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Høringsinnspill fra Støttekomiteen for Vest-Sahara angående land-for-land-
rapportering 
 
 
Vennligst finn vedlagte høringsinnspill fra Støttekomiteen for Vest-Sahara vedr land-for-land-
rapportering og på rapporten fra Finansdepartementets arbeidsgruppe med mandat til å utrede 
norske krav til slik rapportering for utvinningsindustrien. 
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Vedlegg: Høringsinnspill fra Støttekomiteen for Vest-Sahara angående land-for-land-
rapportering 
 
Utvinningsselskapene er gitt tilgang til fellesskapets ikke-fornybare og begrensede ressurser. Det 
minste vi som fellesskap kan forvente fra slike selskaper er at de er åpne tilbake om hvordan de 
håndterer de ressursene de har fått tilgang til. 
 
Det er svært problematisk – etisk, politisk og juridisk – at selskaper normalt ikke synliggjør i detalj 
hvordan de håndterer de naturressursene som de utvinner. Fra konfliktspørsmålet som vår organisasjon 
arbeider med, er vår erfaring at selv nasjonale myndigheter – i dette tilfellet en okkupasjonsmakt – 
ikke offentliggjør produksjonstall for området de har okkupert. Operasjonene til det statlige 
marokkanske fosfatselskapet i Vest-Sahara omtales av SPUs Etikkråd som grovt uetiske, og dets 
langsiktige samhandelspartnere er av denne grunn ekskludert fra SPU av Finansdepartementet.  
 
Innenfor arbeidsområdet vårt ser vi at det internasjonale arbeidet for økt og meningsfull åpenhet i form 
av land-for-land-rapportering for de involverte selskapene vil være av svært stor betydning. En slik 
åpenhet vil føre til avgjørende informasjon for investorer som ønsker å ta et etisk ansvar for sine 
investeringer.  
 
Finansdepartementet har nå en anledning til å ta bidra til at det kommer på plass regler som gjør det 
vanskeligere for ”verstingselskaper” å benytte seg av hemmelighold og skadelige finansielle 
instrumenter, og å vise respekt for det samfunnet som har gitt dem tilgang til ressurser – eller i Vest-
Saharas tilfelle – folket som reelt eier ressursene som selskapene utvinner.  
 
Støttekomiteen for Vest -Sahara støtter Finansdepartementets forslag om at det bør etableres utvidede 
krav til land-for-land-rapportering. Ved å innføre utvidede krav til land-for-land-rapportering vil 
myndigheter, eiere og samfunnet for øvrig ha mulighet til å sørge for økt åpenhet, men også at 
selskaper må konkurrere på like vilkår. En slik rapportering gjør det mulig å vurdere enkelte selskaps 
aktivitet i det enkelte land. 
 
Støttekomiteen for Vest-Sahara legger imidlertid merke til at forslaget som foreligger ikke har oppfylt 
de elementære kjernekravene til det vi har oppfattet å være en meningsfull land-for-land-rapportering.  
 
Støttekomiteen for Vest-Sahara understreker på det sterkeste at det er avgjørende at en meningsfull 
land-for-land-rapportering må oppfylle to kriterier, det ene knyttet til innholdet, det andre til formen, 
på rapporteringen: 
 

1. Rapporteringen må være meningsfull, informasjon må settes i kontekst  
Det må kunne være mulig å lese ut av selskapenes rapportering, i en meningsfull grad av detalj, 
hvordan de opererer i hvert enkelt land.  
 

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

Dersom rapporteringen ikke kobles til regnskapet vil rapporteringen miste tillit hos brukere av slik 
finansiell informasjon og det vil blir fordyrende for selskapene. Informasjonen må med andre ord 
framgå direkte i konsernregnskapet, ikke som separate rapporter. 
 
Støttekomiteen for Vest-Sahara stiller seg for øvrig også bak høringsinnspillet til PWYP Norge. 
 
 
 


