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Høring - Rapport om land-for-land rapportering 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev av 07.05.13 angående 

ovennevnte.  

 

Økt åpenhet om flernasjonale selskapers virksomhet er avgjørende for et effektivt arbeid mot 

korrupsjon og skatteunndragelser. Samtidig er økt tilgang til informasjon om pengestrømmer 

internt i flernasjonale selskaper innen utvinningsindustrien viktig for å sikre demokratisk 

kontroll med forvaltningen av inntekter fra landets naturressurser. LO mener at land-for-land-

rapportering (LLR) vil være et nyttig virkemiddel i så m åte, og støtter derfor arbeidsgruppens 

forslag om LLR for selskaper som driver virksomhet innen utvinningsindustrien og skogsdrift 

innen ikke-beplantet skog.  

 

Det er også viktig å avpasse rapporteringsplikten slik at den blir gjennomførbar og unngå for 

store byrder på små og mellomstore selskaper. LLR bør derfor begrenses til å gjelde store 

selskaper og selskaper av allmenn interesse, itråd med EU-kommisjonens forslag til nytt 

regnskapsdirektiv. De foreslåtte terskelverdiene anses som rimelige.  

 

LO støtter arbeidsgruppens forslag om å utvide rapporteringen til å omfatte flere størrelser 

enn betalinger til myndighetene, herunder investeringer, produksjonsvolum, salgsinntekt og 

varer og tjenester. LO mener imidlertid at rapporteringen må kobles til regnskapet for å være 

meningsfull.  

 

LO vil imidlertid understreke at rapporteringen må brytes ned på land-nivå, og at land-nivå 

må være det øverste rapporteringsnivået. For konsern må det konsoliderte regnskapet være 

utgangspunktet for rapporteringen.  

 

Den praktiske utformingen av LLR vil avhenge av hvilke formål rapporteringen erment å 

bidra til. LO vil fremheve behovet for å videreutvikle LLR slik at ordningen i større grad kan 

bli et effektivt verktøy i arbeidet mot skatteunndragelser. Sentralt i en slik styrking av LLR vil 

være:  

- Utvidelse til andre sektorer. LO mener, i likhet med arbeidsgruppen, at Norge bør 

vurdere å innføre LLR også for andre sektorer.  

- Informasjon om selskapsstruktur. I tillegg til informasjon om hvilke datterselskaper 

som inngår i rapporteringen, bør det rapporteres om relasjonen mellom de nevnte 

selskapene.  
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- Tilgjengelighet. Arbeidsgruppen foreslår i en ny paragraf i regnskapslovens § 3-3d at 

LLR skal gjøres i en selvstendig rapport. LO mener det vil være bedre å legge disse 

opplysningene i noter til konsernregnskapet. Det vil da være direkte kobling til 

regnskapet uten behov for separat ekstern verifikasjon og uten at man trenger å lage en 

separat rapport.  

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Renèe Rasmussen 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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