis de handler om forhold som ”kan medføre en ikke 

ubetydelig påvirkning på det ytre miljø”135 og dette skal vurderes ”konkret i forhold til 

det enkelte foretak.”136 

 

Hvordan det skal redegjøres for resultatene av arbeid med samfunnsansvar etter den 

foreslåtte § 3-3c, gir ikke den foreslåtte bestemmelsens ordlyd noen veiledning om. 

Noen av konsultasjonspartnerne til arbeidsgruppen uttrykte i forbindelse med 

utarbeidelsen av rapporten at ”verifiserbarhet, sammenlignbarhet og forståelighet er 

sentrale hensyn som bør tillegges vesentlig vekt ved vurderingen av opplysningskrav 

etter regnskapsloven.”137 Dette er arbeidsgruppen prinsipielt enig i.138 Krav til hvordan 

resultatene av arbeidet med samfunnsansvar skal presenteres i rapporteringen etter den 

foreslåtte bestemmelsen ville formodentlig tjent slike hensyn. Likevel uttales det at 

”[a]rbeidsgruppen ser det imidlertid ikke som hensiktsmessig å foreslå mer detaljerte 

krav til redegjørelsens innhold nå.”139 Frivillighetsforutsetningen legges til grunn, og 

det tillegges en viss vekt at næringslivet i Danmark har uttrykt tilfredshet med at den 

                                                
133 Ot.prp. nr. 42 (1997-1998) s. 218, NRS 16 s. 13.  
134 NRS 16 s. 13.  
135 Ot.prp. nr. 42 (1997-1998) s. 218.  
136 Ot.prp. nr. 42 (1997-1998) s. 218.  
137 ForUM, Kirkens nødhjelp og Grønn Hverdag, se Hansen (2010) s. 29. 
138 Hansen (2010) s. 29. 
139 Hansen (2010) s. 30. 
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danske bestemmelsen har en utforming som tillater at foretakene i vesentlig utstrekning 

selv velger utforming og innhold i rapportene.140 

 

Annerledes skal det i Global Compact redegjøres for resultatene av arbeidet, her 

utdypes det med at det skal foretas en vurdering av i hvilken grad målsetninger eller 

resultatindikatorer har blitt møtt, eller andre kvalitative eller kvantitative 

resultatmålinger.141 Etter GRI vil det omfattende rammeverket av resultatindikatorer gi 

veiledning om hvordan resultatene kan vurderes. De internasjonale anbefalingene på 

området kan fungere som en oppfordring til foretakene om å knytte vurderingen av 

resultatene til en eller annen form for indikatorer, men det kan altså ikke anses å være 

påkrevd for å oppfylle plikten etter den foreslåtte norske bestemmelsen. 

 

I den danske Erhvervs- og selskabsstyrelsens veiledning til hvordan det danske 

lovkravet skal overholdes heter det at det skal være konsistens mellom innholdet i de tre 

opplysningskravene.142 Således skal det danske foretak rapporterer om resultatene av 

sitt arbeid knyttes til hva som rapporteres om retningslinjene og hva som gjøres for å 

omsette disse til praksis.143 For å fastsette innholdet av den norske regelen har slike 

etterarbeider til den danske bestemmelsen i utgangspunktet begrenset vekt. Imidlertid 

har arbeidsgruppen, som nevnt, sett spesielt hen til de danske reglene ved utformingen 

av de norske. Både formålet om å informere interessenter og å bevisstgjøre foretakets 

ledelse om samfunnsansvarsarbeidet taler for å tolke den norske regelen slik som den 

danske i dette henseendet. Hvis vurderingen av resultatene knyttes til retningslinjene for 

samfunnsansvar, og hvordan disse omsettes til handling, vil den norske regelen både 

være mer formålstjenlig, og harmonere med hvordan den danske bestemmelsen er ment 

å praktiseres. 

 

Videre skal det etter forslagets tredje ledd nr. 3 opplyses om ”eventuelle forventinger til 

dette arbeidet fremover.” I merknaden til bestemmelsen heter det kort at ”[e]ventuelle 
                                                
140 Hansen (2010) s. 30. 
141 UN Global Compact (b) (2011) s. 1 
142 Erhvervs- og selskabsstyrelsens Center for samfundsansvar (2010) s. 18. 
143 Erhvervs- og selskabsstyrelsens Center for samfundsansvar (2010) s. 18. 
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forventninger til det videre arbeidet skal beskrives.”144 Med andre ord kan det sies at 

hvis foretaket har forventninger til arbeidet med samfunnsansvar fremover, så skal disse 

beskrives. Det kan vanskelig tenkes at foretak som arbeider med samfunnsansvar ikke i 

det hele tatt har noen forventninger til dette arbeidet fremover. I det minste må det 

forventes at foretaket opplyser om det vil fortsette eller avvikle sitt arbeid med 

samfunnsansvar. Hvis foretaket planlegger endringer i arbeidet sammenliknet med det 

som ligger til grunn for rapporteringen, vil dette også måtte inkluderes i rapporten.  

 

3.2.3.1 For foretak som ikke har retningslinjer 

Forslaget synes å forutsette at foretak som arbeider med samfunnsansvar har 

retningslinjer for dette. Det er i tråd med stortingsmeldingens målsetning om at alle 

norske bedrifter skal ha retningslinjer for samfunnsansvar.145 Likevel kan det tenkes at 

foretak uten slike retningslinjer har arbeidet med konkrete saker som faller under 

forslagets definisjon av samfunnsansvar. Den foreslåtte ordlyden i tredje ledd, nr. 3 

synes å medføre at slike foretak i tillegg til å opplyse, etter nr. 1, om at de ikke har 

retningslinjer, skal rapportere om resultatene av de konkrete sakene de har arbeidet 

med, og forventningene til arbeidet med samfunnsansvar fremover. Å arbeide med 

samfunnsansvar er etter forslagets definisjon valgfritt, men hvis foretakene velger å 

sette i gang tiltak som faller under definisjonen av samfunnsansvar kan det spørres om 

plikten til å redegjøre etter bestemmelsen blir utløst. Et eksempel på et slikt tiltak som 

vil kunne utløse redegjørelsesplikt uavhengig av om foretaket har retningslinjer for 

samfunnsansvar, er allmøter med innbyggerne i et lokalsamfunn i forbindelse med en 

nyetablering. 

 

Det samme kan tenkes å oppstå i forbindelse med rapporteringspliktene etter de 

eksisterende bestemmelsene om rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven. I en 

slik situasjon oppstår spørsmålet om hvordan bedriftens tiltak på områder som er 

gjenstand for rapportering etter regnskapsloven § 3-3a, niende til tolvte ledd skal 

bedømmes. Rapporteringsplikten etter disse bestemmelsene er i stor utstrekning basert 

                                                
144 Hansen (2010) s. 45. 
145 St. meld. nr. 10 (2008-2009) s. 25. 
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på lovbestemte plikter på de respektive områdene. Imidlertid vil det også være påkrevd 

å rapportere om frivillige tiltak etter enkelte av disse bestemmelsene. 

 

En alternativ tolkning av forslagets regel, som riktignok ligger lenger unna den 

naturlige forståelse av ordlyden, er at redegjørelsesplikten etter tredje ledd, nr. 3 utløses 

av at foretaket har retningslinjer for samfunnsansvar. Ett holdepunkt for en slik tolkning 

av regelen er at dette vil være i samsvar med den danske regelen: Heller ikke i den 

danske årsregnskabsloven § 99a kan det etter en naturlig språklig forståelse av ordlyden 

utledes at det er foretakets retningslinjer som utløser redegjørelsesplikten. Imidlertid er 

det i dens forarbeider bemerket til stykke 1, tredje punktum: ”Har virksomheden ikke 

politikker for samfundsansvar, skal dette opplyses … Har virksomheden politikker for 

samfundsansvar, skal redegørelsen indeholde de oplysninger, som fremgår av § 99a, 

stk. 2, nr. 1-3, der angir de overordnede krav til redegørelsen …”146 En slik tolkning 

har også gode praktiske grunner for seg. Å knytte redegjørelsesplikten til retningslinjer 

for samfunnsansvar vil gjøre det lettere for foretakene å vurdere hvorvidt de er 

forpliktet til å rapportere de nærmere opplysningene etter bestemmelsen, enn om de 

måtte vurdere dette angående all virksomhet som kan tenkes å falle under definisjonen 

av samfunnsansvar. 

 

Hvis det er slik at det er retningslinjer om samfunnsansvar som utløser plikten til å gi de 

nærmere opplysningene som kreves i forslagets tredje ledd, nr. 2 og 3, gjenstår 

fremdeles ett usikkerhetsmoment for hva som får denne plikten til å inntre. I avsnitt 

3.2.1 spurte jeg om det stilles kvalitative krav til retningslinjene som legges til grunn for 

rapporteringen, men i den forbindelse forutsatte jeg at retningslinjene omhandler 

samfunnsansvar i den foreslåtte legaldefinisjonens forstand. I forbindelse med hva det 

er som får rapporteringsplikten til å inntre, finner jeg å måtte stille et annet spørsmål: 

Hva må slike retningslinjer omhandle, for at de skal være av en slik art at de utløser 

rapporteringsplikten etter tredje ledd, nr. 2 og 3? 

 

                                                
146 L5/2008: Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven. Bemærkninger til 

lovforslagets enkelte bestemmelser, til § 1, til nr. 1, nederst på siden.  
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Legaldefinisjonen av samfunnsansvar er det naturlige stedet å søke svaret på dette, og 

jeg henviser til avsnittene om legaldefinisjonen ovenfor når det gjelder dennes innhold. 

I veiledningen til den danske regelen om samfunnsansvarsrapportering knyttes 

imidlertid ikke plikten til hvorvidt retningslinjene faller under legaldefinisjonen av 

samfunnsansvar. Det uttales: ”Afgrænsningen af, hvornår politikker kan siges at 

vedrøre samfundsansvar følger de almindelig kendte danske og internationale 

afgrænsninger heraf.”147 Uttalelsen gir ikke så mye veiledning i seg selv i hva som 

omfattes av den danske bestemmelsen, men den kan i hvert fall tas til inntekt for at 

legaldefinisjonen av samfunnsansvar ikke er avgjørende for hva som er 

rapporteringspliktige retningslinjer etter den danske regelen. 

 

Det ville også for den norske bestemmelsens vedkommende være bemerkelsesverdig 

hvis rapportering ikke er påkrevet ved retningslinjer som omhandler temaer som faller 

utenfor de konkrete elementene i legaldefinisjonen, men som ut fra en allmenn 

oppfatning er å regne som retningslinjer for samfunnsansvar. Ett eksempel på 

retningslinjer som vil kunne falle innenfor en alminnelig kjent avgrensning av 

samfunnsansvar, men antakelig utenfor den norske legaldefinisjonen, kan være et 

foretaks retningslinjer for å forhindre skadevirkninger av tobakk.148 Dette taler igjen for 

at legaldefinisjonens konkrete elementer skal forstås å ha mer funksjon av eksempler, i 

tråd med det jeg kom frem til i avsnitt 3.1.3 ovenfor, enn av en direkte avgrensning av 

hva som er samfunnsansvar i regnskapslovens forstand, og dermed grunnlag for å 

avgjøre hva som er rapporteringspliktige retningslinjer. Det avgjørende vil i så fall 
                                                
147 Erhvervs- og selskabsstyrelsens Center for samfundsansvar (2010) s. 16.  
148 Skadevirkninger fra tobakk er i fokus blant annet i Global Compact, se 

http://www.unglobalcompact.org/HowToParticipate/Business_Participation/tobacco_co

mpany_policy.html. Likeså i Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, se § 2 b) i 

retningslinjene på http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-rad-utvalg/etikkradet/etiske-

retningslinjer.html?id=425277. En av verdens største sigarettprodusenter, British 

American Tobacco, rapporterer sågar i sin bærekraftsrapport om hvordan de arbeider 

for å redusere skadevirkningene av tobakk, 

se http://www.bat.com/groupfs/sites/BAT_89HK76.nsf/vwPagesWebLive/DO825KM4

?opendocument&SKN=1.  
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måtte være hvorvidt retningslinjene faller under en alminnelig kjent avgrensning av 

samfunnsansvarsbegrepet. 

 

3.3 Unntak 

3.3.1 For foretak som rapporterer etter Global Compact og/eller GRI 

Forslagets fjerde ledd gir unntak for opplysningskravene etter tredje ledd ”for foretak 

som har utarbeidet en offentlig fremskrittsrapport i forbindelse med tilslutning til FN’s 

[sic.] initiativ for samarbeid med næringslivet om en bærekraftig utvikling, eller som 

har utarbeidet en offentlig rapport innenfor rammeverket til Det globale 

rapporteringsinitiativet.”  

 

Bakgrunnen for unntaket er til en viss grad harmoniseringshensyn med den danske 

bestemmelsen om samfunnsansvarsrapportering, som i årsregnskabsloven § 99a, stykke 

syv gir unntak for rapporteringsplikten etter stykke en og to for virksomheter som har 

utarbeidet fremskrittsrapport i forbindelse med tilslutning til Global Compact eller FNs 

prinsipper for ansvarlige investeringer. Arbeidsgruppen fant for det tilsvarende norske 

unntakets del det ikke hensiktsmessig å inkludere FNs prinsipper for ansvarlige 

investeringer (UNPRI)149, fordi foretak i finanssektoren av arbeidsgruppen anses å 

kunne ha grunn til å vurdere om samfunnsansvaret strekker seg lenger enn til 

investeringsaktivitetene alene.150 Videre er bakgrunnen at støtte til Global Compact og 

GRI er en del av regjeringens uttalte politikk for å fremme næringslivets 

samfunnsansvar, samt at GRI antas å være relevant og dekkende for en større andel 

foretak enn det UNPRI er.151 

 

I merknadene til bestemmelsen heter det at foretak som er tilsluttet Global Compact må 

”ha offentliggjort en framskrittsrapport for det aktuelle regnskapsår. 

Framskrittsrapporten forutsettes å følge FNs anbefalinger om fremskrittsrapportens 

                                                
149 UNPRI Hjemmesider finnes på: www.unpri.org. 
150 Hansen (2010) s. 32. 
151 Hansen (2010) s. 32. 
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innhold.”152 Hvilke anbefalinger det helt konkret siktes til her er noe uklart. Global 

Compacts retningslinjer om fremskrittsrapporten inneholder minimumskrav som dekker 

opplysningskravene etter det norske forslagets tredje ledd.153 Imidlertid finnes en rekke 

anbefalinger til hvordan en fremskrittsrapport bør utarbeides. Jeg finner grunn til å anta 

at en fremskrittsrapport som tilfredsstiller minimumskravene i Global Compacts 

politikk for fremskrittsrapporter og er publisert på deres hjemmesider skal anses å følge 

FNs anbefalinger i denne bestemmelsens forstand, selv om den ikke nødvendigvis 

følger alle anbefalingene som finnes.  

 

Unntaket for selskaper som rapporterer etter GRIs retningslinjer er mindre spesifisert 

angående hva som kreves av rapporten for at den skal kunne gi unntak for 

opplysningskravene etter tredje ledd. Ut fra ordlyden i den foreslåtte bestemmelsen kan 

det kun leses at rapporten skal være offentlig tilgjengelig, og at den skal være 

”utarbeidet innenfor rammeverket til” GRI. Som nevnt i kapittel 2 kan rammeverket til 

GRI legge til rette for svært informative rapporter. Arbeidsgruppen legger til grunn at 

”innholdet i en rapport utarbeidet i henhold til GRI-rammeverket vil … dekke 

informasjonsbehovet til foretakets interessenter.”154 Hvorvidt dette kan sies å stemme 

avhenger av i hvilken grad foretaket har lagt GRIs retningslinjer til grunn for rapporten. 

Jeg finner det etter dette nærliggende å tolke bestemmelsen slik at rapporten, basert på 

GRI, må inneholde opplysninger som minst tilsvarer opplysningskravene i forslagets 

tredje ledd for å kunne tre i stedet for slik rapportering etter hovedregelen.  

 

3.3.2 For datterselskap som dekkes av morselskaps rapport 

Forslagets § 3-3c femte ledd gir unntak for opplysningskravene etter tredje ledd for 

datterselskap. Vilkåret for å få slikt unntak er enten ”… dersom morselskapet har gitt en 

redegjørelse for samfunnsansvar for konsernet som oppfyller disse opplysningskravene, 

eller hvis morselskapet har utarbeidet en offentlig fremskrittsrapport i … [Global 

                                                
152 Hansen (2010) s. 46. 
153 UN Global Compact (b) (2011) s. 1. 
154 Hansen (2010) s. 31. 
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Compact] … eller som har utarbeidet en offentlig rapport innenfor rammeverket til Det 

globale rapporteringsinitiativet.” 

 

Det fremgår av arbeidsgruppens rapport at den mener at det i konsernforhold bør være 

hovedregelen at det er styret i konsernspissen som rapporterer for hele konsernet, og 

dette begrunnes med at styret i datterselskaper i praksis kan ha lite uavhengig 

handlingsrom.155 Dette speiler en forskjell mellom de eksisterende og de foreslåtte 

kravene til samfunnsansvarsrapportering etter regnskapsloven. For de eksisterende 

rapporteringspliktene er det ikke oppstilt adgang til å benytte seg av noe tilsvarende 

unntak. Én grunn til denne distinksjonen kan være at de eksisterende 

rapporteringspliktene er knyttet opp mot andre plikter som påhviler det enkelte foretak 

gjennom norsk regelverk, mens rapportering om samfunnsansvar mer generelt hviler på 

en frivillig utarbeidelse av retningslinjer for dette. 

 

Hvis morselskapet har utarbeidet en fremskrittsrapport under Global Compact skal også 

datterselskapene dekkes av rapporteringen, da medlemskap i Global Compact 

forutsetter å arbeide for de ti prinsippene i hele det deltakende foretakets 

innflytelsessfære.156 Hvis morselskapet rapporterer etter GRI vil det variere etter i 

hvilken grad GRIs retningslinjer for rapportering er fulgt i utarbeidelsen av rapporten 

om morselskapets rapport kan sies å dekke opplysningskravene på datterselskapets 

vegne. Forslagets ordlyd ”innenfor rammeverket” til GRI må sees i sammenheng med at 

redegjørelsen morselskapet har gitt for konsernet ”dekker disse opplysningskravene”. 

Rapporten må altså følge GRI-retningslinjene minimum til den grad at den dekker de 

opplysningskravene som ellers ville gjelde for datterselskapet. 

 

Det er etter ordlyden ”Opplysningskravene i tredje ledd” det gis unntak fra – både i 

fjerde og femte ledd – grunnplikten i første ledd om at store foretak skal gi en 

redegjørelse om oppfølgningen av sitt samfunnsansvar består øyensynlig. Blant andre 

NHO har i sin høringsuttalelse når det gjelder unntaket for datterselskaper oppfordret til 

at det presiseres at også plikten etter første ledd må anses oppfylt ved opplysning i 
                                                
155 Hansen (2010) s. 32. 
156 UN Global Compact (2008). 
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årsberetningen om hvor rapporten som anses å dekke opplysningskravene er offentlig 

tilgjengelig.157 

 

Jeg mener det kan argumenteres for at dette allerede følger av ordlyden når de to 

leddene sees i sammenheng. Hvis en slik rapport foreligger, foreskriver femte ledds 

annen setning at datterselskapet ”i så fall skal opplyse om dette i årsberetningen og angi 

hvor den aktuelle rapporten finnes offentlig tilgjengelig.” Plikten etter første ledd er 

formulert som at ”Store foretak skal i årsberetningen eller i dokument det er henvist til i 

årsberetningen, gi en redegjørelse for oppfølgningen av sitt samfunnsansvar. Det skal i 

årsberetningen opplyses om hvor dokumentet finnes offentlig tilgjengelig.” 

Opplysningen i årsberetningen etter femte ledd, annen setning om at foretaket dekkes av 

morselskapets rapport kan språklig sett anses å være en (riktignok svært knapp) 

redegjørelse for oppfølgningen av foretakets samfunnsansvar. Tilsvarende vil i så fall 

gjelder for unntaket etter fjerde ledd. Imidlertid taler en uttalelse fra arbeidsgruppen for 

at femte ledd er å anse som et fullstendig unntak: ”Arbeidsgruppen foreslår imidlertid at 

det gis unntak fra kravet til rapportering om samfunnsansvar for datterselskaper dersom 

det gis opplysninger som dekker kravet på konsernnivå.”158 

 

Hvordan opplysningskravene dekkes på annen måte kan etter den foreslåtte ordlyden 

ikke spille noen rolle, så lenge tilsvarende informasjon om virksomheten offentliggjøres 

for konsernet som helhet. Jeg finner grunn til å spørre om dette harmonerer med 

formålet om å internalisere samfunnsansvarshensyn i styret i foretaket. At styrene i 

datterselskaper kan ha begrenset handlingsrom på grunn av morselskapets innflytelse er 

en av grunnene arbeidsgruppen gir for å la datterselskaper dekkes av morselskapets 

konsernrapportering.159 Selskapsrettslig er imidlertid styrene i det enkelte foretak 

ansvarlig for virksomheten i dette, og det kan vel tenkes områder som styret i 

morselskapet ikke har like god anledning til å sette seg inn i når det gjelder 

samfunnsansvaret i datterselskaper, spesielt når det gjelder den nærmere 

gjennomføringen og vurderingen av tiltakene for samfunnsansvar. Ut fra dette må det 
                                                
157 Næringslivets Hovedorganisasjon (2011) s. 7. 
158 Hansen (2010) s. 32. 
159 Hansen (2010) s. 32. 
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være påkrevet at datterselskapets styre og daglig leder leser rapporten som morselskapet 

har utarbeidet, og forsikrer seg om at denne dekker opplysningskravene, hvis den skal 

legges til grunn for unntaket i femte ledd. 

 

3.3.3 For foretak som er underlagt likeverdige krav i utlandet 

Forslagets sjette ledd gir unntak fra ”[p]likten til å gi en redegjørelse for 

samfunnsansvar” for foretak som er underlagt ”et likeverdig krav gjennom 

noteringsvilkårene til en utenlandsk børs eller gjennom utenlandsk lovgivning.” 

I motsetning til de to foregående unntaksbestemmelsene gis det etter ordlyden her 

unntak for rapporteringsplikten i sin helhet, ikke bare for de nærmere 

opplysningskravene etter forslagets tredje ledd. Det skal imidlertid etter sjette ledd, 

annen setning også ved anvendelsen av dette unntaket opplyses om dette i 

årsberetningen med angivelse av hvor redegjørelsen etter utenlandske krav finnes 

offentlig tilgjengelig, så realitetsforskjellen i foretakets plikt etter den foreslåtte norske 

bestemmelsen vil ikke være nevneverdig, uansett hvilket av unntakene som kommer til 

anvendelse. 

 

Ut fra ordlyden kan det trekkes at de utenlandske kravene skal være ”likeverdig” for at 

plikten etter den foreslåtte norske bestemmelsen skal falle bort. ”Likeverdig” kan tolkes 

som tilsvarende i den forstand at det finnes krav til rapportering om samfunnsansvar på 

én eller annen måte. En av grunnene til at det foreslås et slikt unntak er at man vil unngå 

å kreve dobbeltrapportering.160 Det tilsier at ordlyden skal forstås på den nevnte måten. 

En annen tolkning, som jeg mener ligger nærmere den naturlige språklige forståelsen av 

ordlyden, er at ”likeverdig” betyr at opplysningene som skal gis etter de utenlandske 

rapporteringskravene må være mer eller mindre tilsvarende opplysningene som skal gis 

etter den norske bestemmelsen. Denne tolkningen innebærer at det vil avhenge av de 

utenlandske kravenes innhold hvorvidt rapportering etter slike kan danne grunnlag for 

unntak fra den norske bestemmelsen. Jeg finner støtte for dette tolkningsalternativet i 

                                                
160 Hansen (2010) s. 32. 
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arbeidsgruppens uttalelse hvor de viser til at ”brukernes informasjonsbehov blir oppfylt 

dersom det gis tilsvarende opplysninger basert på et utenlandsk rapporteringskrav.”161 

 

3.3.4 Unntakenes betydning for eksisterende rapporteringskrav 

Når det gjelder de eksisterende rapporteringskravene om samfunnsansvar etter 

regnskapsloven § 3-3a niende til tolvte ledd er det i disse bestemmelsene ikke gitt noen 

tilsvarende unntak. I regnskapsstandarden heter det om årsberetningen i konsernforhold 

at ”[m]orselskapets årsberetning vil i betydelig grad også dekke informasjonsbehovet 

knyttet til datterselskapenes virksomhet. Omfanget av datterselskapenes årsberetninger 

kan derfor tilpasses informasjonen som er gitt på konsernnivå. Minimumskravene må 

likevel alltid være oppfylt.”162 

  

At omfanget av datterselskapers årsberetning kan tilpasses hvilken informasjon som gis 

i morselskapets rapport er ut fra det hitsatte av regnskapsstandarden begrunnet med at 

informasjonsbehovet i betydelig grad vil dekkes av morselskapets redegjørelse. Det er 

mulig at det er rom for en analogi til andre måter hvor informasjonsbehovet dekkes i 

betydelig grad – som eksempel hvis informasjonen gis på de måter som gir grunnlag for 

å benytte seg av unntaksbestemmelsene i den foreslåtte § 3-3c, fjerde til sjette ledd. At 

minimumskravene likevel alltid må være oppfylt, tilsier at det loven krever av 

opplysninger om samfunnsansvar i årsberetningen etter § 3-3a, niende til tolvte ledd 

ikke kan settes bort i et annet dokument uten særlig hjemmel for dette. Tilpasningen av 

omfanget må i så fall vedrøre graden av detaljering og eventuelt  informasjon som det i 

regnskapsstandarden er anbefalt at man gir, men som ikke er pliktig å opplyse om. 

 

I forbindelse med forslaget til ny § 3-3c, syvende ledd er det foreslått at ”[o]pplysninger 

om ikke-finansielle forhold som nevnt i § 3-3 a niende til tolvte ledd kan inntas i en 

redegjørelse om samfunnsansvar gitt som eget dokument istedenfor i årsberetningen. 

Dersom denne adgangen benyttes skal det opplyses særskilt om dette i årsberetningen.” 

Spørsmålet er om ”redegjørelse om samfunnsansvar gitt som eget dokument” er ment å 

                                                
161 Hansen (2010) s. 33.  
162 NRS 16 s. 2. 



 47 

omhandle et dokument som det rapporterende foretak selv utarbeider etter reglene i 

regnskapsloven, eller om det også er ment å inkludere slike redegjørelser som dekker 

opplysningskravene på annen måte og danner grunnlag for unntak etter forslagets fjerde 

til sjette ledd. Det må etter ordlyden være klart at det uansett forutsettes at de samme 

opplysningene som etter de nåværende reglene skal gis i årsberetningen, gis i det egne 

dokumentet. 

 

For rapporter etter Global Compact og/eller GRI som legges til grunn for unntaket i 

forslagets § 3-3c, fjerde ledd, vil det være foretaket selv som utarbeider rapportene, og 

forutsatt at rapportene er offentlig tilgjengelige og omfattes av de samme ansvars- og 

kontrollreglene som selve årsberetningen,163 vil det ikke være noen prinsipiell forskjell 

på om opplysningene gis her eller i årsberetningen. Det samme vil eventuelt gjelde for 

redegjørelser etter utenlandske krav som legges til grunn for unntaket i sjette ledd. 

 

Når det gjelder rapporter utarbeidet av morselskap, som legges til grunn for unntaket i 

femte ledd, er situasjonen en annen, da det her ikke er foretaket selv som utarbeider 

redegjørelsen for samfunnsansvar, men et morselskap. Et av formålene med reglene om 

ikke-finansiell rapportering er at styret skal gjøres oppmerksom på og integrere 

hensynet til de temaene det kreves rapportering om. Som nevnt tidligere er unntaket for 

datterselskap som dekkes av morselskaps rapport i de foreslåtte reglene om 

samfunnsansvarsrapportering blant annet begrunnet i at styret i datterselskaper kan ha 

lite selvstendig handlingsrom når det kommer til samfunnsansvarsarbeidet. Jeg kan ikke 

se at arbeidsgruppen har tatt stilling til hvordan dette skal få utslag for datterselskapers 

rapportering etter de eksisterende reglene. 

 

Arbeidsgruppen begrunner videre adgangen til å gi samfunnsansvarsopplysninger i en 

samlet redegjørelse med at ”opplysningene om foretakets arbeid på disse områdene 

[arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering og det ytre miljø] vil kunne fremstå som 

svært uoversiktlige for regnskapsbrukerne, dersom omtalen spres i forskjellige 

dokumenter.”164 Hvis siktemålet er å gi bedre oversikt over opplysningene, vil det være 
                                                
163 Hvorvidt dette er tilfelle drøfter jeg i de påfølgende avsnittene 4.6 og 4.7. 
164 Hansen (2010) s. 42. 
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mest tjenlig å la opplysningene etter § 3-3a niende til tolvte ledd kunne gis i en slik 

rapport utarbeidet av morselskapet. Imidlertid finner jeg det vanskelig å konkludere 

med adgang til å la et morselskap gi opplysningene som etter gjeldende rett skal gis av 

styret og daglig leder i datterselskapets årsberetning, uten at det klart kommer til uttrykk 

i lovforslaget at det er ment å gi en slik adgang. 

 

Hvis det konkluderes med at adgangen til å oppfylle rapporteringskravene etter § 3-3a 

niende til tolvte ledd i et eget dokument etter forslagets § 3-3c syvende ledd forutsetter 

at disse opplysningene gis av foretaket selv, og ikke av morselskapet, får man den 

situasjon at datterforetak som dekkes av morselskaps rapportering om samfunnsansvar 

likevel må rapportere selv om de opplysninger som kreves etter § 3-3a niende til tolvte 

ledd. Det vil for slike foretak være nødvendig å avgjøre hvilken rapporteringshjemmel 

de forskjellige delene av samfunnsansvarsarbeidet faller under. Med den uklare 

avgrensningen av hva som skal rapporteres etter den nye bestemmelsen om 

samfunnsansvar, og hva som skal rapporteres etter de eksisterende, kan det spørres om 

dette er noen heldig konklusjon. Imidlertid finner jeg ikke grunnlag til å konkludere 

motsatt, og datterselskaper må antas å skulle rapportere etter de gjeldende reglene på 

samme måte også etter den eventuelle vedtagelsen av ny § 3-3c. 

 

3.4 Ansvar 

Etter regnskapsloven § 3-5, første ledd skal samtlige styremedlemmer og daglig leder 

skrive under på årsberetningen. I andre ledd heter det at ”Har en som skal underskrive 

innvendinger … mot årsberetningen, skal vedkommende underskrive med påtegnet 

forbehold og gi nærmere redegjørelse i årsberetningen.” 

 

Bestemmelsen har karakter av å angi et ansvar for undertegnerne for at innholdet i 

årsberetningen stemmer med de faktiske forhold i virksomheten. Arbeidsgruppen legger 

til grunn at styret vil ”stå ansvarlig for at opplysningene … gir en dekkende beskrivelse 

av arbeidet med samfunnsansvar i foretaket, herunder retningslinjene, prinsipper mv. 

som omtales, hvordan disse er omsatt til handling, eller en konstatering av at de ikke er 

det dersom dette er tilfellet, samt vurderingen av resultatene som er oppnådd og 
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forventningene fremover.”165 I forarbeidene til regnskapsloven er det i bemerkningene 

til den tilsvarende bestemmelse som da het § 3-8 uttalt at ”[d]en som underskriver … en 

årsberetning uten forbehold, kan etter omstendighetene pådra seg erstatnings- eller 

straffansvar for de opplysningene som er gitt.”166 

 

Å gå nærmere inn på hvilke omstendigheter som må foreligge for at dette skulle være 

aktuelt vil for denne avhandlingens vedkommende føre for langt, men som eksempel 

kan nevnes at Borgersrud i sin avhandling fant ett eksempel fra rettspraksis på at uriktig 

miljørapportering har blitt straffet.167 I saken hadde en person i egenskap av styreleder 

og daglig leder for et aksjeselskap rapportert i årsberetningen at selskapet ikke påvirket 

det ytre miljø på den måten det faktisk gjorde. Retten fant at vedkommende var klar 

over at opplysningene ikke var riktige, og at de bidro til å gi et for godt bilde av 

selskapets økonomiske stilling ved drift med lovlige utslipp.168 Erstatningsansvar kan 

tenkes å være aktuelt hvis regnskapsbrukere har stolt på informasjon i årsberetningen i 

sine disposisjoner, men blir påført et økonomisk tap i forbindelse med at selskapets 

markedsverdi faller i forbindelse med en avsløring av at informasjonen om 

samfunnsansvar i årsberetningen ikke stemmer. 

 

For redegjørelse for samfunnsansvar vil dette ansvaret også inkludere innholdet i 

selvstendige dokumenter som det henvises til i årsberetningen, da det i § 3-5, tredje ledd 

er foreslått inntatt at dette også skal gjelde for eventuelle redegjørelser for 

samfunnsansvar gitt som separat dokument, ”når det er henvist til slike redegjørelser i 

årsberetningen.” Formuleringen ”henvist til” har sin parallell i forslagets § 3-3c første 

ledd, hvor det heter at ”[s]tore foretak skal i årsberetningen eller i dokument det er 

henvist til i årsberetningen, gi en redegjørelse for oppfølgningen av sitt 

samfunnsansvar.” Ellers i forslaget benyttes ikke formuleringen ”henvist til”. Dette 

skaper noen særskilte spørsmål for foretak som benytter seg av unntakene i de foreslåtte 

                                                
165 Hansen (2010) s. 34. 
166 Ot.prp. nr. 42 (1997-1998) s. 219. 
167 Borgersrud (2011) s. 34.  
168 Agder lagmannsrett LA-2005-92191, s. 17 og 18.  
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fjerde til sjette ledd. Skal alternativ rapportering etter unntaksbestemmelsene være 

omfattet av ansvaret til underskriverne av årsberetningen?  

 

Arbeidsgruppen presiserer ”at underskrift etter regnskapsloven § 3-5 omfatter 

redegjørelsen for samfunnsansvar også når den er gitt som et eget dokument.”169 Denne 

uttalelsen står imidlertid i rapporten i forbindelse med adgangen til å gi 

samfunnsansvarsredegjørelsen som et eget dokument av plasshensyn og av hensyn til 

den etablerte praksisen som blant mange foretak foreligger med å utgi separate CSR-

rapporter.170 Det fremgår ikke av sammenhengen i rapporten om underskriften på 

årsberetningen er ment å omfatte kun slike dokumenter, eller om den også er ment å 

omfatte opplysningene om samfunnsansvar som fremkommer av de 

rapporteringsmåtene som er grunnlag for unntaksbestemmelsene i forslaget.  

 

Unntaksbestemmelsene i forslagets fjerde og femte ledd for henholdsvis foretak som 

har utarbeidet rapporter innenfor Global Compact og/eller GRI, og datterselskaper som 

omfattes av morselskaps rapport, foreskriver begge at hvis unntaksbestemmelsen legges 

til grunn skal foretaket ”opplyse om dette” i årsberetningen samt ”angi hvor den 

aktuelle rapporten finnes offentlig tilgjengelig.” Når det gjelder unntaksbestemmelsen i 

sjette ledd for foretak som er underlagt likeverdig krav i utlandet skal foretaket ”opplyse 

i årsberetningen om hvor redegjørelsen … finnes offentlig tilgjengelig.” Alle tre 

unntaksbestemmelsene knytter altså den alternative redegjørelsesmåten til foretakets 

egen årsberetning. Spørsmålet om det er tilsiktet noen realitetsforskjell med ordvalget 

”opplyses” kontra ”henvist til” gjenstår ubesvart. En naturlig språklig forståelse tilsier 

at det ikke er noen realitetsforskjell. Hvis ”henvist til” er ment å omfatte når det 

opplyses om hvor en alternativ redegjørelse finnes tilgjengelig, utvider dette 

ansvarssfæren til underskriverne av årsberetningen. Med andre ord vil opplysningen i 

årsberetningen om hvor slik redegjørelse finnes offentlig tilgjengelig innebære at 

redegjørelsen anses å være integrert i årsberetningen og derved i det underskriverne står 

ansvarlig for.  

 
                                                
169 Hansen (2010) s. 34. 
170 Hansen (2010) s. 33.  
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En slik løsning synes naturlig, siden det da må forutsettes at det tas stilling til hvorvidt 

rapporter som legges til grunn ved benyttelsen av unntaksbestemmelsene dekker 

opplysningskravene, før det besluttes at foretaket skal benytte seg av 

unntaksbestemmelsen. 

 

3.4.1 Kontroll 

Årsberetningen skal, sammen med årsregnskapet og revisjonsberetningen, innsendes til 

Regnskapsregisteret, se regnskapsloven § 8-2. I forbindelse med innsending av disse 

dokumentene foretas det av registerføreren en såkalt begrenset formalkontroll, som er 

grunnlag for om dokumentene i det hele tatt kan registreres som årsberetning med 

videre. I Odelstingsproposisjonen om rapportering om likestilling mellom kjønnene 

utales det om kontroll av opplysningene at ”[h]åndheving etter regnskapsloven 

innebærer en formalkontroll, dvs. at det kun kontrolleres at de relevante dokumenter 

faktisk er innsendt, mens Likestillingsombudet vil kunne foreta en innholdskontroll. 

Dette innebærer at en redegjørelse godt kan godkjennes etter regnskapslovens system, 

men samtidig være i strid med likestillingslovens redegjørelsesplikt.” Der lovgiver har 

funnet behov for at opplysningenes innhold skal kunne kontrolleres finnes det altså et 

ombud med denne myndigheten. 

 

Noe tilsvarende er ikke foreslått i forbindelse med forslaget til ny § 3-3c. Det kan 

bemerkes at for de to rapporteringsbestemmelsene hvor det finnes et ombud som kan 

kontrollere de rapporterte opplysningenes innhold, er rapporteringsplikten knyttet til 

aktivitetsplikter171 i de respektive lovene, og rapporteringen er også hjemlet i disse i 

tillegg til i regnskapsloven. Når det gjelder rapportering etter ny § 3-3c, vil det måtte 

være opp til regnskapsbrukerne å kontrollere sannhetsgehalten i det som rapporteres. 

 

                                                
171 Likestillingsloven § 1a annet ledd oppstiller plikt til å ”… arbeide aktivt, målrettet 

og planmessig for likestilling …”. Når det gjelder likestilling og diskriminering på 

grunn av etnisitet, religion m.v. og funksjonshemming gjelder det tilsvarende etter 

diskrimineringsloven § 2, annet ledd og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3, 

annet ledd. 
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Denne avhandlingens tema er hva forslaget innebærer for de foretak som blir underlagt 

plikt til å rapportere. En utførlig behandling av forslaget til endringer i revisorloven og 

revisors plikter faller utenfor avhandlingens rammer, men i tilknytning til det ovenfor 

nevnte om kontrolltiltak vil jeg knytte noen korte bemerkninger til revisors oppgaver 

når det gjelder ikke-finansiell rapportering i årsberetningen. 

 

Forslaget til endringer i revisorloven innebærer at revisors nåværende plikter i 

forbindelse med ikke-finansielle opplysninger i årsberetningen også skal omfatte 

redegjørelsen for samfunnsansvar når denne er gitt som et eget dokument.172 

Bakgrunnen er at arbeidsgruppen mener at avgivelsesform ikke skal være avgjørende 

for om revisor foretar konsistenssjekk av opplysningene.173 Etter dette finner jeg å 

kunne legge til grunn at revisor også må sjekke slike dokumenter som avgis etter 

unntaksbestemmelsene i forslagets § 3-3c fjerde til sjette ledd.  

 

Revisors plikter omfatter en konsistenssjekk, revisorloven § 5-1, første ledd, annet 

punktum, som innebærer at opplysningene i årsberetningen kontrolleres mot 

opplysninger i årsregnskapet. Arbeidsgruppen uttaler at ”det neppe i praksis vil være 

noen slik nær sammenheng mellom samfunnsansvarsopplysninger av den typen som det 

foreslåtte opplysningskravet krever og opplysningene som gis i årsregnskapet …”.174 

Noen selvstendig kontroll av sannhetsgehalten i redegjørelsene er det ikke snakk om.  

 

 

 

  

 

 

                                                
172 Forslagets del II, til revisorloven §§ 5-1 første ledd, annet punktum og 5-6 fjerde 

ledd, nr. 4. Se Hansen (2010) s. 48. 
173 Hansen (2010) s. 34. 
174 Hansen (2010) s. 34. 
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4 Vurdering av reglene 

4.1 Hvordan kan de foreslåtte reglene antas å virke? 

De eksisterende kravene til rapportering om ikke-finansielle forhold etter 

regnskapsloven er av både regjeringen og arbeidsgruppen erkjent å etterleves i lav 

grad.175 

 

I en undersøkelse av de 100 største norske selskapenes rapportering for regnskapsåret 

2004 etter regnskapslovens rapporteringskrav om arbeidsmiljø, det ytre miljø samt 

kjønnslikestilling fant Vormedal og Ruud at 94 prosent av selskapene ikke oppfylte ett 

eller flere av kravene etter regnskapsloven.176 Rapportering om det ytre miljø er der 

flest selskaper (90 prosent) ble ansett for ikke å oppfylle lovens krav, mens for 

kjønnslikestilling og arbeidsmiljø oppfylte cirka halvparten kravene.177 Vormedal og 

Ruud peker spesielt på vaghet i miljørapporteringsbestemmelsens ordlyd som en mulig 

forklaring på den lave oppfyllelsesandelen av denne, og generelt på manglende 

oppfølging fra myndigheter som i utilstrekkelig grad har kontrollert overholdelsen av 

disse bestemmelsene.178  

 

Selv om man i undersøkelsen fant en oppsiktsvekkende lav andel lovmessig 

rapportering om spesielt det ytre miljø, fant man også at alle selskapene i undersøkelsen 

i det minste nevnte det ytre miljø i sin årsberetning.179 Sett i forhold til formålet om å 

gjøre styret oppmerksom på problemstillinger angående det ytre miljø er denne 
                                                
175 Hansen (2010) s. 41, St.meld. nr. 10 (2008-2009) s. 84. 
176  Vormedal m.fl. (2009) s. 215. I undersøkelsen ble anbefalinger fra NHO, Norsk 

Regnskapsstiftelse og Likestillingsombudet om hvordan lovkravene bør oppfylles lagt 

til grunn som hva som er lovmessig rapportering, se Vormedal m.fl. (2009) s. 212-213. 
177 Vormedal m.fl. (2009) s. 220. 
178 Vormedal m.fl. (2009) s. 220.  
179 Vormedal m.fl. (2009) s. 215.  
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observasjonen interessant. At alle selskapene i det minste nevner det ytre miljø i 

årsberetningen kan tenkes å være med å fremme dette formålet. Imidlertid kan en slik 

nevnelse av det ytre miljøet innebære én setning (”Virksomheten påvirker ikke det ytre 

miljø.”) som klisjémessig settes inn av hensyn til lovkravet, men uten at foretaket i 

virkeligheten har vurdert dette i henhold til lovens krav. Slike klisjéer kan vanskelig 

hevdes å tjene bestemmelsens formål. 

 

Overført til forslaget om utvidet plikt til samfunnsansvarsrapportering kan det trekkes 

noen paralleller. Som analysen av forslaget i kapittel 3 har vist, innebærer 

bestemmelsens ordlyd en rekke uklarheter både når det gjelder hva som utløser pliktene 

etter forslaget, og hvordan disse pliktene eventuelt skal oppfylles. Problemene disse 

uklarhetene skaper kan kanskje avhjelpes med bedre veiledning til 

regnskapsprodusentene om hva lovkravet innebærer. Regjeringen varsler i 

Stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar at veilednings- og 

rådgivningstilbudet til næringslivet vil bli styrket.180 

 

Det andre problemet Vormedal og Ruud pekte på i sin undersøkelse var utilstrekkelig 

kontroll med rapportene. Det ser ikke ut til at det på dette punktet kan forventes noen 

forandring i forbindelse med en eventuell innføring av det nye rapporteringskravet. 

Revisors rolle vil være den samme som etter de eksisterende reglene, og denne rollen er 

ikke egnet som kontroll av samfunnsansvarsopplysninger.  

 

I Danmark har man etter innføringen av det danske rapporteringskravet om 

samfunnsansvar utført en undersøkelse av i hvilken grad det ble etterlevd det første året 

etter at det trådte i kraft.181 Av danske selskaper som omfattes av plikten var det kun tre 

prosent som brøt loven ved i det hele tatt ikke å forholde seg til samfunnsansvar i 

ledelsesberetningen.182 Imidlertid ble de nærmere opplysningskravene overholdt i 

mindre grad: Det bemerkes især at mange foretak ikke oppfyller plikten til å rapportere 

om hva som er oppnådd ved arbeidet med samfunnsansvar, og forventninger til dette 
                                                
180 St.meld. nr. 10 (2008-2009) s. 84. 
181 Erhvervs- og selskabsstyrelsen (2010). 
182 Erhvervs- og selskabsstyrelsen (2010) s. 7.  
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arbeidet fremover.183 Rapporten konkluderes likevel positivt med at formålene med 

rapporteringsplikten, å tilskynde foretak til å forholde seg aktivt til samfunnsansvar og 

kommunisere dette til omverdenen, ser ut til at å være på vei til å bli oppnådd.184 

 

Det er vanskelig å si hvorvidt erfaringene fra Danmark vil vise seg å slå til i Norge ved 

en eventuell vedtagelse av det norske forslaget. Uansett kan det bemerkes at oppnåelse 

av disse formålene i seg selv ikke garanterer at næringslivets negative konsekvenser for 

samfunnet reduseres. Ut fra teorien om refleksiv rett er det håp om at hvis næringslivet 

forholder seg til samfunnsansvar og rapporterer om dette til sine interessenter, vil dette 

legge til rette for at interessentenes behov og forventninger tas i betraktning i 

foretakenes virksomhetsstyring. Jeg finner at forslaget kan hjelpe til å legge til rette for 

slike prosesser. Jeg finner imidlertid også at forslaget på ingen måte kan sees som noen 

garanti for at slike prosesser finner sted. At det ikke kreves noen forklaring hvis foretak 

velger bort arbeidet med samfunnsansvar, enten i helhet eller på enkelte områder, 

fremstår som en åpning for at foretak som ikke tar sitt samfunnsansvar på alvor bruker 

selektiv samfunnsansvarsarbeid og -rapportering som et middel til å grønnvaske sin 

virksomhet. Det stilles store krav til regnskapsbrukernes vurdering av den informasjon 

som rapporteres. I den forbindelse er et annet moment fra Vormedal og Ruud 

interessant: Norge skiller seg ut ved at norske foretak i mindre grad utsettes for kritisk 

granskning av investorer, NGOer, media, forbrukere og andre enn det som synes å være 

tilfelle i andre land.185 Hvis dette er tilfelle kan det spørres om det kanskje vil være 

nødvendig å stille klarere krav i lovgivning og ha mer offensive kontrollmekanismer for 

å tilskynde en satsning på samfunnsansvar i næringslivet, enn hva som er tilfelle i land 

hvor næringslivet utsettes for større press fra interessenter. 

 

Forslaget innebærer at en større andel informasjon om foretakets samfunnsansvar 

integreres i årsberetningen og i styrets og daglig leders ansvarssfære. Underskrivernes 

ansvar for innholdet i rapporteringen om samfunnsansvar vil først og fremst komme på 

spissen hvis noen skulle påvise diskrepans mellom redegjørelsen og de faktiske forhold 
                                                
183 Erhvervs- og selskabsstyrelsen (2010) s. 21. 
184 Erhvervs- og selskabsstyrelsen (2010) s. 21.  
185 Vormedal m.fl. (2009) s. 210. 
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i forbindelse med krav eller påtale mot underskriverne. Det kan imidlertid tenkes at hvis 

redegjørelsen for samfunnsansvar omfattes av ansvaret etter § 3-5, vil dette få 

konsekvenser for styrets tilnærming til arbeidet med samfunnsansvar mer generelt. For 

det første kan bevisstheten rundt å kunne bli stilt til ansvar for innholdet i redegjørelsen 

kunne fremstå som en oppfordring til styret om å utvise varsomhet med å hevde noe om 

foretakets samfunnsansvar som ikke kan underbygges med fakta. Sett fra denne 

vinkelen kan forslaget bidra til å gjennomføre informasjonsformålet, ved å styrke 

kvaliteten og sannhetsgehalten i samfunnsansvarsrapporteringen sammenliknet med i 

dag.  Spesielt vil styret ha en oppfordring til å følge arbeidet nærmere enn å for 

eksempel la en PR-avdeling ha all befatning med det frivillige 

samfunnsansvarsarbeidet. Dette er i tråd med formålet om å integrere og internalisere 

samfunnsansvaret i styrets arbeid. Styreansvar i denne konteksten fremstår imidlertid 

ikke særlig forutsigbart og praktisk, så det kan stilles spørsmål ved i hvilken grad en 

slik effekt vil finne sted.  

 

På den annen side kan det, som påpekt av NHO i deres høringsuttalelse, tenkes at styret 

vil rette oppmerksomheten mer mot å forsikre seg om at innholdet i redegjørelsen er 

korrekt enn å arbeide med selve samfunnsansvaret.186 En slik virkning av reglene vil 

være i strid med integrasjonsformålet. Hvis styrets reaksjon på de nye reglene blir slik, 

kan det på samme måte spørres om ansvarliggjøringen for innholdet fører til at 

opplysningene om samfunnsansvar reduseres i forhold til i dag. 

 

4.2 Forholdet mellom de foreslåtte reglene og internasjonale anbefalinger 

Forholdet mellom den foreslåtte § 3-3c og henholdsvis Global Compact og GRI blitt 

kommentert fortløpende i forbindelse med analysen av forslaget. I dette avsnittet vil jeg 

knytte noen kommentarer til hvordan det norske forslaget kan sammenliknes med 

Ruggie-prinsippene og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. 

 

Når det gjelder staters ansvar for å beskytte mot menneskerettighetsbrudd, er ett av 

prinsippene viet rapportering: 

                                                
186 Næringslivets Hovedorganisasjon (2011) s. 4. 
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”In meeting their duty to protect, States should: […] 

(d) Encourage, and where appropriate require, business enterprises to communicate 

how they address their human rights impacts.”187 

 

Det norske forslaget kan vel med inkluderingen av det konkrete elementet 

”menneskerettigheter” i legaldefinisjonen sies å være i tråd med anbefalingen om å 

oppfordre næringslivet til å kommunisere om dette. I kommentarene til anbefalingen 

sies det at det spesielt kan være relevant å kreve slik kommunikasjon hvis 

virksomhetens natur eller kontekst utgjør en betydelig risiko for menneskerettigheter.188 

Det norske forslaget innebærer ikke noe slikt krav, da det er forutsatt at det i alle tilfelle 

skal være opp til foretakene selv å vurdere hvordan og hvorvidt det vil arbeide med 

samfunnsansvar.  

 

Når det gjelder anbefalingene til næringslivet for hvordan det bør ta ansvar for å 

respektere menneskerettighetene, blant annet gjennom menneskerettighets-due 

diligence og offentlig redegjørelse189, har ikke disse noe motstykke i den foreslåtte 

norske bestemmelsen fordi den ikke inneholder noen slik veiledning til foretakene om 

hvordan det bør arbeides med samfunnsansvar. Det samme gjelder for de delene av 

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper som omhandler spesifikke temaer: 

 

OECDs retningslinjer konstaterer at å overholde nasjonal lovgivning er selskapers 

første forpliktelse.190 Videre er hovedinnholdet i retningslinjene prinsipper for hvordan 

selskaper bør bidra til økonomisk, miljømessig og sosialt fremskritt, med siktemål om å 

oppnå bærekraftig utvikling.191 Retningslinjene er et omfattende dokument, som dekker 

                                                
187 Ruggie (2011) s. 8 (Guiding principles I. B. 3. (d)).  
188 Ruggie (2011) s. 9 (Kommentarene til prinsipp I. B. 3.). 
189 Ruggie (2011) s. 15-21 (Guiding principles II.). 
190 OECD (2011) s. 17. 
191 OECD (2011) s. 19.  
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prinsipper for blant annet menneskerettigheter, miljø, korrupsjon, forbrukerrettigheter, 

konkurranse- og skattespørsmål, med videre.192 

 

Retningslinjenes punkt III handler om rapportering (”Disclosure”). Formålet med 

retningslinjene om rapportering er å forbedre forståelsen av flernasjonale virksomheters 

operasjoner.193 Av interesse i forbindelse med denne avhandlingen, er at det etter punkt 

III, nr. 2, bokstav g bør rapporteres om ”issues regarding workers and other 

stakeholders”. 

 

Det norske forslaget legger til rette for slik rapportering med nevnelsen av både 

arbeidstakerrettigheter og interessenter i legaldefinisjonen av samfunnsansvar.  

 

Etter III. nr. 3 anbefales det å kommunisere ytterlige informasjon om blant annet: 

a) “[V]alue statements or statements of business … including … policies relating 

to matters covered by the Guidelines; 

b) policies and other codes of conduct to which the enterprise subscribes […] ; 

c) its performance in relation to these statements and codes; 

d) information on internal audit, risk management and legal compliance systems; 

e) information on relationships with workers and other stakeholders.” 

 

Videre heter det i nr. 4 at selskapene bør ha høye standarder for både finansiell og ikke-

finansiell rapportering, og at retningslinjene for hvordan slik informasjon utarbeides og 

offentliggjøres bør rapporteres. 

 

Den mest påfallende forskjellen mellom disse internasjonale anbefalingene og det 

norske forslaget er at i de internasjonale anbefalingene er rapportering kun ett av 

virkemidlene i et omfattende system av anbefalinger for hvordan samfunnsansvaret bør 

ivaretas i foretakene. Det er vanskelig å forutse den reelle effekten av et krav om 

rapportering uten at det er fastsatt noe nærmere om hva det skal rapporteres om. 

 
                                                
192 OECD (2011) s. 5.  
193 OECD (2011) s. 28. 
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4.3 Avsluttende bemerkninger 

Arbeidsgruppens mandat var å utrede utvidede krav til rapportering om samfunnsansvar 

i regnskapsloven, med formål om å bidra til at næringslivet i større utstrekning 

fokuserer på og integrerer hensynet til samfunnsansvar i sin styring av virksomheten.194 

 

Ut fra erfaringene med eksisterende rapporteringskrav om samfunnsansvar er det liten 

grunn til å være for optimistisk til at dette formålet vil oppnås med det foreliggende 

forslaget. Jeg stiller spørsmål ved hensiktsmessigheten av å foreslå nye 

rapporteringsregler uten at en evaluering av de eksisterende reglene er lagt til grunn for 

eventuelle nye regler. Erfaringer fra en slik evaluering kan danne grunnlag for å 

utforme regler som ikke er preget av tilsvarende mangler som det de eksisterende 

rapporteringskravene har.   

 

Samtidig kan det vanskelig påstås at et slikt krav i regnskapsloven i seg selv vil føre til 

mindre fokus på og integrasjon av samfunnsansvar i styringen av virksomhetene. Det 

kan imidlertid spørres om enda et rapporteringsregime, spesielt et som i liten grad er 

klart og tilpasset eksisterende krav, kan føre til regeltretthet – og således føre til at 

foretakene ikke tar fatt på samfunnsansvarsarbeidet slik forslaget er ment å legge opp 

til.  

 

Et mer detaljert og klart avgrenset rapporteringskrav, utformet som en rapportér eller 

forklar-regel, ville formodentlig være mer egnet til å legge til rette for konstruktiv 

kommunikasjon med foretakets interessenter om foretakets samfunnsansvar. Hvis 

kommunikasjonen blir for selektiv fra foretakets side, risikerer man at det rapporteres 

om de emner som er mest bekvemme for foretaket, og at de emner som har størst 

betydning for samfunnet gjemmes vekk.  

 

 

 

 

 
                                                
194 Hansen (2010) s. 5. 
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