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Utvidede krav til CSR rapportering i regnskapsloven
Initiativ for etisk handel (IEH) takker for anledningen til å gi innspill til arbeidsgruppen som skal utrede utvidete
krav til CSR‐rapportering i regnskapsloven. IEH støtter sterkt en slik innføring og er også positive til at de danske
kravene brukes som et grunnlag for utarbeidelsen de norske kravene. Dette betyr at IEH er positive til at:





Foretakene rapporterer om sine etiske retningslinjer
Foretakene rapporterer om systemer og prosedyrer for å omsette sine etiske retningslinjer til handling
Foretakene rapporterer om og gir sin vurdering av resultatene som er oppnådd i arbeidet med
samfunnsansvar, samt oppgir sine målsetninger/forventninger framover
Foretakene gis unntak fra rapporteringsplikten hvis de har rapportert i henhold til Global Reporting
Initiative (GRI), Global Compact eller FNs prinsipper for ansvarlige investeringer.

Stimulerere til å rapportere etter GRI‐retningslinjene
IEH anbefaler at det stimuleres til rapportering etter GRI‐retningslinjene som er den ledende standarden innen
CSR‐rapportering. Foretak som rapporterer etter GRI‐retningslinjene må vurdere og begrunne materialitet, omfang
og balanse i forhold til innholdet i sin samfunnsansvarsrapport. GRI gir anledning til en gradvis tilnærming til
rapporteringen i form av C, B og A‐nivåer med stigende inkluderingsnivå av GRI‐indikatorer. En slik
forbedringsorientert tilnærming til rapportering vil stimulere selskapene til hele tiden å strekke seg litt lenger.
Til sammenligning er ”Communication on Progress” til Global Compact per i dag mindre forpliktende. Det stilles
ikke krav til vurdering av materialitet, omfang og balanse i rapporten. I tillegg kreves kun rapportering på to av
Global Compacts fire prinsippområder (menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjon) ved første fem
år av et medlemskap.
I tillegg ser IEH det som nødvendig at opplysningsplikten stimulerer til rapportering på samfunnsvar i
leverandørkjeden. Dette er viktig for å vise at selskaper ikke bare utviser samfunnsansvar i forhold til
eiet/kontrollert virksomhet i Norge og utlandet, men også gjennom å ivareta anstendige arbeidsforhold og
miljøhensyn gjennom ansvarlig leverandørkjedestyring. Ledende Rapporteringsregimer som GRI og Global
Compact er så langt lite konkrete og forpliktende på rapportering på leverandørkjeden. GRI har nedsatt
arbeidsgruppen ”GRI Supply Chain Disclosure Working Group”, hvor IEH deltar, for å forbedre dette.
Statlig eide selskaper og GRI
PriceWaterHouseCoopers rapport om norske statlig eide selskapers rapportering på samfunnsansvar (september
2009) stadfester at kvaliteten på selskapenes rapportering varierer og er lite konsistent. Dette vil kunne forbedres
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ved å innføre felles rapporteringskrav for statlig eide selskaper. I Sverige har det siden 2008 vært krav om at statlig
eide selskap rapporterer etter GRI retningslinjene. IEH anbefaler at det også i Norge innføres krav om at statseide
selskaper rapporterer etter GRI‐standard.

Unntak for opplysningskrav ved rapportering til IEH
For handelsbedrifter dreier mye av CSR‐utfordringene seg om leverandørkjeden. IEH anbefaler at det gis unntak
for opplysningsplikten for handelsbedrifter som har rapportert til IEH. Bedriftenes rapportering til IEH er offentlig
tilgjengelig, og IEHs rapporteringsmal er ledende i forhold til samfunnsvar i leverandørkjeden. Hvis det vurderes at
IEHs rapporteringsmal krever tillegg eller endringer for å tilfredsstille opplysningsplikten, vil IEH være villig til å
vurdere dette.
Tilrettelegge for rapportering
For at flest mulig foretak skal overholde sin opplysningsplikt om samfunnsansvar anser IEH det som viktig å
tilrettelegge godt for en slik rapportering. IEH ser det som nødvendig å lage en god veileder for rapportering. I
tillegg er det behov for å tilgjengeliggjøre rapporteringsmaler som kan benyttes, spesielt for foretak som
rapporterer på samfunnsansvar for første gang.
GRI tilbyr en rapporteringsmal på rapporteringsnivå C:
http://www.globalreporting.org/LearningAndSupport/ToolsAndResources/LetsReportTemplate/
Global Compact har forskjellige maler utarbeidet av lokale nettverk:
http://www.unglobalcompact.org/COP/Guidance_Material/Templates.html
IEH har en rapporteringsmal for sine medlemmer:
http://www.etiskhandel.no/Medlemskap/Medlemsrapportering/index.html
Videre prosess
IEH kommer gjerne med innspill videre i prosessen og vil sette pris på å få kommentere et senere utkast
vedrørende de utvidede kravene til CSR‐rapportering i regnskapsloven. Ta også gjerne kontakt om dere har
spørsmål eller kommentarer til innspillene ovenfor.

Med vennlig hilsen

Ole Henning Sommerfelt
Rådgiver
Ansvarlig for målstyring og rapportering
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