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Høring - Økt åpenhet om eierskap i aksjeselskaper 

Kulturdepartementet viser til NFDs brev av 22. desember 2015 vedlagt høringsnotat med 

forslag til ulike løsningsalternativer for å sikre økt åpenhet om opplysninger om aksjeeiere.  

Kulturdepartementet har forelagt høringen for Medietilsynet, som særskilt er bedt om å 

vurdere forslagene med utgangspunkt i tilsynets informasjonsbehov knyttet til forvaltningen 

av en ny lov om åpenhet om eierskap i medier, jf. forslag i Prop. 39 L (2015-2016) som ligger 

til behandling i Stortinget. 

Av de framlagte alternativene mener Medietilsynet at det er alternativet med elektronisk 

aksjeeierbok i Altinn eller et aksjeeieropplysningsregister hos Brønnøysundregistrene som på 

best måte vil ivareta tilsynets informasjonsbehov. Medietilsynet viser bl.a. til følgende: 

"Når det gjelder forslagene som er omtalt i høringsnotatet punkt 6.4 og 6.5 om at det 

kan opprettes en elektronisk aksjeeierbok i Altinn eller at eiere av aksjeselskaper 

pålegges å rapportere inn opplysninger til et aksjeeieropplysningsregister hos 

Brønnøysundregistrene, er det Medietilsynets vurdering at disse løsningene til en viss 

grad vil kunne erstatte tilsynets arbeid med innhenting av eierskapsopplysninger. Dette 

vil gjelde innhenting av opplysninger fra aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som 

er registret i Verdipapirsentralen.  

Begge løsningene vil derfor kunne føre til en ressursbesparelse både for Medietilsynet 

og de aktuelle medievirksomhetene tilsynet har behov for opplysninger fra. Det vises i 

denne sammenheng til at løsningene innebærer at opplysninger om aksjeeiere i 

aksjeselskaper vil være samlet på ett sted.  

Medietilsynet mener også det er av betydning at det er foreslått tiltak som skal sikre at 

opplysningene er oppdaterte. I tillegg er det foreslått at offentlige myndigheter skal gis 

utvidet innsyn i aksjeeierboken og at det skal tilbys ulike innsynsløsninger mot 

opplysningsregisteret som ivaretar ulike aktørers behov." 



Kulturdepartementet slutter seg til Medietilsynets vurdering.  
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