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Høringsinnspill fra Caritas Norge om LLR 
 
Caritas Norge presenterer herved en høringsuttalelse med merknader vedrørende norsk land for 
land rapportering, og på rapporten fra Finansdepartementets arbeidsgruppe som har mandat til å 
utrede norske krav til land for land rapportering for utvinningsindustrien. 
 
Caritas Norges visjon er en verden hvor alle mennesker lever i trygge samfunn hvor deres helhetlige 
menneskelige utvikling og menneskeverd blir ivaretatt. Vårt utenlandsengasjement dekker 15 land i 
Asia, Afrika og Latin- Amerika. I nær samtlige land registrerer vi økt bekymring for hvordan 
utvinningsindustrien byr på store utfordringer i de lokalsamfunn vi støtter. Dette gjelder spesielt for 
Filippinene, DR Kongo, Zambia, Uganda, Honduras og Colombia. Et lands naturressurser tilhører 
fellesskapet og skal komme fellesskapet til gode for å bygge gode samfunn for mange ulike 
mennesker. Det gjør det ikke i dag. 
 
Finansdepartementet har nå en historisk mulighet til å ta et etisk og viktig valg for hvilket samfunn vi 
skal leve i. 
 
Utvidede krav til land-for-land rapportering kan være et av de aller beste rimeligste tiltakene et land 
kan gjennomføre for å sikre at bedrifter får like rammevilkår i verden. Ved å innføre utvidede krav til 
land for land rapportering vil myndigheter, eiere og samfunnet for øvrig ha mulighet til å sørge for at 
selskaper må konkurrere på like vilkår. En slik rapportering gjør mulig å vurdere enkelte selskaps 
aktivitet i det enkelte land. 
 
Men Caritas mener at forslaget som foreligger ikke har oppfylt kjernekravene til en meningsfull land 
for land rapportering. Dersom land-for-land rapporteringen skal være hensiktsfull må to kriterier 
være oppfylt: 
 

1. Rapporteringen må være meningsfull, dvs. at informasjon om skattebetalinger må 

kontekstualiseres. 

2. Rapporteringen må være koblet til selskapenes konsernregnskap og framgå i noter til 

regnskap 

Dersom rapporteringen ikke oppfyller disse kjernekravene vil det bety at brukere av finansiell 
informasjon ikke kan feste lit til disse tallene, men denne tilliten kan sikres ved at rapporteringen 
kobles til regnskapet. 
  
Caritas stiller seg bak PWYP Norges høringsinnspill og ber Finansdepartementet ta ansvar for at vi 
kan ha tillit til rapporteringen og begrense kostnadene ved å oppfylle de ovenstående kravene. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Martha Rubiano Skretteberg 
Generalsekretær, Caritas Norge   
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