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Innspill til Etikkinformasjonsutvalget 
 
Etikkinformasjonsutvalget har gjort et viktig utredningsarbeid. Vi takker for muligheten til å 
komme med innspill. Revisorforeningen ser positivt på at norske myndigheter tar etikk og 
samfunnsansvar i næringslivet på alvor og at det utredes informasjonsplikt. Norske 
myndigheter og foretak må gjøre mer for at FNs bærekraftsmål skal oppfylles innen 2030. 
 
Revisorforeningen mener at det ikke er tilstrekkelig med en ren informasjonsplikt, 
merkeordning eller tilsvarende. For å sikre god og relevant informasjon trengs det robuste 
rapporteringskrav og -rammeverk. Som utvalget viser i sin statusrapport fra juni, er ikke 
dagens norske lovkrav (regnskapslovens § 3-3c) tilstrekkelig. Dagens rapportering er frivillig 
og lite sammenlignbar. Rapporteringskrav må pålegge foretakene å vise hvordan de skal 
forbedre sine aktiviteter for å bidra til en bærekraftig utvikling. For å sikre tillit til 
rapporteringen, er det viktig at den blir forsvarlig kvalitetssikret.  
 
Revisorforeningen mener at framtidige rapporteringskrav innenfor temaer relatert til 
bærekraft – for eksempel etikk og samfunnsansvar, likestilling, klimarisiko og miljø – bør 
fremmes som et felles forslag. Hvis ikke risikerer man en stor rapporteringsbyrde på 
foretakene og mulig forvirring mellom ulike rapporteringsfelt. Informasjonen blir også 
mindre tilgjengelig for brukerne. Etikk og samfunnsansvar bør betraktes som en del av et 
større bærekraftsperspektiv. Ledende internasjonale rapporteringsrammeverk, som for 
eksempel Global Reporting Initiative (GRI), dekker både økonomiske, miljømessige og sosiale 
hensyn. 
 
Som utvalget nevner i sin statusrapport fra juni, foregår det en omfattende prosess på 
europeisk nivå der EU jobber med mulige lovkrav på bærekraftsrapportering. 
Revisorforeningen mener at en eventuell introduksjon av lovkrav i Norge bør avvente 
prosessen i EU for å unngå dobbeltarbeid og forvirring blant foretakene. Eventuelt må 
utvalget avklare i sin sluttrapport hvordan en informasjonsplikt kan inngå i framtidige 
rapporteringskrav innen bærekraft. Dersom norske myndigheter avventer lov- og 
rapporteringskrav fra EU, vil det være lettere å adressere noen av problemene knyttet til god 
rapportering: sammenlignbar informasjon, like konkurransevilkår og forutsigbarhet for 
foretakene. 



 
 

Side 2 av 2 

Det er noen aspekter vi mener det er behov for å belyse særskilt i sluttrapporten til utvalget: 
- Hvordan skal rapporteringen publiseres? Skal informasjonen inkluderes i årsberetningen eller 

skal det være mulig å publisereen egen rapport på hjemmesiden til foretaket?  
- Hvilke foretak omfattes av en eventuell informasjonsplikt? Vil det være «store foretak» i tråd 

med regnskapsloven § 3-3c eller en mer omfattende plikt?  
- Skal offentlige institusjoner også ha rapporteringsplikt? 
- Hvem skal stå ansvarlig for en slik rapport, styret eller ledelsen? 
- Skal det være sanksjoner ved mangelfull eller feilaktig rapportering? 

 
Det er viktig å stille tillitsskapende krav om kvalitetssikring av informasjonen. Her er det 
naturlig at revisorene spiller en viktig rolle. Måling, rapportering og verifisering er naturlige 
arbeidsområder for revisor, og god revisjon sikrer kvalitet og tillit. Revisorforeningen har 
bærekraft og selskapsrapportering som et strategisk satsingsområde for å styrke norsk 
revisjonsbransje på dette området.  
 
Vi ser fram til et godt samarbeid med utvalget og ser fram til å bidra til en bærekraftig 
utvikling blant norske foretak. Ta gjerne kontakt med rådgiver Simen Kristiansen 
(sk@revisorforeningen.no) telefon 98024127) for ytterligere kommentarer. 
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